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POLITICĂ

Pe cine trimite Clujul 
în Parlament?
Monitorul de Cluj vă prezintă într-un serial pri-
cipalii candidaţi la alegerile parlamentare. 
Astăzi, candidați PNL şi USR.  Pagina 5

ACTUALITATE

Cine-i interesat 
de „somnul” de veci?
Guvernul a avizat reguli mai stricte pentru 
fi rmele de pompe funebre. Va creşte preţul 
unei înmormântări?  Paginile 8-9

ECONOMIE

Autostrada Sebeş-
Turda, gata în 2022?
Șansele de a se circula curând pe autostrada 
Sebeș-Turda sunt tot mai mici.  Pagina 6

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

POLITICĂ

Senatorii au votat o lege 
care va umple ţara de deşeuri

ECONOMIE

Normele de poluare ar putea 
fi relaxate în Uniunea Europeană

Parlamentarii vor să schim-
be o lege, iar asta ar putea um-
ple ţara de deşeuri. Modifi carea 
ar păstra, însă, milioane de eu-
ro în conturile producătorilor 
de ambalaje, pentru că ar redu-
ce amenzile aplicate celor care 
nu reciclează. De la 2 lei pe ki-
logram cât e în prezent, la o va-
loare 0,3 lei pe kilogram de de-
şeu aruncat direct la gunoi. Pro-
iectul de lege fost votat deja în 
Senat, informează digi24.ro.

Guvernul a respins modifi ca-
rea legii, iar parlamentarii care 
au iniţiat schimbarea dau acum 
şi ei înapoi.

„Noi vă solicităm respinge-
rea acestei iniţiative legislati-
ve, care este de natură a favo-
riza pe puţini şi a defavoriza 
pe toţi”, declară Raul Pop, se-

cretar de stat Ministerul Me-
diului. „A fost o propunere le-
gislativă care poate fi  modifi ca-
tă. La acest moment, după ce 
am stat de vorbă cu industria de 
prelucrare, cred că nu aceasta 
este soluţia”, adaugă Nini Săpu-
naru, preşedintele comisiei de 
Agricultură din Camera Deputa-
ţilor. Cu toate astea, proiectul de 
lege a fost aprobat în Senat şi 
urmează să ajungă în Camera 
Deputaţilor. Dacă rămâne în a-
ceastă formă, România riscă să 
recicleze de-acum încolo chiar 
mai puţin de 5% din gunoiul 
produs, în condiţiile în care în 
2020 trebuie să reciclăm jumă-
tate din ce aruncăm. Altfel, am 
putea ajunge să plătim amenzi 
şi de 200.000 de euro pe zi că-
tre Comisia Europeană.

După scandalul emisiilor de 
la Volkswagen, normele anti-po-
luare ar putea deveni mai laxe, 
nu mai stricte.

Uniunea Europeană se pre-
găteşte să-i lase pe producători 
să lanseze maşini pe benzină 
ce depăşesc cu 50% limitele de 
emisii, arată un proiect de lege 
analizat de The Guardian, in-
formează digi24.ro.

O decizie finală e aştepta-
tă la începutul lunii decem-
brie, însă majoritatea statelor 
membre sunt de acord cu ter-
menii mai indulgenţi, asta 
deşi organizaţiile de mediu 
spun că pentru a respecta nor-
mele actuale, producătorii nu 
ar avea nevoie decât de un fil-
tru a cărui valoare se ridică 
la 25 de dolari.

Particulele pentru care limi-
tele ar urma să fi e ridicate sunt 
considerate principalul contri-
butor la morţile premature din 
cauza poluării, iar Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii estimează 
că din cauza lor Europa are chel-
tuieli de sănătate de 1.600 de 
miliarde de euro pe an.

Totuşi, documentele văzute 
de the Guardian arată că indus-
tria auto a făcut presiuni pen-
tru o lege care să-i lase să de-
păşească limitele de poluare cu 
300%.

Departamentul Justiţiei din 
Statele Unite a amendat grupul 
auto german cu suma de 14,7 
miliarde de dolari în urma scan-
dalului privind instalarea unui 
soft pentru manipularea emisi-
ilor poluante.
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj 

(monitorulcj.ro), inclusiv ediţia Monitorul 
de Weekend se pot contracta doar prin Poşta 

Română, Apex SRL sau la sediul redacţiei 
(str. Republicii 109, et. 1).

Monitorul de Weekend (ediţie de vineri-sâmbătă-
duminică a cotidianului Monitorul de Cluj – 

monitorulcj.ro) se distribuie prin abonament 
doar împreună cu Monitorul de Cluj.

Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente 
prin servicii de tip call-center (vânzare prin telefon), 

nici prin vânzare din ușă în ușă.
Informaţii despre abonamente puteţi obţine 

la numărul de telefon 0264/59.77.03 sau prin email, 
la adresa office@monitorulcj.ro.

Poliția locală a îndepărtat ieri panourile prin care Uniunea Democrată Maghiară 
din România promova ideea unei „descentralizări fiscale”. Ordinul dat de Primărie 
a fost executat întocmai și la timp, fără explicații și justificări. Pagina 4

Primăria a dat ordin:
„„Jos ppanoul UDMR!  

Primăria Cluj-Napoca se transformă în agent imobiliar
Municipalitatea va achiziţiona două clădiri pentru care va plăti aproape un milion de euro. Primăria clujeană
a renunţat, însă, să cumpere și clădirea fostului cinematograf Favorit.  Pagina 3

CLUJEANUL DANIEL VARGA I-A CUCERIT PE ARABI LA CURSA „DUBAI SPARTAN RACE“ | Românul care a reprezentat ţara 
la „Dubai Spartan Race” din Oman, Daniel Varga, a obţinut rezultate foarte bune în cadrul competiţiei, clasându-se pe primele 
locuri la mai multe categorii. Arhiva personală Daniel Varga. Pagina 7
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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Cu toate investiţiile din 

ultima perioadă, ştran-

dul Sun încă are acel 

aer comunist şi este 

departe de a deveni un 

loc de distracţie adaptat 

secolului actual. În Cluj, 

nu există de fapt niciun 

ştrand modern, pe măsu-

ra oraşului „de cinci 

stele”. Acest gen de dis-

tracţie şi recreere a fost 

ignorat de autorităţi, 

deşi de-a lungul anilor 

toţi primarii au vorbit 

despre realizarea unui 

aquapark modern.

Acum, din nou, realiza-

rea unui aquapark apare în 

atenţia conducerii Primări-

ei. Pe ordinea de zi a şedin-

ţei de Consiliu Local de as-

tăzi va fi supus atenţiei pro-

iectul de hotărâre privind 

rectificarea bugetară. Pe lis-

ta alocărilor de fonduri se 

află şi studiul de fezabilita-

te şi proiectarea aquaparku-

lui de la Ştrandul Sun din 

Grigorescu. De asemenea, 

apare şi studiul de fezabili-

tate şi proiectarea pentru un 

patinoar, în aceeaşi locaţie. 

Pentru aquapark este prevă-

zută suma de 450.000 lei la 

rectificarea bugetară, iar 

pentru patinoar 100.000 lei.

După realizarea studiului 

de fezabilitate şi a proiectă-

rii, urmează licitaţia pentru 

realizarea lucrărilor.

Aquapark-ul, un proiect 
vechi de ani de zile

Modernizarea ştrandului 

Sun, inclusiv construirea 

unui aquapark a fost pe lis-

ta de priorităţi a primarului 

Emil Boc pe acest an. În ia-

nuarie 2016, declara că ştran-

dul va fi transformat în aqua-

park. „Urmează să transfor-

măm ştrandul Sun într-un 

aquapark modern prin re-

surse proprii şi prin acope-

rirea bazinului olimpic cu 

un balon care să îi poată a-

sigura funcţionarea şi pe 

timp de iarnă. Am asigurat 

resursele financiare la RA-

DP pentru ca acest lucru să 

se întâmple începând cu 

2016, să înceapă transfor-

marea ştrandului Sun într-un 

aquapark modern şi să rea-

lizeze acoperirea cu balon. 

De asemenea, în incinta com-

plexului va fi amenajat un 

patinoar”, declara Boc, într-o 

conferinţă de presă, la înce-

putul anului.

În iunie 2012, la începu-

tul actualului mandat de pri-

mar, Boc propunea iarăşi con-

struirea unui aquapark. Pri-

marul declara atunci că aqua-

parkul ar putea fi  construit 

în zona ştrandului Sun, un-

de Primăria deţine mai mul-

te terenuri. O altă locaţie pro-

pusă acum patru ani era în 

incinta fostelor Băi Some-

şeni, caz în care soluţia ar fi  

fost privată, dar susţinută de 

Primărie.

Bazin olimpic acoperit 
la ştrandul Sun

Un bazin cu dimensiuni 

olimpice amenajat în aer li-

ber, la ştrandul Sun, dar ca-

re va funcţiona şi iarna, fi-

ind acoperit cu balon pre-

sostatic, a fost inaugurat la 

începutul lunii octombrie, 

după o investiţie a Primări-

ei municipiului în valoare 

de peste 3,3 milioane de lei.

Bazinul olimpic Grigores-

cu are dimensiuni olimpice, 

de 50 x 25 metri şi este aco-

perit cu un balon presosta-

tic, astfel încât temperatura 

apei este de 26-28 grade Cel-

sius, graţie unui sistem mo-

dern de filtrare.

Bazinul este dotat cu a-

paratură pentru fi tness – 

treadmill aquaness (benzi de 

alergare acvatice), aquabike 

aquaness (biciclete acvati-

ce), static Swim (sistem de 

înot contracurent pentru an-

trenament aquafi tness), iar 

Primăria Cluj-Napoca şi RA-

DP vor derula programe spe-

ciale de învăţare a înotului 

pentru elevii din clasele pri-

mare, în intervalul orar 

8.00-12.00.

3,3 milioane lei 
pentru bazinul olimpic

„Pentru amenajarea bazi-

nului olimpic Grigorescu, Pri-

măria Cluj-Napoca a alocat 

suma de 3.305.000 lei. Pe 

lângă închiderea cu un ba-

lon presostatic cu triplă mem-

brană a bazinului olimpic, 

în cadrul lucrărilor de mo-

dernizare au fost construite 

spaţii tehnice şi vestiare, a 

fost reparată şi refi nisată cu-

va bazinului (care a fost adu-

să la o cotă maximă de 1,50 

m), a fost reamenajată zona 

de acces către bazin, cu in-

stalaţiile electrice şi de gaze 

aferente”, era precizat într-un 

comunicat.

Bani pentru aquapark 
la rectificarea bugetului local
Transformarea ştrandului Sun într-un aquapark este un proiect vechi 
de mulţi ani, dar până acum nu s-a concretizat.

Vicepremierul Vasile 

Dîncu a declarat ieri că 

locuinţele ANL pentru 

tineri nu se mai vând, 

statul având nevoie de o 

rezervă de locuinţe soci-

ale şi pentru urgenţe.

„ANL n-o să se mai vân-

dă pentru că avem nevoie 

de locuinţe sociale. După 

părerea mea, ideea aceasta 

că vindem locuinţele şi du-

pă aceea cu banii rezultaţi 

construim altele, nu a func-

ţionat. În momentul în ca-

re banii ajung la buget nu 

ţi-i mai dă nimeni înapoi”, 

a declarat Dîncu.

El a explicat că trebuie 

să existe în fiecare oraş o 

rezervă de locuinţe pentru 

urgenţe, dând exemplul ca-

zului exploziei de la Bistri-

ţa, când au trebuit mutate 

50 de familii.

„Pentru asta trebuie să 

dăm ordonanţă, în mod tem-

porar să schimbăm destina-

ţia acestor locuinţe. Nu es-

te normal ca un oraş chiar 

de nivelul Careiului să nu 

aibă un fond de 100 sau 200 

de apartamente care tot tim-

pul să poată fi pregătite pen-

tru cazuri sociale, pentru si-

tuaţii de urgenţă”, a decla-

rat Dîncu.

El consideră că tinerii tre-

buie să se gândească la ANL 

ca la nişte locuinţe tempo-

rare, de unde să se mute 

peste o perioadă.

„Vom stimula în continu-

are şi ajutorul pentru tineri, 

pentru prima casă. Tot tim-

pul vin generaţii de tineri 

care au nevoie de asta, oa-

menii după ce îşi cresc ve-

niturile se pot muta din a-

ceste locuinţe, au posibili-

tatea să îşi ia un credit, să 

îşi construiască locuinţa pro-

prietate personală aşa cum 

şi-o doresc, creşte familia, 

nu mai poţi să stai cu doi 

sau trei copii într-un apar-

tament de două camere”, a 

spus Dîncu.

Locuinţele ANL nu se mai vând

Ștrandul Sun urmează să fi e transformat în aquapark
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Deşi există şi sancţiuni 

prevăzute pentru lipsa 

acestor cursuri, în conti-

nuare nu este nimeni 

amendat, iar peste 2,2 

milioane de copii nu înva-

ţă la şcoală cum ar trebui 

să traverseze strada. 

Nimeni nu este tras la răs-

pundere nici măcar pentru 

accidentele grave care 

ucid zeci de copii în fi eca-

re an, scrie jurnalul.ro.

Codul Rutier prevede foarte 

clar obligativitatea şcolilor de 

a susţine ore de educaţie ruti-

eră. „Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării are următoarele atri-

buţii: a) asigură, prin progra-

ma şcolară, educaţia rutieră a 

preşcolarilor şi elevilor din în-

văţământul preuniversitar; (...) 

c) îndrumă, coordonează şi 

controlează, prin inspectorate-

le şcolare, activitatea de edu-

caţie rutieră în unităţile de în-

văţământ, inclusiv de pregăti-

re şi de perfecţionare a cadre-

lor didactice desemnate să exe-

cute astfel de activităţi; d) asi-

gură materialul didactic pentru 

laboratoarele de educaţie ruti-

eră şi parcurile-şcoală proprii 

de circulaţie”, se arată în arti-

colul 124 din noul Cod Rutier.

Nimic din toate aceste pre-

vederi ale legii nu se aplică, 

deşi sunt prevăzute şi sancţi-

uni, la articolul 105, alineatul 

15: „Constituie contravenţii şi 

se sancţionează cu amenda 

prevăzută în clasa a V-a de 

sancţiuni următoarele fapte să-

vârşite de către persoane juri-

dice (...) nerespectarea obliga-

ţiilor de a efectua orele de e-

ducaţie rutieră în unităţile de 

învăţământ”.

Răspunsurile 
halucinante 
ale autorităţilor

Asociaţia România Fără gropi 

a încercat să mişte lucrurile şi 

a cerut explicaţii autorităţilor, 

dar răspunsul a fost halucinant. 

Ministerul Educaţiei susţine că 

aceste cursuri obligatorii se des-

făşoară în şcoli, conform preve-

derilor legale, dar nu pot fi  fur-

nizate date referitoare la numă-

rul profesorilor specializaţi, pen-

tru că nu există această specia-

lizarea şi, de fapt, nu există pro-

fesori. „Educaţia Rutieră ar tre-

bui să se facă în mod constant 

şi targetat pe categoria de vâr-

stă, dar nu avem cadre didacti-

ce desemnate să efectueze ore-

le de Educaţie Rutieră, ore pre-

văzute de Codul Rutier. Actua-

lul Cod Rutier este în vigoare de 

anul 2002, iar noi suntem la 

sfârşitul lui 2016, au precizat re-

prezentanţii Ministerului Edu-

caţiei.

Nici IGPR nu au răspuns la 

întrebări în mod direct. „Având 

în vedere că este o disciplină 

opţională, nu au fost situaţii 

în care Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţi-

fi ce să nu dea curs solicitări-

lor primite din partea cadrelor 

didactice de a efectua orele de 

educaţie rutieră în unităţile de 

învăţământ, însă, în situaţia în 

care nu au existat astfel de so-

licitări din partea părinţilor, 

orele de educaţie rutieră nu 

s-au desfăşurat”, a răspuns 

IGPR la întrebările legate de 

respectarea legii în şcoli.

Orele de educaţie 
rutieră, excepţii

Strategia Naţională pentru 

Siguranţa Rutieră pentru peri-

oada 2016-2020 arată că “Tine-

rii şi vârstnicii au cele mai ma-

ri riscuri de a muri ca urmare 

a unui accident rutier în Româ-

nia”, şi totuşi nu se aplică pre-

vederile Codului Rutier pentru 

educaţia obligatorie în şcoli.

Prevederi ignorate 
de autorităţi

Prin Ordinul Ministerului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetă-

rii Ştiinţifi ce nr. 3542/27.03.2015 

a fost aprobată ca disciplină 

opţională pentru clasele I-IV 

Programa Şcolară privind „Edu-

caţia pentru prevenirea riscu-

lui rutier”. Orele de Educaţie 

Rutieră ar trebui să fi e predate 

de cadre didactice specializate, 

o dată pe săptămână. Profeso-

rii prevăzuţi de lege nu există, 

pentru că nu s-a creat specia-

lizarea în universităţi şi nici nu 

s-a luat vreo măsură pentru in-

troducerea specializării în vii-

torul apropiat. Astfel, legea exis-

tă, dar nu s-a aplicat niciodată 

şi, mai mult, nimeni nu a fost 

sancţionat până acum.

Puţinele ore de educaţie 

rutieră care s-au ţinut în şco-

li în ultimul timp au fost ex-

cepţii. Până acum nu se ştie 

nici măcar cum ar trebui să 

se procedeze, astfel încât po-

liţiştii să poată aplica sancţi-

unile prevăzute în lege, pen-

tru că nu există o procedură 

clară. Probabil ar trebui să ra-

porteze inspectoratele şcola-

re situaţia din şcoli, dar nici 

asta nu se ştie încă.

La jumătatea anului tre-

cut, un studiu arăta că Ro-

mânia ocupă primul loc eu-

ropean la accidente în care 

sunt implicaţi şi copii. La po-

lul opus, Norvegia a încheiat 

anul cu zero victime în rân-

dul copiilor. Printre altele, au-

torităţile au pus acest succes 

pe seama educaţiei rutiere în 

şcoli şi a utilizării scaunelor 

pentru copii în maşină.

Educația rutieră în școli: e lege, nu sunt profesori
Copiii ar trebui să aibă lecții de educație rutieră în școli, dar nimeni nu aplică legea.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Primăria Cluj va achiziţio-

na două clădiri pentru care 

va plăti aproape un milion 

de euro, una situată pe 

Cetăţuie, şi a doua în cen-

trul oraşului, pe Bulevardul 

21 Decembrie 1989. 

Municipalitatea a renunţat 

să mai cumpere şi fostul 

cinematograf Favorit.

Consilierii locali vor vota în 

şedinţa de astăzi două proiecte 

care prevăd achitarea sumei de 

912.000 de euro pe două imo-

bile – monumente istorice apar-

ţinând unor instituţii bancare, 

precum şi un proiect privind re-

nunţarea la cumpărarea imobi-

lului de pe strada Horea unde 

se afl ă cinematograful Favorit.

După ce şi-au exercitat drep-

tul de preemţiune la achiziţio-

narea imobilului de pe strada 

Călăraşi nr.1 (strada Cetăţii), 

consilierii locali sunt chemaţi să 

voteze proiectul privind cum-

părarea acestuia. Achiziţia imo-

bilului de pe Cetăţuie face par-

te dintr-un plan mai larg al mu-

nicipalităţii de a deveni propri-

etar al Cetăţuii. Primii paşi pen-

tru amenajarea Cetăţuii în scop 

turistic au fost făcuţi în urmă 

cu patru ani când Primăria a în-

ceput negocierile pentru tere-

nuri.

Construcţia Pavilion I – par-

ter cu o cameră cu suprafaţa 

construită desfăşurată de 158 

mp – plus terenul în suprafaţă 

de 500 mp se afl ă în proprieta-

tea BT Leasing Transilvania, iar 

preţul de vânzare este de 100.000 

de euro fără TVA la care se adau-

gă 350.000 de euro fără TVA re-

prezentând cheltuielile de reno-

vare şi reabilitare.

Primăria se vrea 
proprietar pe Cetăţuie

În vară, BT Leasing Transil-

vania a solicitat Primăriei 

Cluj-Napoca să se exprime da-

că îşi exercită sau nu dreptul de 

preemţiune pentru cumpărarea 

imobilului, imobil clasifi cat mo-

nument istoric făcând parte din 

ansamblul istoric cunoscut sub 

denumirea de „Cetăţuie”.

Direcţia Urbanism spunea la 

acea vreme că, în principiu, con-

sideră că “se poate achiziţiona 

imobilul pentru valorifi carea po-

tenţialului său, putând servi ca 

dotare complementară teatrului 

de vară, ce va fi  inclus în circu-

itul cultural al oraşului”.

Ministerul Culturii a înştiin-

ţat Primăria Cluj-Napoca că nu 

îşi va exercita dreptul de preem-

ţiune pentru cumpărarea imo-

bilului şi transferă acest drept 

în favoarea autorităţilor locale.

Anul trecut, Primăria Cluj-Na-

poca a cumpărat, cu 20.000 eu-

ro plus TVA, un imobil monu-

ment istoric de pe Cetăţuie, a-

parţinând Unita Turism. Clădi-

rea este monument istoric şi es-

te format din pavilion parter 

plus etaj, la parter cu două ca-

mere şi gang de trecere la etaj, 

cu patru camere.

Anul trecut, primarul Emil 

Boc spunea că, după ce va fi  

cumpărată şi cealaltă porţiu-

ne de teren, autorităţile loca-

le vor putea începe demersu-

rile pentru amenajarea unui 

teatru de vară, proiect despre 

care edilul vorbeşte încă de 

acum patru ani.

Fost sediu de bancă, 
în proprietatea Primăriei

De asemenea, consilierii lo-

cali vor decide astăzi dacă vor 

cumpăra o altă clădire monu-

ment istoric „Casa Parohială a 

Bisericii Unitariene”, situată 

pe Bulevardul 21 Decembrie 

1989 la numărul 16 unde în 

trecut funcţiona un sediu de 

bancă.

Terenul pe care se afă imo-

bilul este în suprafaţă de 293 

mp, iar imobilul este compus 

din subsol, parter, un etaj şi 

mansardă, în total 652 mp, se 

afl ă în proprietatea BCR Real 

Estate. Valoarea lui este de 

462.000 de euro.

Anterior, consilierii locali au 

decis să-şi exercite dreptul de 

preemţiune la cumpărarea imo-

bilului, după ce Ministerul Cul-

turii a refuzat să-l achiziţione-

ze.

Du-te vino 
cu cinema Favorit

Dacă iniţial Primăria Cluj a 

decis să achiziţioneze şi imobi-

lul unde funcţionează cinema-

tograful Favorit de pe strada Ho-

rea nr. 4, aceasta s-a răzgândit, 

după ce nu a ajuns la niciun 

acord cu proprietarii în privin-

ţa preţului tranzacţiei.

„Ca urmare a demarării pro-

cedurilor de negociere şi lu-

ând în considerare diferenţa 

de preţ între oferta vânzătoru-

lui de 380.000 de euro şi ra-

portul de evaluare de 310.000 

de euro, s-a hotărât renunţa-

rea la cumpărarea imobilului. 

Proprietarii imobilului au sub-

liniat în nenumărate rânduri 

că preţul şi condiţiile vânzării 

nu sunt negociabile”, au de-

clarat reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Primăria Cluj-Napoca se lansează 
ca investitor imobiliar
Cinematograful Favorit nu a fost suficient de bun pentru Primărie, dar Boc dă un milion de euro pe alte două clădiri.

Primăria Cluj-Napoca vrea să cumpere o clădire de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 (foto stânga) şi o clădire de pe Cetăţuie (foto dreapta).
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Poliţia Locală din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca a dis-

pus, ieri, îndepărtarea afi şe-

lor de pe panourile ampla-

sate de UDMR în municipiu 

cu mesajul „Salvăm Clujul 

de Bucureşti, taxele noastre 

să îmbogăţească Ardealul, 

nu Capitala”, conducerea 

Uniunii cerând explicaţii 

pentru acest demers.

Preşedintele executiv al 

UDMR, Kovacs Peter, a decla-

rat, că, potrivit Constituţiei, li-

bertatea de exprimare este invi-

olabilă, iar cenzura de orice fel 

este interzisă.

„În cursul zilei de ieri au fost 

îndepărtate afi şele UDMR de pe 

panourile amplasate în Cluj-Na-

poca şi care aveau mesajul «Sal-

văm Clujul de Bucureşti, taxe-

le noastre să îmbogăţească Ar-

dealul, nu Capitala», de promo-

vare a descentralizării. La cere-

rea Primăriei Cluj-Napoca, Po-

liţia Locală s-a deplasat la fi r-

ma cu care noi avem un con-

tract de colaborare şi i-a ame-

ninţat pe cei de acolo cu o amen-

dă de 30.000 de lei dacă nu în-

depărtează afi şele de pe pano-

uri. Iar acele afi şe au fost înde-

părtate. Pe baza informaţiilor 

noastre, la iniţiativa primăriei, 

poliţia locală s-a prezentat la 

fi rma cu care noi avem un con-

tract valabil şi perfect legal şi 

i-a somat ca în 24 de ore să în-

depărteze aceste panouri. Noi 

suntem siguri că mesajul pe ca-

re l-am formulat, mesajul care 

vorbeşte despre descentraliza-

re, despre mai multă putere pen-

tru autorităţile locale, mesajul 

la baza căruia stă faptul ca ta-

xele noastre să îmbogăţească 

Ardealul şi nu Capitala sunt per-

fect legale, perfect acceptabile. 

Cerem explicaţii Primăriei 

Cluj-Napoca şi Poliţiei Locale, 

să ne spună în baza cărei legi 

a acţionat, ce articole şi ce le-

ge au aplicat, în condiţiile în 

care Constituţia spune că liber-

tatea de exprimare este invio-

labilă, iar cenzura de orice fel 

este interzisă”, a spus Kovacs, 

informează Mediafax.

Acesta a precizat că UDMR 

a amplasat în Cluj-Napoca do-

uă panouri cu mesajul „Salvăm 

Clujul de Bucureşti, taxele noas-

tre să îmbogăţească Ardealul, 

nu Capitala”, unul în zona Sta-

dionului CFR, celălalt în zona 

Parcului Industrial Tetarom I.

Şeful Poliţiei Locale din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, Mar-

cel Bonţidean, a declarat, marţi, 

că nu cunoaşte amănunte des-

pre îndepărtarea afi şelor respec-

tive de pe panouri.

„Colegii mei fac verifi cări 

periodice pe linia afi şelor pu-

blicitare amplasate în Cluj-Na-

poca. Dacă cele două afi şe au 

fost îndepărtate, probabil că pa-

noul era amplasat ilegal”, a 

spus Bonţidean.

UDMR a amplasat în Cluj-Na-

poca un panou de precampa-

nie cu textul „Salvăm Clujul de 

Bucureşti, taxele noastre să îm-

bogăţească Ardealul, nu Capi-

tala”, dar şi unul similar la Ora-

dea, liderii Uniunii susţinând 

că este vorba despre un text 

care promovează descentrali-

zarea.

Preşedintele executiv al 

UDMR, Kovacs Peter, declara, 

duminică, că mesajul transmis 

este unul care pledează pentru 

ca majoritatea taxelor încasate 

din teritoriu să rămână pe plan 

local, nu să meargă la Bucureşti.

Ieri, preşedintele UDMR Cluj, 

Csoma Botond, declara presei 

că textul de pe panouri nu este 

unul segregaţionist, ci se referă 

la descentralizarea fi scală, care 

va ajuta atât maghiarii, cât şi 

românii.

Deputatul UDMR Mate An-

dras Levente spune că afi şul nu 

îndeamnă la extremism, ci pro-

movează descentralizarea în do-

meniul fi nanţelor în regiunile 

istorice ale ţării.

„Am formulat provocator în 

mod intenţionat. Nu negăm 

acest lucru. Este vorba despre 

o serie de afi şe, cu mai multe 

mesaje, dar numai acesta a atras 

atenţia. UDMR, de 26 de ani, 

promovează pentru descentra-

lizare şi vrem ca deciziile să nu 

se ia în Bucureşti, ci majorita-

tea deciziilor să se ia la nivel lo-

cal, din semn de respect pentru 

comunităţile locale. Este şi ca-

zul taxelor, pentru că pe panou 

am spus că taxele locale să îm-

bogăţească Ardealul, şi nu Bu-

cureştiul, aşa cum este valabil 

şi pentru Bucovina, pentru Mol-

dova şi pentru alte regiuni isto-

rice”, a explicat Mate Andras, 

potrivit News.ro.

Deputatul a mai spus că în 

Cluj-Napoca şi Oradea vor mai 

fi  amplasate bannere cu me-

saje ca: „Vrem o Transilvanie 

în care Cluj înseamnă şi Kolo-

zsvár şi Klausenburg”, „Vrem 

o Românie cu autostrăzi din 

astfalt, nu din hârtie”, sau 

„Vrem o Transilvanie în care 

toată lumea vorbeşte limba ro-

mână şi limba maghiară”, ex-

plicând că regretă faptul că 

mesajul a fost prost înţeles şi 

interpretat greşit.

Panourile UDMR cu mesajul „Salvăm Clujul 
de Bucureşti”, îndepărtate de Poliţia locală. 
UDMR cere explicaţii.
UDMR susţine că Primăria Cluj-Napoca a cerut să fie date jos panourile privind descentralizarea.

Judecătorii CCR au admis 

marţi excepţii la legea 

dării în plată şi au res-

pins altele, a anunţat pre-

şedintele CCR Valer 

Dorneanu, precizând că 

se poate spune că legea e 

parţial neconstituţională.

„Practic, am admis excep-

ţia de neconstituţionalitate, 

s-a constatat că sintagma «pre-

cum şi din devalorizarea bu-

nurilor imobile», sintagmă ca-

re era conţinută în art. 11 te-

za I, este neconstituţională. 

Sintagma se referea la faptul 

că sunt aplicabile şi acelor si-

tuaţii care privesc devaloriza-

rea bunurilor imobile. Or, 

obiectul procesului era plata 

contractului, nu era vorba de 

bunuri imobile şi din acest 

punct de vedere va fi  elimi-

nată această sintagmă”, a spus 

Valer Dorneanu.

Preşedintele CCR a mai 

spus că a fost admisă parţial 

o altă excepţie: „Am admis, 

de asemenea, excepţia de ne-

constituţionalitate şi am con-

statat că prevederile art. 11 te-

za I, raportate la art. 3, teza 

II, art. 4, art. 7 şi art. 8 din 

legea 77 sunt constituţionale 

în măsura în care instanţa ju-

decătorească verifi că condiţi-

ile referitoare la existenţa im-

previziunii. Fac precizarea că 

această posibilitate nu o aveau 

instanţele sesizate de bănci 

sau de părţi şi de aici încolo 

instanţele de judecată vor tre-

bui să aibă în vedere toate im-

plicaţiile teoriei impreviziu-

nii, şi cu privire la riscuri şi 

la proporţionalitate şi la cele-

lalte aspecte”.

Impreviziunea este defi ni-

tă la art. 1271 din Codul Ci-

vil care statuează că „părţile 

sunt ţinute să îşi execute obli-

gaţiile, chiar dacă executarea 

lor a devenit mai oneroasă, 

fi e datorită creşterii costurilor 

executării propriei obligaţii, 

fi e datorită scăderii valorii 

contraprestaţiei”. Sunt prevă-

zute însă şi excepţii de la a-

ceste prevederi „dacă execu-

tarea contractului a devenit 

excesiv de oneroasă datorită 

unei schimbări excepţionale 

a împrejurărilor care ar face 

vădit injustă obligarea debi-

torului la executarea obligaţi-

ei”. În acest caz, se precizea-

ză în Codul Civil, instanţa 

poate să dispună „adaptarea 

contractului, pentru a distri-

bui în mod echitabil între părţi 

pierderile şi benefi ciile” sau 

„încetarea contractului”. Atât 

adaptarea contractului, cât şi 

încetarea acestuia, pot fi  dis-

puse de către instanţă numai 

dacă „schimbarea împrejură-

rilor a intervenit după înche-

ierea contractului” şi „nu au 

fost şi nici nu puteau fi  avu-

te în vedere de către debitor”, 

dacă „debitorul nu şi-a asu-

mat riscul schimbării împre-

jurărilor” şi dacă „debitorul a 

încercat, într-un termen rezo-

nabil şi cu bună-credinţă, ne-

gocierea adaptării rezonabile 

şi echitabile a contractului”.

Legea dării în plată este parţial 
neconstituţională, a decis CCR

Afi şele amplasate de UDMR cu mesajul „Salvăm Clujul de Bucureşti, taxele noastre să îmbogăţească Ardealul, 
nu Capitala” au fost îndepărtate de Poliţia Locală Cluj-Napoca.
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Partidele politice şi-au 

defi nitivat listele cu can-

didaţii la alegerile parla-

mentare din decembrie, 

iar zilele acestea se depun 

ultimele candidaturi.

Unii dintre cei care s-au în-

scris în cursa alegerilor s-au 

remarcat de-a lungul timpu-

lui ca fi ind protagoniştii unor 

episoade nefericite, în timp ce 

alţii sunt mai puţin cunoscuţi 

clujenilor.

Marius Nicoară deschide 
lista PNL la Senat

Pe lista PNL Cluj pentru 

Senat se regăsesc actuali par-

lamentari, consilieri judeţeni 

şi consilieri locali. Lista este 

deschisă de senatorul Marius 

Nicoară, care face parte din 

tabăra vechilor liberali şi ca-

re a condus organizaţia jude-

ţeană a PNL până acum câte-

va luni, când s-a renunţat la 

conducerea bicefală. Atunci, 

acestuia i s-a reproşat că a în-

gropat vechiul PNL, lăsând 

şefi a partidului pe mâna lui 

Daniel Buda.

Nicoară a ajuns în aten-

ţia publicului în 2010, când 

în timpul unei şedinte de 

plen, unde se discuta legea 

pensiilor, a fost surprins ur-

mărind fi lme deocheate pe 

laptopul personal. După acest 

episod, Marius Niocară a ră-

mas cu titulatura de „sena-

torul porno”.

După ce şi-a terfelit imagi-

nea urmărind fi lme deochea-

te în Parlament, senatorul s-a 

urcat beat la volan şi a pro-

vocat un accident de circula-

ţie. În seara în care a acciden-

tat taximetristul, Nicoară avea 

o alcoolemie de 1,4 grame al-

cool la mie, adică era beat 

mort. Pentru această perfor-

manţă, senatorul s-a ales cu 

dosar penal, peste care se aş-

terne un strat gros de praf.

Nicoară nu se poate lăuda 

nici cu o activitate bogată în 

Parlamentul României.

În ultima sesiune parla-

mentară, liberalul a avut 33 

de iniţiative, dintre care amin-

tim o propunere legislativă 

pentru modifi carea unui arti-

col din Legea nr.210/1999 pri-

vind concediul paternal şi una 

pentru modifi carea şi comple-

tarea Legii 53/2003 – Codul 

Muncii. Nicoară a venit în 

schimb cu un proiect care a 

stârnit o serie de reacţii. Mai 

exact, iniţiativa sa promitea 

angajaţilor reducerea săptă-

mânii de lucru la patru zile, 

cu zece ore lucrătoare. Pro-

iectul a fost respins în Senat. 

De asemenea, el a susţinut şi 

9 declaraţii politice.

Despre senatorul PNL Ma-

rius Nicoară se mai ştie că es-

te un împătămit al artei şi un 

colecţionar de tablouri. Sena-

torul este pasionat şi de cea-

suri pe care le colecţionează în-

că din tinereţe. Recent, acesta 

spunea pentru Monitorul de Cluj 

că în ultima perioadă nu a mai 

prea avut bani pentru a-şi mai 

procura vreun tablou. „Am mai 

multe tablouri, aşa este. Sunt 

un iubitor de artă, am moşte-

nit asta de la mama, din păca-

te în ultima perioadă nu am 

mai cumpărat pentru că nu am 

mai avut bani”, declara sena-

torul.

Mica avere a senatorului 

conţine 80 de tablouri ale unor 

pictori clujeni, printre care şi 

Florin Ţonea, Teodor Harşia 

sau Ovidiu Avram.

Mihai Goţiu vrea 
în Senat din partea USR

Un candidat mai puţin cu-

noscut clujenilor este Mihai 

Goţiu, care vrea să ajungă în 

Senatul României din partea 

Uniunii Salvaţi România (USR).

Mihai Goţiu a fost coordo-

natorul-editorial al platformei 

România Curată,

El s-a autosuspendat din 

funcţia de coordonator al Ro-

mâniei Curate, încă din mo-

mentul în care a depus ade-

ziunea la USR, pentru a pu-

tea participa la alegerile din 

fi liala locală.

Mihai Goţiu a coordonat 

editorial platforma din iunie 

2014, deschizând-o larg către 

activităţile şi cauzele societă-

ţii civile autohtone. A absol-

vit Colegiul Decebal din Deva 

şi a urmat cursurile de Drept 

şi Jurnalistică la Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj. Are pes-

te 20 de ani de experienţă în 

mass-media (presă radio, ti-

părită şi online), a fost redac-

tor-şef al săptămânalelor lo-

cale „Clujeanul” şi „Viaţa Clu-

jeanului” şi a cotidianului „Zi-

arul Clujeanului”. A colaborat 

cu VoxPublica şi din 2014 a 

coordonat editorial România 

Curată. Este membru al Uni-

unii Scriitorilor din România 

(din 2003), fi ind distins cu mai 

multe premii pentru poezie şi 

proză la începutul anilor 2000. 

Cartea „Afacerea Roşia Mon-

tană” (ed. Tact, 2013), scrisă 

după o documentare de pes-

te 13 ani a cazului, i-a adus 

alte premii, inclusiv cel de 

„Cartea Anului 2013” în dife-

rite anchete realizate în Ro-

mânia. În 2011 a fost distins 

cu Green Awards pentru seria 

de articole legate de Roşia 

Montană, iar un an mai târ-

ziu, a fost dublu premiat, pen-

tru „opinie” şi „reportaj” la 

Galele Superscrieri. În 2014 a 

fost benefi ciar al Bursei Euro-

pene de Excelenţă în jurna-

lism „Milena Jesenska”, la In-

stitute for Humane Sciences, 

Viena, cu un proiect cu tema 

„Transformers MMXX. The 

Power of Culture in Social 

Change” (transpusă în cartea 

„Fraierilor!”, ed. Tact, 2015). 

Este co-autor alături de psiho-

logii Daniel David şi Anca Do-

brean (fi ind autor al regiei şi 

scenariului) al produsului (car-

te + DVD) „Retman şi Retma-

gia” (ed. Trei, 2015), în care 

desenele animate sunt folosi-

te, în premieră mondială, ca 

terapii pentru diferite proble-

me ale copiilor.

Pe cine trimite Clujul în Parlamentul României
Monitorul de Cluj vă prezintă într-un serial principalii candidaţi la alegerile parlamentare.

La Senat lista PNL este deschisă de Marius Nicoară, în timp ce lista USR este deschisă de Mihai Goţiu

Debirocratizarea, una făcu-

tă inteligent, trebuie să con-

tinue şi după alegerile par-

lamentare, pentru a oferi 

predictibilitate mediului de 

afaceri, a declarat marţi 

premierul Dacian Cioloş.

„Una sunt cifrele de pe hâr-

tie şi alta este realitatea de pe 

teren. Altfel spus, nu este su-

fi cient să avem creştere eco-

nomică pe hârtie dacă nu gă-

sim modalitatea ca această di-

namică a economiei refl ecta-

tă în cifre să poată să se răs-

frângă şi asupra dezvoltării 

mediului antreprenorial. O să 

repet de câte ori va fi  nevoie 

– mediul antreprenorial în-

seamnă locuri de muncă, lo-

curile de muncă înseamnă 

bani la buget, înseamnă po-

sibilitatea de a plăti pensiile, 

înseamnă posibilitatea de a 

fi nanţa administraţia şi de a 

ajuta să funcţioneze statul şi 

de a da o dinamică dezvoltă-

rii sociale, până una, alta”, a 

spus Dacian Cioloş, în discur-

sul susţinut la evenimentul 

„Topul Naţional al Firmelor 

Private din România”.

Premierul a afi rmat că Gu-

vernul a căutat, în primul 

rând, să asigure o predictibi-

litate pentru mediul de afa-

ceri, "într-o perioadă în care 

şi în preajma campaniei elec-

torale există foarte multe ten-

dinţe de a schimba legi, de a 

veni cu legi noi, care nu tot-

deauna ajută la coerenţa ca-

drului legislativ".

„Deci, în ideea aceasta a pre-

dictibilităţii am hotărât să apli-

căm deciziile luate de Guver-

nul precedent în domeniul eco-

nomic, dar (...) sunt nişte lu-

cruri pe care le-am înţeles din 

discuţii cu o parte din dumnea-

voastră că nu-i sufi cient să nu 

mai adoptăm legi inutile sau 

care creează impredictibilitate, 

dar că e important să reducem 

pe cât posibil birocraţia. Să fa-

cem în aşa fel încât legile pe 

care le avem, aplicarea acestor 

legi, să aibă o sarcină birocra-

tică cât mai redusă pentru dum-

neavoastră. Şi de asta am ata-

cat acest domeniu cu măsuri 

de reducere a birocraţiei – o te-

mă pe care continuăm să lu-

crăm. Avem în lucru încă un 

pachet de simplifi care şi debi-

rocratizare la Ministerul de Fi-

nanţe, care împreună cu ANAF, 

mai ales, dar nu numai, a su-

pus dezbaterii publice o serie 

de măsuri dintre care o mare 

parte vin din sugestii pe care 

le-aţi făcut dumneavoastră”, a 

arătat premierul.

În opinia sa, la capitolul re-

ducere a birocraţiei este nevoie 

de „o simplifi care legislativă, pe 

cât posibil”.

„Şi eu aş zice o simplifi ca-

re legislativă făcută inteligent. 

Sigur, e uşor să suprimi anu-

mite legi, să tai anumite taxe, 

dar poţi să rezolvi o problemă 

într-o parte şi să creezi o pro-

blemă în altă parte pe care, pe 

urmă, e mult mai greu să o co-

rectezi. Deci, de asta am luat 

lucrurile la rând şi această idee 

de debirocratizare trebuie să 

continue indiferent ce se întâm-

plă după alegeri. Şi trebuie să 

continue în relaţie cu dumnea-

voastră, pentru că noi nu avem 

nevoie doar de o simplifi care 

legislativă, avem nevoie de o 

schimbare de cultură instituţi-

onală”, a susţinut premierul.

Cioloş: „Debirocratizarea trebuie 
să continue şi după alegeri”

UDMR-iştii clujeni şi-au 

depus dosarele de candida-

tură la Biroul Electoral 

Judeţean. Uniunea a fost 

prima formaţiune politică 

din judeţul Cluj care şi-a 

stabilit listele de candidaţi 

pentru Parlament, încă din 

23 septembrie.

Preşedintele fi lialei, Csoma 

Botond, declara recent că fi lia-

la speră să obţină la alegeri trei 

mandate, două de deputat şi 

una de senator.

„UDMR Cluj şi-a stabilit can-

didaţii la alegerile din 11 de-

cembrie şi considerăm eligibi-

le trei locuri, două la deputaţi 

şi unul la Senat. La Camera 

Deputaţilor, pe primul loc, voi 

candida eu, ca preşedinte al 

UDMR Cluj, iar pe locul doi se 

afl ă fostul ministru al Culturii, 

Hegedus Csilla. La Senat, pri-

mul pe listă este actualul se-

nator Laszlo Attila. Sperăm să 

obţinem două locuri de depu-

tat şi unul de senator la alege-

rile din toamnă, după ce în ur-

mă cu patru ani am reuşit doar 

un deputat şi un senator”, spu-

nea Csoma Botond.

De pe lista UDMR pentru 

Parlament lipseşte însă actualul 

deputat Mate Andras, care a de-

cis să nu mai candideze. Mate 

Andras, liderul grupului UDMR 

din Camera Deputaţilor, a anun-

ţat în urmă cu aproximativ do-

uă luni că se retrage din viaţa 

politică.

„Am împlinit 20 de ani ve-

chime în politică. Am început 

în 1996, am fost patru ani con-

silier local şi sunt de 12 ani în 

Parlament. Am luat decizia să 

îmi schimb activitatea şi să nu 

mai candidez pentru un nou 

mandat de deputat. Mă retrag 

din politică, urmând să mă de-

dic familiei şi carierei de avo-

cat. Rămân lider al grupului 

UDMR din Camera Deputaţilor 

până la sfârşitul mandatului şi 

rămân şi simplu membru al 

UDMR. Nu mai vreau nicio func-

ţie, nici în UDMR, nici în Parla-

ment şi nici altundeva”, a men-

ţionat atunci Mate Andras.

El a mai spus că propune 

ca pentru alegerile parlamen-

tare, în judeţul Cluj „candida-

ţii UDMR să fi e aleşi în urma 

unor pre alegeri la care să par-

ticipe toţi maghiarii, nu să fi e 

desemnaţi candidaţi de către 

o sută de oameni dintr-un for 

de conducere”.

Mate Andras are 42 de ani 

şi a fost ales prima dată depu-

tat în anul 2004.

Deputatul UDMR Mate An-

dras a ieşit „şifonat” după ce a 

fost condamnat la şase luni de 

închisoare cu suspendare de in-

stanţa supremă, în dosarul în 

care a fost acuzat că şi-a anga-

jat soţia la Parlament, iar aceas-

ta a obţinut astfel venituri de 

5.508 lei.

UDMR Cluj a intrat oficial 
în cursa alegerilor parlamentare
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INTEGRAREA ACTIVITĂŢILOR DE TRANSFER TEHNOLOGIC ALE 
INCDTIM ÎN CADRUL UNUI ECOSISTEM EFICACE DE INOVARE

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare 
(INCDTIM) Cluj-Napoca anunţă începerea proiectului cu titlul: CREŞTEREA CAPACITĂŢII 
DE TRANSFER TEHNOLOGIC ŞI DE CUNOŞTINŢE A INCDTIM CLUJ ÎN DOMENIUL 
BIOECONOMIEI (TTC-ITIM).

Obiectivul general al proiectului TTC-ITIM este de a valorifi ca rezultatele cercetării și 
cunoștinţele cu caracter aplicativ din INCDTIM prin acţiuni specifi ce de transfer tehnologic 
către mediul privat și implementarea de mecanisme instituţionale care să conducă la 
dezvoltarea pe baze sustenabile a relaţiei laboratoare de cercetare − mediu economic 
în domeniul inovaţiei tehnologice.

Principalii benefi ciari sunt companiile private care își exprimă interesul asupra ofertei 
de rezultate și expertiză CDI făcută publică pe pagina web a INCDTIM (itim-cj.ro) și cu 
care INCDTIM încheie relaţii contractuale pe durata derulării proiectului. Acestea vor 
benefi cia direct de rezultatele și expertiza CDI a institutului fi e prin înglobarea lor în 
produse și servicii inovative destinate pieţei, fi e le vor utiliza pentru a-și satisface nevoile 
de dezvoltare strategică pe baze inovative.

Proiectul TTC-ITIM (cod SMIS 105533, cod competiţe POC-A1-A1.2.3-G-2015) este 
cofi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul 
Operaţional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1: Cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, 
Acţiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștinţe (Knowledge Transfer Partnerships), 
în baza contractului de fi nanţare nr. 18/01.09.2016 încheiat cu Autoritatea Naţională 
pentru Cercetare Ştiinţifi că şi Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru 
Cercetare, în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management pentru POC.

Valoarea totală a proiectului este de 15.530.000 lei, din care 13.500.000 lei reprezintă 
asistenţa fi nanciară nerambursabilă: 11.302.200 lei contribuţia Uniunii Europene prin 
FEDR și 2.197.800 lei contribuţia Guvernului României prin bugetul naţional.

Proiectul se implementează la INCDTIM Cluj-Napoca, Str. Donat 67-103, pe o perioadă 
de 60 de luni, începând cu data de 01.09.2016.

 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Dr. Claudiu Filip, Director proiect TTC-ITIM
INCDTIM, Str. Donat 67-103, 400293 Cluj-Napoca, Tel. 0264 584 037
E-mail: claudiu.fi lip@itim-cj.ro, http://www.itim-cj.ro/poc/ttc

 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii Europene 
sau a Guvernului României.

Autoritatea Naţională 

pentru Turism va autori-

za, în baza unui ordin al 

preşedintelui ANT, Anca 

Pavel-Nedea, 12 noi staţi-

uni turistice, se arată 

într-un comunicat al 

instituţiei.

După ce au fost analizate 

documentaţiile prezentate de 

UAT-uri (unitate administra-

tiv teritorială), dar şi după vi-

zitele în teren, vor primi sta-

tut de staţiune turistică comu-

na Suceviţa (jud. Suceava), 

comuna Pojorâta, (Suceava), 

Băile Banffy – Topliţa (Har-

ghita), Borsec (Harghita), Ne-

greşti-Oaş, (Satu Mare), Băi-

le Ocna Dej, (jud. Cluj), co-

muna Sângiorgiu de Murş (jud. 

Mureş), localitatea Colibiţa 

(jud. Bistriţa Năsăud), Moi-

neşti (jud. Bacău), comuna 

Baia de Fier (jud. Gorj), co-

muna Boghiş, (jud. Sălaj), co-

muna Moisei (jud. Mara-

mureş).

Atestarea staţiunilor turis-

tice reprezintă, pe lângă dez-

voltarea socio-economică a 

acestor localităţi, posibilitatea 

de accesare a fondurilor eu-

ropene.

„Autoritatea Naţională 

pentru Turism are în vede-

re şi realizarea, în viitor, a 

unei identităţi urbane adec-

vate, prin valorificarea re-

surselor existente (renova-

re/modernizare, dar şi spe-

cific local), urmărirea reali-

zării de legături şi conexi-

uni, racorduri la drumurile 

naţionale şi europene, pre-

cum şi încurajarea creării 

de conexiuni şi cooperări cu 

alte localităţi similare, prin 

realizarea unor serii de eve-

nimente, în comun”, arată 

ANT.

Ocna Dej devine oficial staţiune turistică

Compania Naţională de 

Administrare a 

Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR), fosta CNADNR, 

spune că are în plan 

finalizarea Autostrăzii 

Sebeş-Turda (toate lotu-

rile) până în anul 2022.

Master Planul General de 

Transport (MPGT) al Româ-

niei, în forma actuală apro-

bată, vizează două perioa-

de de programare consecu-

tive, respectiv 2014 – 2020 

şi 2020 – 2030, fiind prevă-

zută, printre altele, continu-

area şi finalizarea autostră-

zilor Lugoj – Deva (loturile 

2, 3, 4) şi Sebeş – Turda (lo-

turile 1, 2, 3, 4), până în 

anul 2022, reiese dintr-un 

comunicat de presă al Com-

paniei Naţionale de Admi-

nistrare a Infrastructurii Ru-

tiere (CNAIR).

Potrivit datelor CNAIR, în 

cadrul Master Planului Ge-

neral de Transport sunt pre-

văzute continuarea şi fi nali-

zarea proiectelor pe construc-

ţia autostrăzilor Lugoj – De-

va (lot 2, 3, 4) şi Sebeş – 

Turda (lot 1, 2, 3, 4), până 

în anul 2022, perioadă care 

corespunde actualului exer-

ciţiu fi nanciar 2014-2020).

La capitolul proiectelor 

noi se are în vedere finan-

ţarea construcţiei de auto-

străzi în execuţie, respectiv: 

Autostrada Suplacu de Bar-

cău – Borş şi Autostrada 

Câmpia Turzii – Ogra – Tg. 

Mureş.

„În plus, se urmăreşte de-

rularea fazei de pregătire şi 

de execuţie a proiectelor de 

construcţie autostrăzi/dru-

muri expres noi, după cum 

urmează: Autostrada Piteşti 

– Sibiu; Autostrada Piteşti 

– Craiova şi Variantele de 

Ocolire Slatina – Balş; Au-

tostrada Comarnic – Braşov; 

Autostrada Sibiu – Braşov; 

Autostrada Nădăşelu – Su-

placu de Barcău”, mai ara-

tă fosta CNADNR.

„Acum, după aprobarea 

de către Guvern a Master-

planului General de Trans-

port, acesta devine pentru 

noi lege şi respectarea aces-

tuia se va reflecta în imple-

mentarea tuturor proiecte-

lor. Lucrul cel mai impor-

tant este să finalizăm pro-

iectele începute şi, mai ales, 

să pregătim foarte bine pro-

iectele viitoare. Am avut 

mult de lucru la obţinerea 

avizelor şi a autorizaţiilor, 

însă am reuşit să deblocăm 

proiecte importante. Aşa 

cum am mai spus, un pro-

iect bine început este pe ju-

mătate realizat. Ştiu că te-

ma studiilor de fezabilitate 

este mult discutată dar, sunt 

câteva lucruri pe care tre-

buie neapărat să le clarifi-

căm. Ca să fie bine făcut, 

un Studiu de Fezabilitate a-

re nevoie în proporţie de 80 

– 90 % de studii în teren, 

se fac sute de foraje, cerce-

tări arheologice. Toate aces-

tea se fac de către oameni 

bine pregătiţi. Un Studiu de 

Fezabilitate nu se face din 

birou. Un Studiu de Fezabi-

litate cercetează şi analizea-

ză, prospectează, şi în final 

dă soluţii. Proiectul porneş-

te de la Studiul de Fezabili-

tate, în urma căruia rezultă 

fezabilitatea investiţiei”, pre-

cizează Cătălin Homor, di-

rector general al CNAIR.

Guvernul a aprobat, în 

data 14 septembrie 2016, 

Master Planul General de 

Transport al României, do-

cument strategic care stabi-

leşte principalele direcţii de 

dezvoltare a infrastructurii 

de transport din România în 

următorii 15 ani, pe toate 

modurile de transport: ruti-

er, feroviar, naval, aerian şi 

multimodal.

În luna august, ministrul 

Transporturilor, Sorin Buşe, 

declara că Autostrada Se-

beş-Turda ar putea fi  fi nali-

zată spre sfârşitul anului vi-

itor.

Autostrada 
Sebeş-Turda, 
gata în 2022?
Ministrul Transporturilor se lăuda că autostrada 
va fi gata anul viitor.

Autostrada Sebeș-Turda va avea 70 de kilometri, costurile 
fi ind de 400 de milioane de euro și va traversa judeţele Cluj 
și Alba, fi ind împărţită în patru loturi.

Anul trecut s-a descoperit că pentru mai bine de 66 de km 
din cei 70 ai autostrăzii A10 Sebeș – Turda nu au fost emise 
autorizaţiile de construire cu toate că fi rmele constructoare 
lucrează încă din 2014 și pe anumite loturi stadiul lucrărilor 
a trecut deja de o treime. Mai mult, deși Compania de 
Autostrăzi recunoaște că autorizaţiile de construire sunt 
obligatorii pentru a se putea lucra, constructorii și-au primit 
o parte din bani pe lucrarile deja executate.

Autostrada Sebeş – Turda=400 mil. 
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Clujeanul care a repre-

zentat România la Dubai 

Spartan Race din Oman 

a obţinut rezultate foar-

te bune în cadrul com-

petiţiei, fiind pe primele 

locuri. Astfel, a primit o 

invitaţie de la organiza-

tori pentru următoarea 

cursă.

Clujeanul, care în prezent 

este profesor de educaţie fi-

zică şi sport la o şcoală din 

Oman, a reuşit să se clase-

ze în top la toate cele trei 

categorii la care a partici-

pat.

La grupa sa de vârstă 30 

– 35 de ani Daniel Varga s-a 

clasat pe locul 3 din 133 de 

participanţi. La categoria 

„bărbaţi” pe locul 8 din 600 

de participanţi, iar la cate-

goria „general” (bărbaţi şi 

femei) pe locul 9 din 860 de 

participanţi.

Daniel Varga recunoaşte 

că i-a fost greu în timpul 

competiţiei.

„Cursa a fost grea, dar 

am trecut cu bine peste ea. 

Am reuşit să o duc până la 

capăt. Am fost în mare for-

mă. Am făcut un timp foar-

te bun, la care nu mă aştep-

tam: 56:08 min”, a declarat 

Daniel Varga.

Pentru că a obţinut rezul-

tate atât de bune a primit 

din partea organizatorilor o 

invitaţie pentru următoarea 

cursă.

„Următoarea cursă la ca-

re o să particip o să fie în 

Sharja, Emiratele Arabe. Cur-

sa se va desfăşura în deşert. 

La această cursă o să parti-

cip invitat de organizatori 

după timpul bun scos. Cur-

sa va avea loc în 18 noiemr-

brie”, a precizat Varga.

Cui i-a mulţumit 
după cursă?

Sportivul spune că foar-

te mult a contat sprijinul pe 

care apropiaţii i l-au oferit, 

în mod special suportul so-

ţiei sale.

„Îi mulţumesc familiei 

mele şi prietenilor, dar în 

mod special soţiei mele Ma-

ria, că au fost alături de mi-

ne pe tot parcursul cursei”, 

a concluzinat Varga.

Cursa la care a participat 

clujeanul a constat în parcur-

gerea unui traseu de 5 kilo-

metri pe care organizatorii au 

montat diferite obstacole.

Daniel Varga a fost nevoit 

să treacă prin bazine cu nă-

mol, peste garduri de trei me-

tri, să se tragă pe coate 200 

de metri sub sârmă ghimpa-

tă, să se caţere, să arunce cu 

suliţa la punct fi x, să alerge 

cu saci de nisip în spate sau 

să trecă un bazin cu gheaţă.

Cel mai mare pericol la 

care s-a expus clujeanul a 

fost căldura excesivă.

Daniel Varga a fost singu-

rul român care a participat la 

Dubai Spartan Race. La com-

petiţie au participat sportivi 

din foarte multe ţări, printre 

care Oman, Filipine, Emirate-

le Arabe, Qatar, Bahrain, SUA 

sau Anglia.

Cum a ajuns în Oman?

Clujeanul a povestit şi 

cum a ajuns să predea edu-

caţia fizică la arabi şi spu-

ne că cel puţin pentru mo-

ment planuri de întoarcere 

în ţară nu are.

„Hotărârea mea de a deve-

ni profesor a fost luată rapid. 

După absolvirea facultăţii am 

primit ofertă de lucru ca pro-

fesor în Oman, neştiind unde 

se afl ă această ţară. După mai 

multe consultări am hotărât 

că trebuie să schimb ceva. Pri-

mele luni a fost îngrozitor aici. 

Umiditatea este foarte mare şi 

în compensaţie cu căldura spo-

rea senzaţia de disconfort. Au 

fost zile când temperaturile au 

ajuns şi la 60 de grade Celsi-

us. Cu căldura m-am obişnu-

it, îmi e greu puţin şi acum, 

dar trec peste tot şi toate. Ara-

bii de aici, din Oman, au o pă-

rere foarte bună despre ro-

mâni, sunt nişte oameni deo-

sebiţi. Aş alege meseria de 

profesor la fel ca atunci, mai 

ales să lucrez cu copiii, este 

un lucru minunat. Planuri de 

întoarcere în ţară încă nu am 

pentru că este bine aici”, a 

spus Daniel Varga.

Performanțe remarcabile 
pentru clujeanul Daniel Varga
Daniel Varga a participat la una dintre cele mai dure competiţii sportive din lume.

Daniel Varga împreună cu soţia lui Maria, după competiţie

Daniel Varga are 33 de ani. A absolvit Facultatea de 
Educaţie Fizică și Sport la Universitatea Babeș – 
Bolyai. A fost subofi ţer în cadrul Jandarmeriei Cluj, iar 
din 2008 este profesor de educaţie fi zică și sport la o 
școală internaţională din Oman, Muscat.

Cine este Daniel Varga?
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În fi ecare an, în luna 

octombrie, revista DJ Mag 

îşi invită cititorii să voteze 

pentru DJ-ii lor preferaţi şi 

alcătuieşte un top al celor 

mai în vogă reprezentanţi 

ai muzicii electronice.

Olandezul Martin Garrix, în 

vârstă de 20 de ani, a ocupat 

primul loc în topul celor mai 

buni 100 de DJ din lume şi a 

devansat nume sonore ale aces-

tui stil muzical, precum Armin 

Van Buuren, Tiesto şi David Gu-

etta, potrivit unui clasament în-

tocmit anual de revista DJ Mag, 

relatează Digi24.ro.

Martin Garrix a concertat va-

ra trecută pe Cluj Arena la UN-

TOLD 2016.

În 2016, pentru acest top – 

ajuns la cea de-a 20-a ediţie -, 

au votat peste 1 milion de citi-

tori online.

Clasamentul, publicat la sfâr-

şitul săptămânii trecute, confi r-

mă ascensiunea muzicianului 

olandez Martin Garrix, care a 

ocupat primul loc, devansând 

artişti reputaţi, precum Armin 

Van Buuren, Tiesto şi David Gu-

etta.

În vârstă de 20 de ani, Mar-

tin Garrix este cel mai tânăr ar-

tist care ocupă primul loc în to-

pul celor mai buni DJ din lume.

Devenit celebru graţie piesei 

„Animals” din 2014, popularul 

DJ olandez mixează muzică de 

la vârsta de opt ani şi spune că 

a început să devină interesat de 

muzică electronică graţie com-

patriotului său Tiesto, prezent 

şi el în topul din acest an.

Single-urile lansate de Mar-

tin Garrix s-au vândut în peste 

10 milioane de copii pe plan 

mondial, iar artistul olandez es-

te DJ-ul cu cel mai mare număr 

de admiratori pe Instagram, cu 

8,3 milioane de urmăritori.

Topul 10 al celor mai buni 

DJ din lume este completat de 

Dimitri Vegas & Like Mike, 

Hardwell, Armin Van Buuren, 

Tiesto, David Guetta, Steve Ao-

ki, Oliver Heldens, Skrillex şi 

Afrojack.

În 2015, pe primul loc în acest 

clasament s-a clasat duoul bel-

giano-elen Dimitri Vegas & Li-

ke Mike.

Prezent la Untold 2016, Mar-

tin Garrix a încins atmosfera 

când a urcat pe scenă.

Nimeni nu a cedat oboselii, 

din contră, numărul celor care 

au vrut să îl vadă pe Martin Gar-

rix părea mai mare decât ca la 

alţi artişti.

Tânărul olandez a avut o 

misiune difi cilă în ultima zi Un-

told: după showul inegalabil al 

conaţionalului său, Armin van 

Buuren, a trebuit să convingă 

spectatorii că şi el ştie să facă 

show. Şi a reuşit. Zeci de mii 

de oameni au fost pe gazon şi 

în tribune. Jos, în faţa scenei 

abia se mai putea arunca un 

ac. Publicul dansa şi sărea la 

unison şi aproape nimeni nu 

şi-a părăsit locul până la fi na-

lul celor două ore de show ale 

lui Martin Garrix.

Martin Garrix este supra-

numit şi „tânărul savant” al 

muzicii electronice. Pe nume-

le lui real Martjin Garritsen, el 

a fost votat în 2015 de fanii 

din întreaga lume pe locul al 

treilea în clasamentul DJ MAG 

TOP 100.

La doar 20 de ani, pasiu-

nea pentru muzică i-a adus 

lui Martin Garrix o fabuloasă 

avere, premii internaţionale şi 

un avion personal cu care că-

lătoreşte la cele mai aprecia-

te festivaluri din lume. Prin-

tre alte premii câştigate până 

acum sunt în 2013, la Dance 

Music Awards, unde a fost 

ales DJ-ul anului şi cea din 

2015, de la MTV European 

Music Awards, unde a luat 

premiul pentru cea mai bună 

muzică electronică.

În conferinţa de presă sus-

ţinută înainte de a urca pe sce-

na Untold de la Cluj-Napoca, 

el a arătat că succesul său se 

datorează întregii sale echipe. 

De asemenea, Martin Garrix a 

afi rmat că despre România ştie 

de Dracula, iar despre Untold 

că are un public minunat.

Un artist care a concertat la Cluj, în cadrul Festivalului Untold, 
a fost desemnat cel mai bun DJ din lume
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Guvernul a avizat noi 

reguli mai stricte pentru 

înmormântări şi pentru 

fi rmele de pompe funebre. 

Schimbările, spun cei care 

lucrează în domeniul 

pompelor funebre, deser-

vesc anumite interese 

fi nanciare ale unor per-

soane. Va creşte preţul 

unei înmormântări?

Firmele de pompe fune-

bre vor fi  obligate să cotize-

ze la un Fond de Garantare, 

din care să fi e achitate des-

păgubiri în cazul neîndepli-

nirii sau îndeplinirii defec-

tuoase a prestărilor de ser-

vicii funebre. Cotizaţia va re-

prezenta echivalentul a cinci 

ajutoare de înmormântare, 

informează profi t.ro.

Cel puţin trei angajaţi

Guvernul s-a gândit şi la 

cerinţele minime de securi-

tate şi sănătate pentru lucră-

torii fi rmelor de pompe fune-

bre, astfel că îi va obliga pe 

angajatori să aibă în schema 

de personal cel puţin trei sa-

lariaţi cu atribuţii în trans-

portul decedatului. Numărul 

fi x de trei angajaţi a fost cal-

culat de guvernanţi pornin-

du-se de la ideea că pentru 

o persoană cu vârsta cuprin-

să între 19 şi 45 de ani ar tre-

bui ridicată şi purtată frec-

ventă de către fi ecare trans-

portator, prin împărţirea sar-

cinii, o greutate de maximum 

30 de kilograme. Ţinând cont 

că greutatea medie a unui 

adult este de 70 de kilogra-

me, iar a unui sicriu este de 

30 kilograme, rezultă un nu-

măr de trei angajaţi necesari 

pentru efectuarea transpor-

tului decedaţilor, a fost cal-

culul Guvernului.

Brăţări pentru decedat

Firmele de pompe fune-

bre vor fi obligate să pună 

arhiveze contractele de pre-

stări servicii încheiate şi do-

cumentele fiscale timp de 5 

ani, ca metodă de preveni-

re şi combatere a evaziunii 

fiscale, iar o brăţară din ma-

teriale care nu sunt biode-

gradabile, cu datele de iden-

tificare ale firmei care a acor-

dat îngrijiri mortuare, va fi 

aplicată obligatoriu pe mâ-

na dreaptă sau stângă a de-

cedatului, pentru eventuale 

plângeri ulterioare ale rude-

lor şi responsabilizarea a-

cesteia.

Constatând că în regis-

trul de clasificare a ocupa-

ţiilor din România există do-

uă ocupaţii care conferă 

competenţa realizării îmbăl-

sămărilor, respectiv cea de 

autopsier şi cea de îmbăl-

sămător, dar că formarea 

Cine-i interesat de 
Noile reguli avizate de Guvern pentru înmormântări şi firmele de pompe 

Firmele de pompe funebre vor funcționa după noi reguli de la sfârșitul lunii noiembrie 

Obişnuim să asociem viru-

sul HPV cu riscul de cancer 

de col uterin. Dar acelaşi 

virus afectează, în aceeaşi 

măsură, mucoasa orală.

Prezenţa virusului HPV este 

asociată cu leziuni ale colului 

uterin. Pot fi  detectate la bana-

lul test Papanicolau şi se regă-

sesc pe buletinul de analiză.

Medicina are, la ora actuală, 

toate mijoacele să detecteze pro-

cesul, înainte ca acesta să devi-

nă cancer. Leziunea este exciza-

tă şi boala nu mai apare.

Din păcate, însă, ne afl ăm pe 

primul loc în Europa la numă-

rul de decese cauzate de acestă 

afecţiune, informează stirileprotv.

ro. Deşi avem la dispoziţie tes-

tul Papanicolau de mai bine de 

80 de ani.

Medicul poate examina mu-

coasa orală cu lumina polariza-

tă. Dacă medicul observă lezi-

uni, veţi primi tratament. Iar în 

două săptămâni orice leziune 

care nu este periculoasă se vin-

decă. Indiferent că există pe pie-

le sau pe mucoase.

România, pe locul I 
la decese din cauza HPV

CERINȚĂ

3
este numărul minim 
de angajați de care 
au nevoie fi rmele de 
pompe funebre 
conform noului 
regulament 

STOICA GHEORGHE | patronul unei firme 
de pompe funebre

 „O parte din noile reguli sunt bune, unele sunt 
aberaţii. Nu avem acces la date. Ei vor ca noi să 
luăm brăţări, dar nu specifi că de unde să le luăm. 
De exemplu, ei vor ca noi să nu mai facem la 
domiciliul  îmbălsămări  şi să nu mergem cu 
asistent îmbălsămător cu care avem o 
colaborare, ci să-I angajăm noi. Unele fi rme nu 
au atâtea comenzi şi nu-şi permit. Unele au patru 
cazuri pe lună, în timp ce altele au treizeci sau 
patruzeci pe lună.
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Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ 
Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi:

A. 1 post ŞEF DEPARTAMENT RESURSE UMANE
B. 3 posturi ECONOMIST
C. 1 post REFEREND SPECIALITATE ECONOMICĂ

Candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiţii:
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.

CONDIŢII SPECIFICE
A. Şef department resurse umane

Cerinţe
a. Studii Economice Superioare, cu diplomă de licenţă
b. Curs post-universitar de management în domeniul economic;
c. Curs califi care Inspector resurse umane-certifi cat/atestat;
d. Calitatea de membru al unei organizaţii profesionale în domeniul economic;

Experinţă
a. În specialitate : minim 10 ani
b. Pe post : de conducere minim 3 ani

Cunoştiinţe necesare:
a. Cunoștinte temeinice în calculul salarial și aplicarea sporurilor
b. Cunoștinţe juridice, în special legislaţia muncii
c. Limba engleză (citit, scris, vorbit) – nivel mediu
d. Operare PC (MS Offi ce, Programul informatic de contabilitate, Excel avansat, program 

specializat salarizare)

B. ECONOMIŞTI ŞI REFERENT SPECIALITATE ECONOMICĂ
Condiţiile specifi ce:
a) studii economice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
d) abilităţi de comunicare;
e) cunoștinţe de operare PC în vederea utilizării programelor specifi ce de contabilitate

Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 
07.11.2016, ora 13.00 şi va conţine în mod obligatoriu:

• Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
•  Cerere de înscriere (Formularul standard constituie Anexa nr. 1 a prezentei decizii și 

se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Secretariatul IOCN);
•  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

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

muncă și după caz, în specialitate;
• cazier judiciar ;
•  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;

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

•  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
• curriculum vitae cu poză.

Relatii suplimentare privind desfasurarea se pot obţine de la avizierul unitatii, str. 
Republicii nr. 34-36, etaj I, telefon 0264-598361 int.142.

 

PUBLICITATE

LICITAŢIE PUBLICĂ

a)  Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare masă lemnoasă pe picior cu 
strigare aferentă anului de producţie 2016.

Organizatorul licitaţiei: Composesorat Piatra Grăitoare Răchiţele cu sediul 
în localitatea Răchiţele, nr.135, judeţul Cluj, telefon/fax 0264/277802.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 04.11.2016, ora 15.
Locul desfăşurării licitaţiei: Composesorat Piatra Grăitoare Răchiţele, nr.135, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masă lemnoasă pe picior.
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr.617/2016.

Data şi ora organizării preselecţiei: 28.10.2016, ora 14.
Data și ora – limita până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie: 27.10.2016, ora 14 la sediul Composesoratului Piatra Grăitoare Răchitele.
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţiei și pasul de licitare pentru 

fi ecare partidă sunt afi șate la sediul organizatorului și pe situl www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasa pe picior oferit la licitaţie este de 15 mc. Din care 

pe natura de produse:
- Secundare rărituri – 15 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- Rășinoase – 15 mc.
Masă lemnoasă pe picior oferită spre vânzare către operatorii economici nu provine 

din fondul forestier certifi cat.
Masă lemnoasă destinată spre vânzare pe picior neadjudecată după prima licitaţie va 

face obiectul unei noi licitaţii organizate de Composesoratul Piatra Grăitoare Răchiţele 
conform H.G nr.671/2016.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu 
data de 24.10.2016

Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea licitaţiei:
Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și partizile scoase la licitaţie se poate 

obţine de de la sediul Composesoratului Piatra Grăitoare Răchitele, nr. 135, judeţul Cluj.
Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei 

(Composesoratului Piatra Grăitoare Răchitele tel./fax 0264/277802).

Organizator licitaţie
Composesorat Piatra Grăitoare Răchitele

Preşedinte Composesorat
Teodor Boc

„somnul” de veci?
funebre vor fi aplicate de la sfârşitul lunii noiembrie.

pentru ocupaţia de îmbăl-

sămător nu a fost reglemen-

tată şi nici pusă în practi-

că, la momentul actual ne-

fiind un standard ocupaţi-

onal şi un program de for-

mare pentru ocupaţia de îm-

bălsămător, Guvernul îi va 

obliga pe autopsierii formaţi 

până în prezent să îşi com-

pleteze pregătirea într-un 

anumit interval. Din acest 

motiv, prestatorii de servi-

cii funerare vor fi avizaţi de 

consiliile locale din punct 

de vedere atât al capacită-

ţii financiare, cât şi profe-

sionale. În spitale şi în ci-

mitire va fi interzisă orice 

formă de publicitate pentru 

firmele prestatoare de ser-

vicii funerare.

Părerile, pro şi contra

Cei care lucrează în do-

meniul pompelor funebre 

susţin că oamenii nu trebu-

ie să se sperie pentru că pre-

ţurile nu vor exploda. Potri-

vit acestora, cel mai mult 

vor fi „încurcaţi” afaceriştii 

mici de pe piaţă.

„Preţurile la înmormân-

tări nu o să crească. În mod 

normal orice firmă trebuie 

să aibă patru angajaţi. Mai 

sunt care au şi numai doi, 

iar garantarea propusă mie 

unul mi se pare normală. 

Firma nu poate să-şi bată 

joc de cineva care are cel 

mai mare necaz în viaţă. To-

tul trebuie să fie la un anu-

mit standard şi la o anumi-

tă responsabilitate”, a spus 

Ionescu Dan, patronul unei 

firme de pompe funebre şi 

care lucreză de şase ani în 

domeniu.

Pe de altă parte, spune 

un alt patron, nimeni nu i-a 

anunţat cu privire la modul 

în care legea va fi pusă în 

aplicare.

„O parte din noile reguli 

sunt bune, unele sunt abe-

raţii. Nu avem acces la da-

te. Ei vor ca noi să luăm 

brăţări, dar nu specifică de 

unde să le luăm. De exem-

plu ei vor ca noi să nu mai 

facem la domiciliul îmbăl-

sămări şi să nu mergem cu 

asistent îmbălsămător cu ca-

re avem o colaborare, ci să-I 

angajăm noi. Unele firme 

nu au atâtea comenzi şi nu-şi 

permit. Unele au patru ca-

zuri pe lună, în timp ce al-

tele au treizeci sau patru-

zeci pe lună. Iarăşi ce mi se 

pare în neregulă este fon-

dul de garantare. Noi cu cli-

entul avem o discuţie şi fa-

cem un contract în preala-

bil cu serviciile pe care i le 

oferim cu care este sau nu 

de acord. Faci un fond de 

garantare raportat undeva 

la Ministerul Sănătăţii, dar 

şi Ministerul Sănătăţii să ne 

sprijine cumva în acest sens. 

Legea asta îmi cere o gră-

madă de lucruri. Eu sunt de 

acord cu un fond de garan-

tare. Fiecare firmă să coti-

zeze şi cu un singur ajutor 

şi tot este ceva. Dar să mă 

ajute şi pe mine Ministerul 

Sănătăţii când îi bat la uşă 

şi îl întreb ceva. Aş vrea să 

cumpăr în rate anumite us-

tensile, nu să-mi închidă mi-

nisterul uşa în faţă. Eu bră-

ţările acestea de unde le 

cumpăr? Nu ne-a spus ni-

meni. Ne încurcă foarte mult 

pe noi, cei care lucrăm în 

acest domeniu. Dacă te duci 

la o familie şi pentru o îm-

bălsămare în loc de 200 de 

lei îi ceri 2000 de lei o să ţi-

nă lumea mortul în casă. O 

măsură bună este faptul că 

firmele sunt obligate să 

transporte mortul cu maşi-

na şi este interzis cu căru-

ţa. Cine a propus o astfel de 

lege stă pe un sac de bani. 

Are cimitir particular, este 

de la Ploieşti. Cocoş îl chea-

mă şi este administrator de 

cimitir”, a explicat Stoica 

Gheorghe, patronul unei fir-

me de pompe funebre.

Alţi patroni de firme de 

pompe funebre laudă noile 

reguli şi spun că în acest fel 

escrocii n-ar mai avea şan-

se să activeze pe piaţă.

„Cu legea asta şi cu alte-

le date pe lângă poate se fa-

ce mai bine activitatea din 

acest domeniu şi n-o să mai 

fie atâtea firme fantomă şi 

atâţia escroci. Astfel acest 

domeniu al pompelor fune-

bre s-ar mai curăţa”, a spus 

Liliana Radu, patronul unei 

firme de pompe funebre.

Îmbrăcat, îmbălsămat și transport – 300 de lei

Sicriul – de la 700 la 2000 de lei

Colacii mici– 1,50 bucata

Colacul mare – 2 lei

Prosopul – 1 leu

Groapă și capelă: aproximativ 700 de lei

Preţuri în momentul de faţă 
în domeniul pompelor funebre în Cluj

În fi ecare an, pe data de 1 

noiembrie, credincioşii 

celebrează Luminaţia sau 

Ziua Morţilor, aşa cum 

este cunoscută în popor, 

considerată a fi  sărbătoa-

rea tuturor celor trecuţi la 

cele veşnice. Se spune că 

în această noapte sufl ete-

le morţilor vizitează 

lumea celor vii. 

De asemenea, cimitirele se 

transformă în adevărate oaze 

de lumină datorită lumânărilor 

aprinse pentru cei morţi.

Pe 1 noiembrie, credincioşii 

obişnuiesc să meargă la mor-

mintele celor dragi, să le cure-

ţe de buruieni, să le pună fl ori 

şi să aprindă lumânări rostind 

rugăciuni pentru sufl etele celor 

plecaţi. În popor, noiembrie es-

te considerată luna lui Brumar 

când se întâlnesc tradiţiile pă-

gâne cu cele creştine.

În bisericile ortodoxă şi gre-

co-catolică ziua săptămânală 

pentru pomenirea generală a 

celor adormiţi este sâmbăta. Din 

toate sâmbetele unui an biseri-

cesc, două sunt consacrate în 

chip special pomenirii genera-

le a morţilor: sâmbăta dinain-

tea Duminicii Lăsatului sec de 

carne şi sâmbăta dinaintea Po-

gorârii Duhului Sfânt. Ele se nu-

mesc în popor Moşii (de iarnă 

şi de vară) pentru ca în ele fa-

cem pomenire părinţilor, moşi-

lor şi strămoşilor răposaţi.

Sâmbăta lui Lazăr, care pre-

cede Floriile, este o zi în care se 

pomenesc cei răposaţi, în cimi-

tire.

În zonele de interferenţă apu-

seană credincioşii ortodocşi şi 

greco-catolici fac Pomenirea ce-

lor adormiţi/Luminaţia în ziua 

de 1 noiembrie, la biserică, iar 

la cimitir în după-amiaza sau 

în seara aceleiaşi zile.

Creștinii mai au o săptămână 
până la Ziua Morţilor

IONESCU DAN |  
patronul unei firme 
de pompe funebre

 „Preţurile la 
înmormântări nu o 
să crească. În mod 
normal orice firmă 
trebuie să aibă patru 
angajaţi. Mai sunt 
care au şi numai doi, 
iar garantarea 
propusă mie unul mi 
se pare normală. 
Firma nu poate să-şi 
bată joc de cineva 
care are cel mai mare 
necaz în viaţă. Totul 
trebuie să fie la un 
anumit standard şi la 
o anumită 
responsabilitate“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona centra-
lă. Aștept telefoane la 
0729-118687. (6.7)

¤ CUMPĂR garsonieră. Exclus cart. 
Plopilor. Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (7.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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 58.000 euro 

negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna Că-
mărașu, supr. 1570 mp, utilităţi, a-
pă, gaz, curent. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0754-628612. 
(4.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

¤ 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 ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând 1200 mp teren pentru vilă, 
în Sovata Băi, zona 0, cu utilităţi în 
apropiere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-592139. (7.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca,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. (7.7)

¤ Vând teren extravilan în 
suprafață de 2900 mp, lângă 
pârtia de schi, în comuna Felea-
cu. Preț 8 euro/mp, negociabil. 
Informații și relații supimentare la 
tel. 0749-052056.

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Alba. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (7.7)

¤ 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. (3.9)

¤ P.F. vând sub preţul pieţei, 
11600 mp teren, parcelat, pentru 
construcţii case, cabane în comuna 
Tureni, jud. Cluj. Informaţii supli-
mentare la tel. 0740-981510. (7.7)

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.

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţe-
lor F.N., la 100 m de autobuzul nr. 
39, în supr. 6200 mp, cu 180 m 
front la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 

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.

(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

¤ 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.

¤ 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.

INCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, cu ușă automată, în cart. Bu-
nă Ziua, str. Mircea Zaciu nr. 10-18. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

AMA CSSU

angajează

SERVANŢI POMPIERI.

Cerinţe: certifi cat 
califi care, domiciliul în 
Cluj, program 12/24 cu 

12/48 – salariu motivant, 
condiţii optime de lucru.

Tel. 021.317.42.76, 
0720.133.112 sau CV la 
offi ce@amaincendii.ro. 

(4.5*)

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
(11.13*)

Firmă inspecţie produse 
petroliere, angajează 
part time, inspector 

pentru municipiul 
Cluj-Napoca.
Detalii: tel. 

0788133939,
0788133940 (3.7)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asigură 
cazare. Tel. 0730-711.519. (5.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, 
care sa știe să mulgă. Ofer salar 
bun și cazare. Inf. la tel. 

0741-547721.

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

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ P.F. efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, orice tip de mar-
fă, materiale de construcţii, mobilă, 
orice fe de material. Aștept oferte 
pentru contracte sau închiriere. 
NON STOP! Sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, cu 
montaj la domiciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare la 
tel. 0747-649167. (4.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţio-
nare și estetică excelentă, în Mă-
răști. Asigur la cas transport, preţ 
550 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.9)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX-2000 cu un front de 
lucru cu 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, for-
mată din 8 rânduri, cu ușă metali-
că, preţ 500 RON, negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel.0758-311020. (3.7)

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, la 
jumătate de preţ. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (4.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și pe-
dală la preţul de 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(5.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ 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.

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, făcută 
la comandă, cu blat termorezistent, 
saltele de o persoană, pat rabatabil 
de o persoană, în stare bună. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0755-437088. (3.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobilier. 
Informaţii și detalii la 
0264-593488. (3.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie sau 
mobilă suspendată. Sunaţi vă rog 
la tel. 0747-930365. (3.7)

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru hai-
ne, preţ 700 RON și un candelabru 
cu cinci braţe, la preţul de 150 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-117667. (5.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice cu 
cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la pre-
ţul de 100 RON. Aștept telefoane 
la nr. de tel. 0729-117667. (5.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetoterapie, 
saltea PROMAG. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0264-523932.

ANIMALE

¤ Vând porci grași pentru tăiat, în-
tre 100-120 kg, pe în Cluj-Napoca. 
Asigur loc de sacrifi care, preţ 8 
RON/kg, puţin negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual și două carpete, preţ negoci-
abil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând 12 piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ bun. Inf. 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând 3 pardesie pentru bărbaţi 
și dame, 3 paltoane, căciuli de lâ-
nă, 6 costume, cizme de cauciuc de 
vânătoare, nou, cizme, stare foarte 
bună. Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (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 chilimuri, feţe de masă, dra-
perii, cusute manual și ștergare cu-
sute manual cu dantelă. Informaţii 
supimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 200 
l, 1000 l și butoaie din tablă, în sta-
re bună, la preţ rezonabil. Aștept te-
lefoane la 0747-649167. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fotba-
liști, medalii, decoraţii, fotografi i, 
cer și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la licitație publică în 
data de 15.11.2016, ora 11.00, 
bunurile imobile constând în: 
Imobil de tip casă familială, cu 

suprafață teren de 231 mp, 
suprafață casă de 67,03 mp, bu-
nuri proprietate a debitorului Po-
dar Cristina Maria, CNP 
2631030120660, prețul de evalu-
are sau de pornire a licitației fi ind 
de 52500 lei. Informații suplimen-
tare pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 6, telefon 0264.314941, 
interior 122 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la licitaţie publică în 
data de 15.11.2016, ora 12.00, 
bunurile imobile constând în: 
Imobil de tip apartament, compus 
din 2 camere și dependinţe, cu S â 
16/659 parte teren în proprietate, 
bunuri proprietate a debitorului 
Patrascu Gheorghe Marius, CNP 
1591028126204, preţul de evalu-
are sau de pornire a licitaţiei fi ind 
de 43150 lei. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 6, telefon 0264.314941, 
interior 122 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la licitaţie publică în data de 
15.11.2016, ora 13.00, bunurile 
imobile constând în: Imobil de tip 
pensiune, cu suprafaţă teren de 
2400 mp, construcţie pensiune de 
aproximativ 240 mp, bunuri pro-
prietate a debitorului Ionescu Lau-
ra, CNP 2700303084468, preţul 
de pornire a licitaţiei fi ind de 
194685 lei. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 6, telefon 0264.314941, in-
terior 122 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la licitaţie publică în data de 
15.11.2016, ora 10.00, bunurile 
imobile constând în: Imobil de tip 
residenţial, compus din teren în su-
prafaţă de 385 mp și casă cu regim 
de înălţime S+P+E, cu aria constru-
ită la sol de 379,14 mp, bunuri 
proprietate a debitorului Gabor Ia-
nos, CNP 1581001126206, preţul 
de pornire a licitaţiei fi ind de 
633500 lei. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 6, telefon 0264.314941, in-
terior 122 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ R.A. ROMATSA D.S.N.A. Cluj cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Dâmbo-
viţei nr. 1, vinde prin licitaţie publi-
că cu strigare mijloace fi xe, obiec-
te de inventar și materiale propu-
se la casare și declasare. Licitaţia 
va avea loc la sediul fi rmei pe str. 
Dâmboviţei nr. 1, în data de 
10.11.2016 ora 10,00. Taxa de 
participare la licitaţie este de 10 
lei. În cazul neadjudecării la prima 
licitaţie, aceasta se va repeta din 7 
în 7 zile în următoarele două săp-
tămâni la aceeași oră și în același 
loc. Informaţii suplimentare se pot 
obţine la sediul fi rmei și la tel: 
0264-448.460.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele CELLINO TIZIANA BIANCA, 
studentă a Universităţii de Artă și 
Design Cluj-Napoca. Îl declar nul. 
(1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele RĂZVAN NASTASĂ, elibe-
rat de UMF Iuliua Hațieganu. Îl 
declar nul. (1.1)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone 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!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare
13:00 În grădina Danei (reluare)
13:30 Superconsumatorul
14:00 Telejurnal
15:10 Convieţuiri (live)
17:00 Telejurnal
17:30 Interes general (live)
18:25 Carpaţii, plămânul Europei
18:30 Vorbește corect!
18:35 Perfect imperfect (live)
19:40 Perfect imperfect (live)
20:00 Telejurnal
20:50 Sport
21:00 Ediţie specială (live)
21:45 Ediţie specială (live)
22:20 Știrile de mâine
23:00 Ora de știri
23:55 Vorbește corect!

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 (live)
20:30 În puii mei!
21:30 Băieţi de oraș
22:30 În puii mei Xtra Show
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Măruţă (live)
17:00 Știrile Pro TV (live)
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro TV (live)
20:30 Visuri la cheie
22:30 Jocuri de celebritate
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Cireașa de pe tort

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Cronica cârcotașilor

22:30 Trăsniţii (2015)

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Ziua în care mi s-a scris 
destinul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Liga Magazin (reluare)

13:30 Viaţa secretă a 
sportului (reluare)

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Viitorul - CFR Cluj 
(reluare)

17:30 Fotbal Look (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Planeta verde (reluare)

20:30 Look de campion

21:30 Meci Fotbal Belgia: 
Anderlecht – Mechelen (live)

23:30 Escobar – Baronul 
răului

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 ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

 ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

 PENTRU COMUNITATE. 

Oferim seriozitate, condiţii de lucru 

pe camioane euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de chimist, perioada 
nedeterminata, la Laboratorul de Calitatea Apelor.

Concursul se va desfasura astfel:
– Proba scrisa: in data de 22 noiembrie 2016 ora 10.00
– Proba interviu: in data de 23 noiembrie 2016 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:
–  studii superioare in domeniul chimiei cu diploma de 

licenta
–  Califi cari: master in domeniul Controlul Calitatii Mediului
–  Perfectionari suplimentare:avantaj specializare in 

domeniul spectrometriei de absorbtie atomica; Limba 
engleza: nivel mediu (scris si vorbit) – atestat, certifi cat

– vechime: 0
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str.
Vanatorului nr. 17, pana la data de 18 noiembrie 2016, 
ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cerere de participare la concurs, actele de studii, C.V. cazier 
judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie, copie 
act identitate; copie carnet de munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la telefon: 0264/433028, int. 112, 
serv. Resurse Umane.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. GEAINV S.A., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru planul: „Construire 
ansamblu rezidenţial S+P+6E+ER, împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“, propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii de 
Chibrituri nr. 5-11, strada Maramureșului nr. 36, strada 
Jean Jaures nr. 6/A, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul proiectantului începând cu data de 
26.10.2016, între orele 9.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii până la data de 11.11.2016, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, bl.9B, cod 
400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro 
după următorul program: luni între orele 9.00-16.00, marţi-joi 
între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

LOGEAN ADELA în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
P.U.Z. conform Legii nr. 350/2001 cu modifi cările și 
completările ulterioare conform P.U.G. aprobat cu H.C.L. 
nr. 493/2014 prin renunţare parţial la PUZ aprobat cu 
H.C.L. nr. 122/2008, Cluj-Napoca, str. Remenyik Sandor, 
f.nr., jud. Cluj.

Prima parte a programului poate fi  consultată sediul 
S.C. Arhimar Serv S.R.L., Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 39, 
et. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, din 
data de 26.10.2016.

Publicul interesat poate transmite, în scris, sugestii și 
comentarii, până la data de 11.11.2016, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, telefon 0264-410722, 
fax 0264-412914, email: reglementari@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările 
și completările ulterioare, ENERGOBIT SCHREDER 
LIGHTING S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru „Fabricarea 
de echipamente electrice de iluminat“, din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30 și vineri, între orele 8:00-14:00 
sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu 

modifi cările și completările ulterioare, SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la concurs, 

pe perioadă determinată un post de medic specialist 

radiologie și imagistică medicală cu competenţă în 

ecografi e generală, CT, RMN, Senologie imagistică.

Informaţii despre condiţiile de concurs și conţinutul 

dosarului de înscriere se obţin de la sediul Spitalului 

Clinic Municipal Cluj Napoca, str.Tăbăcarilor nr.11 

Serviciul RUNOS, tel.0735406105 și de pe site-ul 

spitalului: www.scmcj.ro.
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Keys, victorie 
cu Cibulkova
Jucătoarea americană de tenis 
Madison Keys a dispus de 
Dominika Cibulkova, din 
Slovacia, în două seturi, 6-1, 6-4, 
marţi, într-o partidă din Grupa 
Roșie a Turneului Campioanelor 
de la Singapore, transmite 
Agerpres. SItuaţia în grupa 
Simonei se complică astfel. 
Madison Keys, locul 7 în ierarhia 
WTA și debutantă la WTA Finals, 
unde este favorită N.6, s-a impus 
după o oră și cinci minute. 
Dominika Cibulkova este locul 8 
WTA și a șaptea favorită. În pri-
mul meci al zilei din Grupa Roșie, 
românca Simona Halep, numă-
rul 4 mondial și a treia favorită, 
a fost învinsă de germanca 
Angelique Kerber, liderul mondi-
al, cu 6-4, 6-2. Kerber are acum 
două victorii din tot atâtea me-
ciuri în Grupa Roșie și este lider, 
după ce duminică a învins-o în 
trei seturi, 7-6 (5), 2-6, 6-3, pe 
Dominika Cibulkova. Halep a 
câștigat duminică primul meci, 
6-2, 6-4 cu Madison Keys. Halep 
și Keys au câte o victorie și o în-
frângere (setaveraj 2-2), iar 
Cibulkova a pierdut ambele me-
ciuri (setaveraj 1-4). Joi, în ulti-
mele meciuri din Grupa Roșie, 
Halep o va întâlni pe Cibulkova, 
iar Kerber va primi replica lui 
Keys.

U-BT joacă în Turcia
U-Banca Transilvania a plecat 
marţi spre Gaziantep, Turcia, aco-
lo unde astăzi seară, de la ora 
19.00, va disputa meciul cu echi-
pa locală, în FIBA Europe Cup, în 
etapa a doua a grupelor. ”Va fi  
un meci greu pentru noi, însă 
mergem cu gândul la victorie, la 
fel cum am mers în toate depla-
sările de anul acesta. Gaziantep 
e o echipă bună, dar nu este una 
închegată, se vede asta în cam-
pionat, unde au 0-3, au câștigat 
la Larnaca destul de greu”, a de-
clarat baschetbalistul Vlad 
Moldoveanu. ”Nu ne temem de 
atmosfera din sală, chiar acum, 
în week-end, am câștigat la Sibiu 
un meci la fel, cu atmosferă de 
baschet de calitate, una care ne 
bucură și ne motivează, nu este 
un impediment pentru noi. Turcii 
au șapte străini în lot, au un con-
ducător de joc foarte bun, care a 
jucat acum doi ani în Euroligă, la 
Zalgiris și anul trecut în EuroCup, 
la Alba Berlin, precum și o poziţie 
doi tot american, care în ultimul 
meci de la Larnaca a reușit 35 de 
puncte, sunt jucători buni indivi-
dual”, a declart antrenorul Mihai 
Silvășan. În primul meci din gru-
pă U-BT a învins acasă BK Peja, 
din Kosovo, cu scorul 85-76.

Glinţă, locul 6 
la Tokyo
Înotătorul român Robert Glinţă, 
legitimat la CS Universitatea 
Cluj, a ocupat locul 6 în fi nala 
probei de 100 m spate, marţi, 
la etapa de Cupă Mondială de 
la Tokyo, cu timpul de 50 sec 
72/100, notează agenţia 
Agerpres. Victoria a revenit aus-
tralianului Mitchell Larkin, în 50 
sec 23/100, urmat de japonezii 
Masaki Kaneko, 50 sec 36/100, 
și Junya Koga, 50 sec 45/100, 
etc. Glinţă se califi case în fi nală 
cu al cincilea timp din serii (52 
sec 11/100). Sportivul român 
va mai lua startul și în probele 
de 50 m și 200 metri spate. 
Cursele se desfășoară într-un 
bazin de 25 metri.

Pe scurt

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep a 

pierdut meciul cu ger-

manca Angelique Kerber, 

liderul mondial, cu 6-4, 

6-2, marţi, într-o partidă 

din Grupa Roşie a 

Turneului Campioanelor 

de la Singapore, transmite 

Agerpres.

Cele două jucătoare au 

mers un timp cap la cap în 

primul set. Simona Halep a 

condus cu 4-3, dar Kerber, 

principala favorită a compe-

tiţiei, a câştigat următoarele 

trei game-uri şi şi-a adjude-

cat setul. Jucătoarea germa-

nă a controlat clar setul 2, pe 

care l-a câştigat cu 6-2. Joco-

ul a durat o oră şi 22 de mi-

nute. Bilanţul întâlnirilor din-

tre Halep şi Kerber este acum 

egal, 4-4, germanca obţinând 

toate cele 4 victorii în acest 

an, începând cu cea de la 

Cluj, din Fed Cup, după ca-

re s-a impus în sferturi la 

Wimblendon şi în sferturi la 

Cincinnati. Singura victorie 

a Simonei a venit în semifi -

nalele turneului de la Mon-

treal, unde românca s-a im-

pus, la 40 de ani după ce Na-

dia Comăneci a obţinut pri-

ma notă de 10 din istoria gim-

nasticii, în acelaşi oraş. Ea a 

reuşit celelalte victorii în 2009, 

2014 şi 2015. Simona Halep 

este în acest moment pe lo-

cul 2 în Grupa Roşie. Ea a 

câştigat duminică primul 

meci, 6-2, 6-4 cu american-

ca Madison Keys. În ultimul 

său meci din Grupa Roşie, ro-

mânca o va întâlni pe Domi-

nika Cibulkova (Slovacia), lo-

cul 8 WTA şi a şaptea favo-

rită.

Kerber are acum două vic-

torii din tot atâtea meciuri în 

Grupa Roşie şi este lider, du-

pă ce duminică a învins-o în 

trei seturi, 7-6 (5), 2-6, 6-3, 

pe Dominika Cibulkova. Marţi 

a fost programată întâlnirea 

dintre Cibulkova şi Keys.

Kerber, o „nucă prea tare” 
pentru Simona Halep

CFR Cluj s-a calificat în 

optimile de finală ale 

Cupei României după ce 

a învins greu CSM 

Râmnicu Vâlcea, cu 1-0. 

Ardelenii au jucat ulti-

mele minute fără doi 

oameni, eliminaţi.

Miriuţă a făcut schimbări 

faţă de ultimul meci de cam-

pionat, nu mai puţin de 7 

nume noi apărând în primul 

11, inclusiv căpitanul Camo-

ra, revenit după o acciden-

tare, fiind folosit doar de la 

pauză cu VIitorul. 

Omrani a marcat din in-

teriorul careului, iar forma-

ţia lui Miriuţă nu a apăsat 

acceleraţia. Ambele echipe 

au avut ocazii după pauză, 

neconcretizate pe tabelă, 

pentru ca în minutul 70 Cor-

nel Ene să fie eliminat pen-

tru al doilea cartonaş gal-

ben. Vâlcenii nu au reuşit 

egalarea nici în aceste con-

diţii, în prelungirile meciu-

lui fiind eliminat şi Omrani, 

astfel că feroviarii au înche-

iat meciul în 9. Jocul s-a în-

cheiat cu avantajul minim 

al vişiniiilor care îşi conti-

nuă drumul pentru apăra-

rea trofeului. Cele două echi-

pe: CSM Rm Valcea: Cabuz 

– Samson, Pârvulescu, Mun-

teanu, Busu, Ceapă, Cris-

tea, Drăghici, Neag, Gean-

tă, Dina. Rezerve: Muţiu, 

Stana, Dumitraşcu, Marian, 

Mihai, Pârvu, Popescu. An-

trenor: Ionel Gane. CFR: 

Mincă – Tiago Lopes, Mu-

reşan, Ene, Camora – Go-

melt, Juan Carlos – Sorsa, 

Negrut, Păun – Omrani. Re-

zerve: Vâtcă, Pintea, Chiri-

ţă, Neagu, Vereş, Hodgyai, 

Roman. Antrenor: Vasile Mi-

riuţă. Pentru clujeni urmea-

ză meciul din campionat cu 

Concordia Chiajna, în de-

plasare.

CFR, calificată 
în optimile Cupei

Ovidiu Cornea
redactia@monitorulcj.ro

Naţionala de fotbal feminin 

a României a ratat califi ca-

rea la Campionatul 

European din Olanda, după 

ce a obţinut doar un egal, 

1-1 în returul cu Portugalia 

de marţi seară de la Cluj. 

Chiar dacă după 90 de 

minute scorul a fost identic 

cu cel din tur, 0-0, ambele 

naţionale au marcat în pre-

lungiri, iar oaspetele s-au 

califi cat mulţumită golului 

în plus în deplasare.

Peste 7.000 de sufl ete au asis-

tat marţi seară pe stadionul "Dr. 

Constantin Rădulescu" din Cluj 

la ceea ce putea constitui o pre-

mieră pentru fotbalul feminin 

românesc, dar a devenit până 

la urmă o realizare pentru cel 

portughez: califi carea la Euro-

peanul din 2017 din Olanda. La 

fi nalul unui meci disputat, por-

tughezele au fost cele care au 

jubilat, tricolorele rămânând în-

tinse pe gazon. Cu o Alexandra 

Lunca într-o formă ce ar putea 

face invidios orice atlet, Româ-

nia a forţat pe fl ancuri doborâ-

rea redutei averse, alcătuite din 

jucătoare agile fi zic şi foarte 

exacte în îndeplinirea tacticii de 

joc. Prima repriză nu a consem-

nat mari ocazii, Ciolacu nereu-

şind să ajungă la pasa lui Lun-

ca, în timp ce Ioana Bortan nu 

a putut pune capul la o minge 

din marginea careului mic. Por-

tughezele s-au dovedit mai com-

binative, dar nu au rueşit să con-

cretizeze în mari ocazii.

La zece minute din a doua 

repriză româncele au avut cea 

mai mare ocazie de până atunci: 

Andreea Voicu i-a pasat exce-

lent pe culoar Alexandrei Lun-

ca, aşteptând inteligent demar-

carea acesteia. Morais a blocat 

şutul cu stângul al atacantului 

României, după care a reţinut 

de pe linia porţii lobul lui Voi-

cu. Havriştiuc de o parte şi Nor-

ton de cealaltă au avut şi ele 

ocazii, ca înainte de fi nal Lau-

ra Rus, intrată abia în minutul 

85, în locul Adinei Giurgiu, să 

reia cu capul pe lângă. Lunca 

putea aduce cu puţin noroc vic-

toria tricolorelor în prelungirea 

timpului regulamentar, şu-

tul-centrare expediat de aceas-

ta întâlnind bara. Oaspetele au 

fost şi ele aproape de a marca, 

dar Olar, folosită surprinzător 

ca fundaş stânga, a respins.

Cele 90 de minute s-au în-

cheiat ca în tur, 0-0, astfel că s-a 

intrat în reprizele de prelungiri, 

a câte 15 minute. Pe fi nal de 

primă repriză din prelungiri Por-

tugalia a avut o ocazie uriaşă 

prin Neto, dar Părăluţă a scos 

de sub bară. La cealaltă poartă 

Ioana Bortan a trimis şi ea pe-

riculos, Morais scoţând şi ea de 

sub transverasală. Peste doar 2 

minute româncele s-au bâlbâit 

în apărare, Ficzai a forţat-o pe 

Olar cu o pasă ce a pus în ifi -

cultate căpitanul naţionalei, ca-

re a preluat cu, însă mingea a 

fost interceptată de o adversa-

ră, care a pătruns în careu, a 

scos frumos pentru Norton, iar 

aceasta a trimis în plasă, chiar 

înainte de pauza dintre mini-re-

prize.

După reluarea jocului Româ-

nia a sperat la o minune şi a 

avut motive: în minutul 111, Ha-

vriştiuc, urcată în atac, a deviat 

o minge în careu, iar Laura Rus 

a pivotat excelent şi a "fulgerat" 

plasa lui Morais: 1-1 şi mai erau 

10 minute de speranţă. O nouă 

greşeală copilărească a apărut 

în defensiva gazdă peste doar 

un minut şi Norton putea înche-

ia meciul, dar a trimis slab, iar 

Părăluţă a fost la post. Pe fi nal 

de joc Olar a trecut spectaculos 

de o adversară, reclamându-şi 

parcă un loc în ofensivă, dar a 

fost deja târziu, Lunca a tras de 

ea pe fi nal, dar a devenit greu 

să găsească mai mereu de una 

singură soluţia cea mai inspira-

tă şi s-a încheiat 1-1.

Portughezele au petrecut în-

delung pe teren obţinerea cali-

fi cării. Afi şând un steag uriaş 

cu inscripţia “Holanda” – ţara 

care vă găzdui Eurpeanul din 

2017. Tricolorele au salutat şi e-

le publicul şi au rămas cu re-

gretul că se putea mai mult. Ce-

le două echipe: România: Pără-

luţă – Olivia Oprea, Havriştiuc, 

Ficzay, Florentina Olar-cpt. – 

Vătafu, Bortan – Giurgiu, Voi-

cu, Lunca – Ciolacu. Rezerve: 

Roxana Oprea – Sârghe, Rus, 

Tărăşilă, Gorea, Bâtea, Goder. 

Selecţioner: Mirel Albon. Portu-

galia: Patricia Morais – Matilde 

Fidalgo, Sílvia Rebelo, Carole 

Costa, Ana Borges – Dolores Sil-

va – Suzane Pires, Amanda Da 

Costa – Carolina Mendes – Ana 

Leite, Cláudia Neto-cpt. Rezer-

ve: Marreiros, Rorigues, Infan-

te, Norton, T. Pinto, F. Pinto, 

Silva. Selecţioner: Francisco Ne-

to.

Vis frânt la Cluj: tricolorele au ratat 
calificarea la Euro 2017
Peste 7.000 de oameni au asistat în Gruia la returul barajului de calificare la Euro.

România nu a pierdut, dar a ratat califi carea
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