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ACTUALITATE

Iohannis: Contăm pe sprijinul Germaniei pentru Schengen. Merkel nu promite
Preşedintele Klaus Iohannis 

a declarat, joi, în cadrul decla-
raţiei comune susţinută la Ber-
lin, cu Cancelarul Angela Mer-
kel, că România contează pe 
sprijinul Germaniei pentru iden-
tifi carea unei soluţii care să per-
mită avansarea spre realizarea 
obiectivului aderării la spaţiul 
Schengen.

Preşedintele Iohannis a de-
clarat că, în cadrul discuţiei cu 
Cancelarul Angela Merkel, a 
fost abordat şi subiectul ade-
rării României la spaţiul Schen-
gen.

„Contăm pe sprijinul Germa-
niei pentru identifi carea unei so-
luţii care să permită avansarea 
spre realizarea acestui obiectiv”, 
a precizat Iohannis.

Şeful statului a menţionat că 
există argumente, pe care le cre-
de convingătoare, care să ducă 
la eliminarea ultimelor rezerve 
din trecut, privind aderarea Ro-
mâniei la spaţiul Schengen, 
dând ca exemplu ultimul Raport 
MCV al Comisiei Europene.

„De asemenea, un argument 
solid, credem noi, rezidă în ca-
pacitatea şi contribuţia demons-

trată de România la asigurarea 
securităţii frontiere externe a U-
niunii”, a mai spus preşedinte-
le Klaus Iohannis.

Cancelarul german, Angela 
Merkel, a răspuns că nu poate 
promite, dar a remarcat ultime-
le rapoarte pozitive MCV pen-
tru ţara noastră, subliniind că 
vor fi  discutaţi paşii următori în 
acest sens.

„Ultimele rapoarte au fost 
pozitive şi considerăm că refor-
mele vor fi  implementate în 
continuare cu consecvenţă şi 
vom discuta despre paşii urmă-

tori. Nu pot să promit acum”, 
a spus Merkel.

Cancelarul federal Angela 
Merkel a mai precizat că înţele-
ge faptul că România aşteaptă 
un răspuns pe acest subiect.

„Am vorbit şi despre tema 
că România are dorinţa îndrep-
tăţită de a deveni parte a Spa-
ţiului Schengen şi vom vedea, 
să putem obţine un progres în 
paşi şi vom discuta cu partene-
rii europeni ştiind că este o pri-
oritate atât pentru România, cât 
şi pentru Bulgaria”, a mai afi r-
mat Merkel.
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Declarația săptămânii

„America este alcătuită din tot felul de 
oameni: tineri și bătrâni, slabi și puternici, 

inteligenți și proști. Și atunci când cei cu 
adevărat tembeli ies în față și se comportă ca 
niște clovni, eu tot îi iubesc, că și ei fac 
parte din America. De fapt, o foarte 

mare parte.”

BARACK OBAMA | președintele SUA
Poliţia Locală doarme 
fără nicio grijă

Cum vom vota 
la viitoarele alegeri?

Parcul Iuliu Prodan din Zorilor arată ca după 
război, după ce administrația locală a investit 
în realizarea acestui proiect nu mai puțin de 
780.000 lei. Pagina 4

Reforma electorală este cu atât mai necesară 
cu cât experții sunt de acord că sumele reale 
care „se învârt” în campaniile electorale nu 
sunt niciodată cunoscute. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

O nouă amânare a proiectului „intermodal”. Semnează Oleleu?
Consiliul Judeţean Cluj a obținut de la Comisia Europeană o nouă amânare a termenului de depunere a cerererii 
de finanțare a proiectului privind dezvoltarea infrastructurii de transport intermodal. Pagina 3

Asocierea Kiat-Diferit 
a reluat lucrările 
restante de anul 
trecut. Au intrat 
în reparații zeci 
de străzi din toate 
cartierele. Vor fi și 
restricții de circulație, 
o măsură de coșmar 
pentru șoferi 
și pietoni.  Pagina 3

monitorul weekendde

AU TRECUT DEJA de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan 
a luat act de demisia președintelui 
Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI 
ALEGERILE PENTRU 
CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Clujul se 
transformă 

din nou 
într-un 
mare 

șantier

Vestitorii primăverii: 
se redeschid șantierele !
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

27 februarie

1594: Henric al IV-lea este în-
coronat rege al Franței, pu-
nând astfel bazele dinastiei 
Bourbonilor.

1626: Un edict promulgat de 
cardinalul Richelieu interzice 
practicarea duelurilor.

1882: Premiera, la Gimnaziul 
român din Brașov, a primei 
operete românești: „Crai 
nou”, de Ciprian Porumbescu. 

1900: Este fondat FC Bayern 
München.

1991: Războiul din Golf: 
Președintele american 
George Bush anunță 
„Kuwaitul este eliberat.”

28 februarie

1785: Horea și Cloșca, condu-
cătorii răscoalei țărănești din 
Transilvania de la 1784, sunt 
executați prin tragere pe roată.

1859: A apărut, la București, 
prima revistă umoristică ro-
mânească, Țânțarul, până la 
15 august 1859, editată de 
C.A.Rosetti și N.T. Orășanu.

1997: Regele Mihai a revenit 
din exil, fi ind pentru prima 
dată după 1989 când sosirea 
suveranului este acceptată de 
populație ca și de toate 
formațiunile politice; a repri-
mit pașaport românesc.

2013: Încetarea pontifi catului 
Papei Benedict al XVI-lea, în 
urma abdicării sale din 
funcția de Suveran Pontif.

1 martie

1565: A fost fondat orașul 
Rio de Janeiro.

1815: Napoleon evadează de 
pe insula Elba.

1872: A fost înfi ințat primul 
parc național din lume, 
„Yellowstone” (SUA).

1907: Și-a început activitatea 
Serviciul de urgență 
„Salvarea”, din inițiativa dr. 
Mina Minovici.

1998: Titanic devine primul 
fi lm cu încasări de peste 1 
miliard de dolari în întreaga 
lume.
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expo Mineralia
Perioada: 24 februarie – 
1 martie
Iulius Mall

Campionatul Național 
de Dans Sportiv
Perioada: 28 februarie – 
1 martie
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”

Der Sächsische Fasching – 
Siebenbürgisch Traditionen 
in Klausenburg
Perioada 24–28 februarie
Bastionul Croitorilor
Un ansamblu de activități di-
verse ca formă: conferințe pe 
tema evoluției comunității 
săsești în Transilvania sau pe 
tema istoriei carnavalului în 
Transilvania, expoziție de cos-
tume de fasching săsesc, 
expoziție de steaguri de breas-
lă, expoziție de recuzită de fas-
ching săsesc (lăzi de breaslă, 
bice, zuruitori, talăngi, 
ș.a.m.d.), ateliere de 
confecționare de măști sau cos-
tume de carnaval.

Expoziția de pictură Grădina 
cu fl ori – Bucuria vieții, 
Dănuț Tonea
Perioada 27 februarie – 15 
aprilie 
Cora

Bienala Națională de 
Arhitectură
Perioada: 16 februarie – 
1 martie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziție: Istoria Românilor 
oglindită în medalistică și 
imagini. Piese din colecția 
Vasile Chiorean
Perioada: 1 februarie – 31 
martie
Casa de Cultură a Studenților
Expoziția este o evocare în 
imagini a satului românesc di-
nainte de 1900, cuprinde 
decorații din timpul lui 
Alexandru Ioan Cuza și din cel 
de-al doilea război mondial, 
decorații din perioada comu-
nistă, cărți de istorie, beletristi-
că, cărți religioase și imagini cu 
IPS Bartolomeu Anania, pre-
cum și obiecte etnografi ce spe-
cifi ce zonei din jurul clujului.

Expoziția Turcii și tătarii din 
Dobrogea. Amintiri
Perioada: 12–28 februarie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Aurul şi argintul antic 
al României
Perioada: 4 februarie – 22 martie
Ora 18.00
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia „Aurul şi argintul 
antic al României“ propune o 
impresionantă incursiune is-
torică, ce acoperă o perioadă 
de peste 6000 de ani, situată 
între Eneolitic şi Antichitatea 
Târzie, din mileniul al V-lea 
a.Chr. până în secolul al VII-
lea p.Chr.

History Hackers – Secretele 
Egiptului Antic
Perioada: 30 ianuarie – 30 
martie
The Offi ce Cluj
Proiectul History Hackers – 
Secretele Egiptului Antic pune 
la dispoziția copiilor o parte 
dintre cele mai fascinante 
povești ale istoriei, într-o se-
rie de expoziții interactive.

VINERI

Filarmonica de Stat 
Transilvania: Concert in 
memoriam Emil Simon
Ora 19.00
Colegiul Academic
Din programul serii fac parte 
Poloneza din Evgheni Oneghin 
şi Concertul pentru vioară de 
Piotr Ilici Ceaikovski, precum şi 
celebra simfonie corală 
Clopotele de Serghei 
Rahmaninov.

Trubadurul, de Giuseppe Verdi
Ora 18.30
Opera Națională Română
Evenimentul cu caracter ex-
traordinar este onorat de par-
ticiparea distinsului bariton 
George Petean, o vedetă a 
marilor scene lirice 
internaționale

Agnus Dei, de John Pielmeier
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca 
(Studio „Euphorion”)
Povestea lui Agnes este o poves-
tea adevărată, „relatată“ de că-
tre dramaturgul John Pielmeier 
printr-o dramă psihologică și fi -
losofi că foarte intensă.

SÂMBĂTĂ

Fotbal feminin: Olimpia UT 
Cluj-Napoca - AFC FAIR PLAY 
Bucureşti
Ora 11.00
Baza sportivă „Unirea”

Sărbătoarea Iubirii
Ora 14.00
Muzeul de Istorie a Farmaciei

Undeva în Europa
Ora 18.00
Opera Maghiară Cluj
Musical în două acte, titrat în 
limba română.

Premieră: 12 Oameni 
Furioși, de Reginald Rose
Ora 19.00
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Doisprezece oameni sunt 
încuiați într-o încăpere pentru a 
decide soarta unui alt om, jude-
cat pentru patricid. Toate dove-
zile îl incriminează. Votul celor 
doisprezece jurați, privind 
vinovăția sau nevinovăția lui, 
trebuie să fi e unanim.
Oare pot cei 12 să privească 
obiectiv acest caz? Oare toate 
faptele prezentate la proces s-
au petrecut întocmai?

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. La 
Revând Market puteţi să vindeţi 
ce nu utilizaţi şi să cumpăraţi ief-
tin ce vă trebuie.

Meci fotbal: CFR Cluj - 
Pandurii Târgu Jiu
Ora 18.00
Stadionul „Dr. Constantin 
Rădulescu”

Livada de vișini, de A.P. Cehov
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca

Sâmbătă, între orele 14.00 – 20.00, la Muzeul 
Farmaciei din Cluj-Napoca are loc Sărbătoarea 
Iubirii. Evenimentul este unul tematic, în spiri-
tul sărbătorilor dedicate iubirii și îndrăgostiţi-
lor dar și a celor de început de primăvară și in-
clude o serie de momente special, primul fi ind 
deschiderea expoziţiei temporare „Istoria afro-
disiacelor” care va putea fi  vizitată în perioada 
28 februarie 2015 – 28 mai 2015. Tot sâmbă-
tă, vizitatorii vor putea parcurge un traseu in-
dividual în expoziţie, cu fi șă de parcurs, pentru 
descoperirea a opt ingrediente sau preparate 
farmaceutice speciale, folosite de-a lungul tim-
pului pentru a stârni sau pentru a domoli pasi-
unile (doar cu ocazia evenimentului). În ace-
eași zi, va avea loc un târg de carte, cu toate 
publicaţiile muzeului, în limita tirajelor exis-
tente. Preţul biletului este de 3 lei pentru toa-
te categoriile de vizitatori, iar cuplurile „fac 
corp comun” și plătesc un singur bilet. 
„Deoarece Clujul este anul acesta capitală eu-
ropeană a tineretului, încurajăm vizitatorii 
străini să ne treacă pragul, prin includerea de 
explicaţii și fi șe de parcurs în limba engleză”, 
au declarat organizatorii. Colecţia de Istorie a 
Farmaciei este cel mai timpuriu muzeu de pro-
fi l din România și unul dintre cele mai vechi 
din Europa, fi ind înfi inţat în anul 1954. Locaţia 
Colecţiei de Istorie a Farmaciei a contribuit din-
totdeauna la succesul său muzeografi c, clădi-
rea vechii Farmacii Hintz. Imobilul, unul dintre 
monumentele istorice deosebite ale Clujului, 

păstrează structura farmaciilor de ofi cină din 
Transilvania și din întreaga Europă. Denumirea 
vine de la Ofi cina, încăperea cea mai decorată, 
unde se vindeau medicamentele și unde se 
trata cu clienţii. De asemenea, pot fi  vizitate 
sălile de depozitare și laboratorul vechii farma-
cii, precum și o bogată colecţie de vase și in-
grediente farmaceutice, aparatură de labora-
tor, cărţi de specialitate, diplome și parafe, 
mobilier. O altă sală prezintă aparatură medi-
cală clujeană, donată de prof. Pompiliu 
Manea.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Afrodisiace şi poţiuni ale iubirii, într-o expoziţie 
temporară la Muzeul Farmaciei
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Uniunea Naţională a 

Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Salariaţilor 

din România (UNCARSR) 

a anunţat, joi, într-o con-

ferinţă de presă, lansarea 

unui proiect fi nanţat din 

fonduri europene care 

prevede înfi inţarea a nouă 

Case de Ajutor Reciproc 

(CAR).

Cofi nanţat din Fondul So-

cial European, prin Programul 

Operaţional Sectorial Dezvol-

tarea Resurselor Umane 2007 

— 2013, proiectul „ICAR in-

cluziune prin microcredit şi 

Ajutor Reciproc – strategie 

sustenabilă a economiei soci-

ale pentru ocupare şi creare 

de întreprinderi sociale” a în-

ceput pe 5 ianuarie şi se va 

desfăşura pe parcursul aces-

tui an. Proiectul este realizat 

de UNCARSR, împreună cu 

27 de parteneri.

Potrivit ofi cialilor Uniunii, 

obiectivul general este promo-

varea şi dezvoltarea structuri-

lor economiei sociale şi con-

solidarea capacităţilor, compe-

tenţelor, cunoştinţelor, stimei 

de sine pentru grupurile vul-

nerabile, prin înfi inţarea unui 

număr de nouă CAR – Struc-

turi de economie sociala (SES) 

şi dezvoltarea activităţii a 17 

puncte de lucru ale unor CAR 

partenere, bazate pe modele 

de succes la nivel European – 

uniunile de credit şi organiza-

ţiile de micro-fi nanţare

Coordonatorul proiectului, 

Ana Toma, a precizat că prin 

acest proiect vor fi  create 36 

de noi locuri de muncă, din 

care 24 dedicate persoanelor 

provenite din grupurile vul-

nerabile.

„Specialiştii implicaţi în 

economia socială vor benefi -

cia de un program de forma-

tori. Vor fi  zece din cadrul Ca-

selor de Ajutor Reciproc şi ze-

ce din cadrul ONG-urilor în 

cadrul unui curs acreditat de 

şase zile. Şi managerii de în-

treprinderi sociale vor avea 

parte de instruire şi consul-

tanţă de specialitate. În ceea 

ce priveşte activităţile princi-

pale, ca formare ar fi  120 de 

persoane vulnerabile în antre-

prenoriatul de economie so-

cială prin nouă cursuri”, a 

spus Toma.

Potrivit acesteia, proiectul 

mai prevede dezvoltarea unei 

broşuri de educaţie fi nancia-

ră pentru persoanele din gru-

purile vulnerabile şi un ma-

nual de economie socială.

CAR-uri înființate 
cu fonduri europeneBianca PREDA

eveniment@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj a 

obţinut de la Comisia 

Europeană o nouă amâna-

re a termenului de depu-

nere a cererii de fi nanţare 

a proiectului privind dez-

voltarea infrastructurii de 

transport intermodal.

Tot aparatul de specialita-

te al Consiliului Judeţean Cluj, 

în frunte cu Mariana Raţiu, 

Claudiu Salanţă, Ştefan Ilies-

cu şi Simona Gaci, în frunte 

cu vicepreşedintele CJ Cluj, 

Ioan Oleleu (foto), a fost ple-

cat la Bucureşti pentru lămu-

riri suplimentare de la Minis-

terul Transporturilor în ceea 

ce priveşte transportul inter-

modal, după ce Oleleu a re-

fuzat să semneze cererea de 

fi nanţare, chiar dacă în şedin-

ţa extraordinară de marţi ple-

nul Consiliului Judeţean a ho-

tărât altceva.

În urma vizitei de la Bucu-

reşti, reprezentanţii CJ Cluj 

s-au rezumat să precizeze sec 

printr-un comunicat că vor 

“continua demersurile nece-

sare pentru depunerea în ter-

men a cererii de fi nanţare pen-

tru proiectul privind transpor-

tul intermodal.

Mai mult, Comisia Europea-

nă a amânat termenul de de-

punere de cererii de fi nanţare 

până pe data de 3 martie.

“Urmare a informării trans-

mise de Ministerul Fonduri-

lor Europene Aeroportului In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

şi redirecţionată Consiliului 

Judeţean Cluj, referitoare la 

extinderea termenului de de-

punere a cererii de fi nanţare 

prin programul CEF Transport 

2014 până la data de 3 mar-

tie 2015, ora 17.00, Consiliul 

Judeţean Cluj şi Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu Cluj 

au convenit asupra continuă-

rii demersurilor necesare pen-

tru depunerea în termen a ce-

rerii de fi nanţare pentru pro-

iectul «Dezvoltarea infrastruc-

turii de transport intermodal 

de pasageri şi marfă la Aero-

portul Internaţional Avram I-

ancu Cluj»”, se arată într-un 

comunicat de presă.

CJ Cluj şi Master Planul 
de Transport

Reprezentanţii Consiliul Ju-

deţean Cluj mai spun că în 

Master Planul de Transport 

adoptat de Guvern pentru sec-

torul aerian, au fost prevăzu-

te investiţii totale în sumă de 

1,327 miliarde de euro din ca-

re Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj îi revin 

131,143 milioane de euro, iar 

proiectului de transport inter-

modal de la Cluj 34 de mili-

oane de euro.

“Urmare a adoptării aces-

tui document cu caracter stra-

tegic, obiectivele de investiţii 

propuse de Aeroport referitoa-

re la infrastructura aeroportu-

ară vor fi  reanalizate în ca-

drul Consiliului de Adminis-

traţie al Aeroportului iar ulte-

rior vor fi  supuse spre apro-

bare în cadrul Consiliului Ju-

deţean Cluj. În contextul nou 

creat, Consiliul Judeţean Cluj 

şi Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj vor între-

prinde în perioada imediat ur-

mătoare demersurile necesa-

re în vederea adaptării studi-

ilor şi proiectelor deja elabo-

rate la prevederile Master Pla-

nului de Transport recent apro-

bat”, mai transmite CJ Cluj.

Seplecan le bate obrazul

Consilierul judeţean Mihai 

Seplecan este de părere că de-

cidenţii CJ Cluj tot vor fi  obli-

gaţi să accepte această inves-

tiţie şi că Oleleu va trebui să 

semneze cererea de fi nanţare.

“Constat că pentru deci-

denţii CJ Cluj nu contează ca 

sarcină de serviciu cea ce li 

se trasează de către plenul 

Consiliului Judeţean. Nu ştiu 

ce de schelete sunt ascunse 

prin dulapurile unora de acum 

refuză să-şi pună semnătura 

pe decizii ale plenului CJ Cluj, 

dar voi cere să se studieze da-

că nu cumva asistăm la un 

abuz în serviciu. Tot aparatul 

de specialitate al Consiliului 

Judeţean Cluj periclitează prin 

tergiversare un proiect de 76 

de milioane de euro, fi nanţat 

din fonduri europene. Acuma, 

pe ultimii milimetri ai proiec-

tului, văzând că nu pot să-l 

mai pună pe butuci, s-au dus 

să la Bucureşti să ceară lămu-

riri suplimentare în ceea ce 

priveşte transportul intermo-

dal. Până la urmă, decidenţii 

CJ Cluj tot vor fi  obligaţi să 

accepte această investiţie. În 

plus există un răspuns favo-

rabil al Ministerului Transpor-

turilor. Aşa că nu pricep de 

ce se tot tergiversează luarea 

unei decizii: ură personală, 

frica de procurorii DNA?”, a 

precizat Seplecan.

O nouă amânare pe intermodal. Semnează Oleleu?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Asocierea Kiat-Diferit a 

reluat lucrările restante 

de anul trecut. Au intrat 

în reparaţii zeci de străzi 

din toate cartierele, ceea 

ce înseamnă că oraşul se 

transformă iarăşi în şanti-

er. Vor fi  şi restricţii de 

circulaţie, o măsură care 

este coşmar pentru şoferi 

şi pietoni.

Lucrările de reabilitare a 

străzilor au fost reluate în tot 

oraşul. Mare parte din lucrări 

sunt realizate de asocierea 

Kiat-Diferit care deşi nu se 

mai afl ă în contract cu Pri-

măria Cluj-Napoca, de anul 

trecut, trebuie să încheie pro-

iectele demarate anul trecut. 

Din decembrie, repararea şi 

modernizarea străzilor a in-

trat în sarcina Regiei Autono-

me a Domeniului Public 

Cluj-Napoca.

În total, 29 de străzi intră 

în reparaţii în această primă-

vară. Este vorba despre 25 de 

obiective cuprinse în progra-

mul de modernizare, plus al-

te 14 care fac parte din cele 

două proiecte europene, „Re-

facerea infrastructurii Oraşu-

lui Comoară, modernizare căi 

de acces spre centru istoric” 

şi „Modernizarea tramei stra-

dale de acces la zona indus-

trială”.

În 16 februarie 2015, asoci-

erea Diferit & Kiat Group Con-

struct a demarat lucrări pe stră-

zile care fac parte din proiec-

tul „Modernizarea tramei stra-

dale de acces la zona indus-

trială”: Calea Baciului, Oaşu-

lui, B-dul Muncii, Plopilor.

Prin acelaşi proiect vor fi  

modernizate până în toamna 

acestui an şi următoarele 

străzi: Piaţa Gării, Căii Fera-

te, Decebal, I.L. Caragiale, Ho-

rea, Regele Ferdinand, G. Ba-

riţiu, Emil Isac, Splaiul Inde-

pendenţei, Primăverii.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei, în ceea ce pri-

veşte proiectul „Refacerea 

infrastructurii Oraşului Co-

moară, modernizare căi de 

acces spre centru istoric”, au 

demarat lucrările la reţelele 

edilitare pe 2 din cele 4 străzi 

incluse, respectiv pe I. C. 

Brătianu şi pe Memorandu-

mului. Tot în această primă-

vară va începe reabilitarea 

altor 2 străzi din zona cen-

trală – Avram Iancu şi Mo-

ţilor. Acest proiect este rea-

lizat de SC Viarom Construct 

SA şi se va fi naliza în toam-

na acestui an.

Pe lângă străzile cuprinse 

în aceste proiecte europene, 

Primăria Cluj-Napoca va con-

tinua programul de moderni-

zare pe alte 25 de artere im-

portante din oraş: Câmpeni, 

Romul Ladea, Gheorghe Ma-

rinescu, Aleea Gurghiu, Ale-

ea Cioplea, Aleea Peana, Bis-

triţei, Antonio Gaudi nr. 1-45, 

Nicolae Bălcescu, Bisericii Or-

todoxe, Ilie Măcelaru, Miori-

ţei, Dacia, Orăştiei, Branului, 

Voevod Gelu, A. Einstein, A. 

France, Caracal, Bega, Viile 

Nădăşel, Cloşca, Craiova, Bu-

rebista, Dumbrava Roşie.

Aceste lucrări de moderni-

zare vor începe în 15 martie 

2015, vor fi  corelate cu lucră-

rile la reţelele edilitare şi sunt 

programate să se fi nalizeze în 

toamna acestui an. Cele 25 de 

străzi vor fi  realizate de Aso-

cierea Diferit – Kiat.

Începe coşmarul pentru şoferi.
Zeci de străzi intră în reparaţii
Oraşul se transformă iarăşi în şantier, constructorul reluând lucrările abandonate anul trecut.

Pe trotuarul de pe strada Memorandumului se desfășoară un adevărat șantier
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Florin Benea, paramedic 

SMURD Cluj a fost diagnos-

ticat cu o formă severă de 

leucemie acută. Operaţia 

care îi va salva viaţa costă 

150.000 euro. Până acum a 

fost adunată aproximativ 

jumătate din sumă.

De şapte ani, paramedicul 

Florin Benea din cadrul 

SMURD Cluj a salvat sute de 

vieţi şi a participat la peste 

1.000 de intervenţii. Acum, a 

sosit momentul ca salvatorul 

să fi e salvat de noi toţi, să îl 

ajutăm pe Florin să se întoar-

că cât mai repede la ceea ce 

iubeşte să facă: să salveze vie-

ţile semenilor.

Paramedicul clujean are 30 

de ani şi de şapte ani este pa-

ramedic la SMURD Cluj. Este 

căsătorit cu Ramona şi are un 

băieţel de trei ani, Tudor. Poa-

te cea mai dură zi din viaţa lui 

a fost 27 decembrie 2014 când 

a fost diagnosticat cu o formă 

severă de leucemie acută. Ni-

meni nu bănuia că nişte simp-

tome ale unei banale răceli 

sunt de fapt semnele cruntei 

boli. Atât Florin cât şi colegii 

au început să îşi pună semne 

de întrebare când au început 

să îl doară şi picioarele. Atunci, 

paramedicul a făcut o serie de 

analize şi astfel a afl at vestea. 

„Colegul nostru Florin Benea 

a fost diagnosticat în preajma 

Crăciunului cu o formă seve-

ră de leucemie acută. La cei 

30 de ani ai săi, Florin a par-

ticipat la peste 1000 interven-

ţii alături de echipajul SMURD 

Colina, ultima misiune fi ind 

chiar cu o zi înaintea neferici-

tului diagnostic”, spun colegii 

lui Florin Benea.

Acum, paramedicul face în 

continuare chimioterapie, a 

rezistat bine tratamentului me-

nit să controleze boala, dar 

singura şansă de vindecare 

este un transplant de mădu-

vă care se poate face la o cli-

nică în străinătate. “Colegul 

nostru face chimioterapie în 

continuare. Starea lui fi zică şi 

psihică este bună. Este bine 

deocamdată”, afi rmă Irina 

Szekernyes, una dintre cole-

gele lui Florin Benea.

Transplantul de măduvă 

costă 150.000 euro şi până 

acum a fost adunată apro-

ximativ jumătate din sumă. 

Colegii lui Florin spun că 

Raed Arafat a făcut toate de-

mersurile pentru găsirea cli-

nicii potrivite şi se pare că 

după ce suma va fi atinsă, 

paramedicul clujean va fi 

operat în Milano. „Vă rugăm 

să ne fiţi alături în demer-

surile întreprinse pentru a 

aduna suma necesară inter-

venţiei chirurgicale, 150.000 

de euro. Medici, asistenţi, 

paramedici pompieri sau stu-

denţi voluntari în cadrul 

SMURD Cluj, cu toţii ne do-

rim să-i oferim lui Florin 

şansa pe care le-a acordat-o 

de atâtea ori celor pe care 

i-a ajutat”, subliniază cole-

gii lui Florin.

Să salvăm viaţa 
unui salvator !
Florin Benea, paramedic SMURD Cluj are nevoie de ajutorul nostru.

Pentru donaţii persoane fi zice este deschis un cont la Banca 
Transilvania – sucursala Dej, titular cont Ramona Benea:
SWIFT: BTRLRO22
Euro – RO 36 BTRL EUR CRT 0152 660 201
Ron – RO 86 BTRL RON CRT 0152 660 201
USD – RO 40 BTRL USD CRT 0152 660 201
Persoanele juridice/societăţile comerciale pot face donaţii la 
Fundaţia pentru SMURD – organizaţie non-guvernamentală, 
Cod unic de înregistrare (CUI): 20177660, CONT IBAN LEI: RO 
09 RNCB 0188 0848 0804 0012, deschis la BCR Târgu-Mureș.

Donații

Campania de anti-bullying 

„CN Clubul prieteniei”, care 

are ca obiectiv sensibiliza-

rea şi încurajarea copiilor 

de a lua măsuri împotriva 

hărţuirii şi agresiunii de 

orice fel, a fost lansată joi 

de Asociaţia „Telefonul 

Copilului” şi postul de tele-

viziune Cartoon Network.

Cunoscutul cântăreţ de mu-

zică pop Alex Velea s-a alătu-

rat campaniei – care are sloga-

nul „Fii prietenos, nu răută-

cios!” -, el fi ind, totodată, şi 

protagonistul unui spot care va 

fi  difuzat pe Cartoon Network.

„Mă bucur să ştiu că îi pot 

ajuta pe copii să se opună fe-

nomenului bullying. Este o pro-

blemă reală şi toţi copiii din Ro-

mânia pot fi  afectaţi. Cred că 

primul lucru pe care cei mici 

trebuie să îl facă într-o astfel de 

situaţie este să stea de vorbă cu 

o persoană apropiată, de încre-

dere, şi să povestească prin ce 

trec”, a afi rmat Alex Velea.

„Am fost martor în şcoală la 

astfel de evenimente, dar atunci 

nu aveai cui să-i spui. Cu sigu-

ranţă m-au afectat emoţionat”, 

a declarat Velea, precizând că 

el nici nu a fost agresat, nici nu 

a agresat pe cineva.

Cătălina Florea, director exe-

cutiv al Asociaţiei „Telefonul 

Copilului”, spune că în Româ-

nia problema este că „nu se 

vorbeşte despre aceste cazuri”.

Campanie împotriva hărţuirii şi agresiunii în rândul copiilor

Florin Benea a participat la peste 1000 intervenţii alături de echipajul SMURD Colina
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZAREA PROIECTULUI

„Consolidarea şi creşterea competitivităţii economice a SC SALICE COMPROD SRL, prin 
retehnologizarea procesului de producţie mobilier la punctul de lucru din localitatea 

Huedin, str. Fildului nr. 15“
Data: 27.02.2015
Localitatea: Cluj-Napoca

Societatea SALICE COMPROD SRL SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr. 
2-4, judeţul Cluj, în calitate de benefi ciar, anunţă fi nalizarea cu succes a activităţilor proiectului 
“Consolidarea și creșterea competitivităţii economice a SC Salice Comprod SRL prin 
retehnologizarea procesului de producţie mobilier, la punctul de lucru din localitatea Huedin, 
str. Fildului nr. 15”, cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare nr. 3M/500.071/5/28.02.2014.

Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii 
Economice”, Axa Prioritară 1 – “Un sistem inovativ și ecoefi cient de producţie”, Domeniul 
Major de Interventie 1.1 – “Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia de piaţă 
a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea a) – “Sprijin pentru consolidarea sectorului 
productiv prin investiţii tangibile și intangibile”.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene.

Organismul Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord -Vest.

Valoarea totală a proiectului este de 4.153.147 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 2.084.701 lei.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru din localitatea Huedin, str. Fildului nr. 15 
și la sediul social din Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4 pe o perioadă de 12 luni.

Prin acest proiect s-au achiziţionat un număr de 9 echipamente moderne și performante, 
cu scopul de a consolida și crește competitivitatea societăţii, precum și pentru a crea 
premisele pentru dezvoltarea producţiei de mobilier dedicat exportului prin produse cu un 
grad ridicat de calitate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Iancu Ioan
Funcţie: Administrator
Tel. 0264-406.055, 0723-526.951 , Fax: 0264-406.061, e-mail:contact@salice.ro

                                             

Părinţii pot participa la 

un concurs lunar, organi-

zat de Biogenis, în cadrul 

căruia este pusă la bătaie 

o cameră mobilată pentru 

copil.

Tot ce trebuie să faceţi es-

te să intraţi pe site-ul www.

biogenis.ro şi să completaţi 

formularul pus la dispoziţie 

de organizatorii concursului. 

Automat veţi intra în concurs 

şi puteţi să vă înscrieţi în fi e-

care lună pentru a vă mări 

şansele de câştig. Biogenis es-

te banca de celule stem care 

oferă posibilitatea stocării pro-

bei de celule stem la alegere 

în România sau în străinăta-

te, în orice altă ţară din grup. 

Grupul FamiCord este prezent 

în acest moment în 14 ţări. În 

grupul FamiCord din care fa-

ce parte Biogenis s-a realizat 

primul transplant de celule 

stem mezenchimale din Eu-

ropa Centrală şi de Est.

Biogenis este în momentul 

de faţă singura bancă româ-

nescă ce poate stoca atât sân-

ge integral cât şi sânge proce-

sat (concentrat de celule stem). 

Proba de celule stem este sto-

cată în două recipiente, ceea 

ce înseamnă că la o singură 

recoltare există două posibi-

lităţi de utilizare.

Contractul Biogenis este 

elaborat după legislaţia Ro-

mâniei, cu responsabilităţi fa-

ţă de client. Reprezentanţii 

băncii de celule stem reco-

mandă alegerea unui contract 

supus legislaţiei ţării noastre 

deoarece în acest fel se pot 

înţelege mai bine aplicabilita-

tea clauzelor contractuale sub 

legea din România.

Biogenis este membru al 

Asociaţiei Române a Bănci-

lor Acreditate de Celule Stem, 

prima organizaţie non-gu-

vernamentală la nivel naţio-

nal care promovează şi apă-

ră desfăşurarea în cadrul le-

gal, precum şi pe principii 

morale, etice şi ştiinţifi ce a 

activităţii companiilor care 

se ocupă cu stocarea de ce-

lule stem.

Biogenis stochează şi por-

ţiune de cordon ombilical. Re-

coltarea de porţiune de cor-

don ombilical este o tehnică 

nouă în domeniul celulelor 

stem, fi ind adoptată de doar 

câteva bănci din România, fi -

ind o tehnică nouă şi comple-

xă. Biogenis este prima ban-

că românească ce izolează şi 

stochează în România celule 

stem mezenchimale din cor-

donul ombilical.

Iarna părinţilor la Biogenis. 
Cum poţi câştiga o cameră mobilată

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Lipsa de civilizaţie a unor 

clujeni şi dezinteresul 

autorităţilor locale, în 

special al poliţiştilor 

locali, se vede foarte bine 

în dezastrul din parcul 

Iuliu Prodan din cartierul 

Zorilor, de pe strada 

Gheorghe Dima.

În ce zone patrulează Po-

liţia Locală dacă parcul în ca-

re Primăria a investit 780.000 

lei a fost vandalizat în ultimul 

hal? Inaugurat în 2012, parcul 

arată acum ca după război. 

Gardul care împrejmuieşte lo-

caţia este rupt în mai multe 

locuri, coşurile de gunoi sunt 

arse, sparte sau pur şi simplu 

date jos de pe suport, au fost 

tăiaţi unii copaci, iar o toale-

tă publică a fost răsturnată.

O cititoare ne-a semnalat 

situaţia şi ne-a trimis câteva 

fotografi i cu dezastrul din 

parc. Cel mai probabil, anga-

jaţii Primăriei Cluj-Napoca 

nu ştiau nimic despre vanda-

lizarea parcului. Abia la se-

sizarea reporterilor Monitorul 

de Cluj, reprezentanţii autori-

tăţilor locale au promis că 

vor fi  reparate toate strică-

ciunile din parc.

„Va informăm ca proble-

mele semnalate de dumnea-

voastră vor fi  remediate în cel 

mai scurt timp. În acest sens, 

deja s-a luat legătura cu fi r-

mele cu care Primăria a în-

cheiat contracte pentru mobi-

lierul din parc. În ceea ce pri-

veşte arborii care au fost tă-

iaţi, aceştia erau bătrâni şi us-

caţi, reprezentând un pericol 

pentru siguranţa trecătorilor”, 

au precizat reprezentanţii Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Parcul a fost inaugurat în 

2012 şi a fost realizat de Pri-

mărie în colaborare cu Uni-

versitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară. Uni-

versitatea a pus la dispoziţie 

terenul de aproximativ 6 hec-

tare, iar Primăria s-a ocupat 

de amenajările necesare.

Dacă aveţi imagini sau in-
formaţii despre probleme din 
cartierul dumneavoastră, ne 
puteţi contacta la redactia@
monitorulcj.ro sau la numă-

rul de telefon 0264-597.700.

Poliţia Locală doarme? Parcul 
Iuliu Prodan arată ca după război
Un parc în care administraţia locală a investit 780.000 lei a fost vandalizat în ultimul hal.

PUBLICITATE

La numai doi ani de la inaugurare, parcul Iuliu Prodan din Zorilor arată deplorabil
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CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA 
AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Livezii 
nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie publică competitivă 
cu strigare cu preţ în urcare pentru vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:

Adresa Nivel Finisaje Pret Observatii

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str. G. Byron, nr. 6B, ap. 1

Parter Semifi nisat 14.280

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 6

Parter Semifi nisat 14.600 Cu centrala 
termica

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 8

Parter Semifi nisat 14.280

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 9

Parter Semifi nisat 14.980

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 10

Parter Semifi nisat 14.980

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 11

Parter Medii 16.170

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca 
,str.G.Byron nr. 6B, ap. 12

Parter Medii 
(partiale)

15.680

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 19

Etaj 1 Medii 16.170

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 34

Etaj 2 Semifi nisat 14.980

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 35

Etaj 2 Semifi nisat 14.980

Apartament S=31mp, Cluj-Napoca, 
str.G.Byron nr. 6B, ap. 36

Etaj 2 Medii 16.370 Cu centrala 
termica

Spatiu Demisol, Cluj-Napoca, str. 
Livezii, nr. 48, Su=583mp

D Medii 178.400 Fara teren 

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare 
la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 11.03.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
bunurile neadjudecate licitaţia se repetă în 18.03.2015, 25.03.2015 respectiv 01.04.2015 
la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737.888997, 0726.392520 sau pe 
www.citr.ro cod anunt CIT1659.

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Doreşti să ai propria afacere?
Îţi doreşti ca mediul de afaceri să nu mai fi e privit ca fi ind un domeniu al bărbaţilor şi să creşti re-

prezentativitatea femeilor în business?
Te aşteptăm vineri, 27 februarie 2015, ora 17.00, la Hotel Royal Clasic (str. Liviu Rebreanu, nr. 39) 

pentru a dezbate împreună această temă şi pentru a afl a care sunt benefi ciile proiectului – Centrul de 
Excelenţă în Promovarea Femeii pe poziţii califi cate şi înalt califi cate în Sectorul Comercial, cofi nanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 
Investeste in oameni! proiect implementat de către Asociaţia pentru Promovarea Femeii din România, 
APFR Timişoara, în parteneriat cu SC PROFI ROM FOOD SRL. Prin acest proiect noi te sprijinim să 
evoluezi profesional în domeniul comercial, un domeniu competitiv în care lucrează 1 din 3 femei!

Website: www.snfm.ro
Înscrieri conferinţă la tel.: 0722/620.738.
Înscrieri curs gratuit „Director magazin” la tel.: 0356/108.800.

                                                                                                             

Târg de vacanţe la Sala Polivalentă
Cea de-a şasea ediţie a Târ-

gului de Vacanţe are loc într-o 

locaţie nouă – Sala Polivalen-

tă Cluj Napoca.

Timp de 3 zile, în perioa-

da 27 februarie – 1 martie 

2015, toţi cei interesaţi de 

achiziţionarea unui pachet 

turistic vor putea găsi vacan-

ţa mult căutată în cadrul ce-

lui mai mare Târg de turism 

din Transilvania: Târgul de 

Vacanţe! Vizitatorii vor pu-

tea rezerva şi achita pe loc 

vacanţa mult dorită, pe care 

şi-o vor putea alege din mii-

le de oferte puse la bătaie de 

cei peste 30 de expozanţi.

Pe perioada târgului, cei 

mai mari turoperatori şi 

agenţii de turism din Româ-

nia îşi aşteaptă vizitatorii 

cu oferte în regim early boo-

king (reduceri de peste 30 

%) şi cu reduceri suplimen-

tare valabile doar pe peri-

oada evenimentului.

Accesul publicului este gra-

tuit iar orarul de vizitare es-

te de vineri până duminică în-

tre 10:00 – 18:00.

Evenimentul este susţinut 

de Asociaţia Naţională a Agen-

ţiilor de Turism din România 

– ANAT şi este organizat de 

agenţia Amprenta.

Parlamentarii PNL au iniţiat 

o propunere legislativă care 

introduce drept condiţie 

pentru revocarea din funcţie 

a Avocatului Poporului situ-

aţia în care acesta refuză să 

conteste Ordonanţe ale 

Guvernului, care se dove-

desc ulterior neconstituţio-

nale prin decizii ale Curţii 

Constituţionale.

Deputatul PNL Mircea To-

ader a susţinut că proiectul 

prevede şi faptul că un Avocat 

al Poporului revocat din func-

ţie nu va mai benefi cia de avan-

tajele pensiei speciale pe care 

o primeşte în mod normal, asi-

milat celei de judecător al Cur-

ţii Constituţionale.

Toader a justifi cat modifi -

carea propusă prin faptul că 

Avocatul Poporului a refuzat 

să sesizeze ordonanţe ale Gu-

vernului care s-au dovedit în 

cele din urmă neconstituţio-

nale, cum a fost cazul OUG 

55/2014 privind migraţia ale-

şilor locali.

Toader a subliniat faptul 

că, potrivit normelor consti-

tuţionale, singura instituţie 

care poate sesiza Curtea Con-

stituţională imediat după 

adoptarea unei ordonanţe a 

Guvernului este Avocatul Po-

porului.

De asemenea, el a precizat 

că proiectul prevede că even-

tualii candidaţi pentru dem-

nitatea de Avocat al Poporu-

lui nu trebuie să fi  fost mem-

bri ai unui partid politic în ul-

timii 10 ani.

În actuala lege de funcţio-

nare a instituţiei Avocatului 

Poporului se menţionează că 

„revocarea din funcţie a Avo-

catului Poporului, ca urmare 

a încălcării Constituţiei şi a le-

gilor, se face de Camera De-

putaţilor şi de Senat, în şedin-

ţa comună, cu votul majorită-

ţii deputaţilor şi senatorilor 

prezenţi, la propunerea birou-

rilor permanente ale celor do-

uă Camere ale Parlamentului, 

pe baza raportului comun al 

comisiilor juridice ale celor do-

uă Camere ale Parlamentului“.

PNL vrea lege de revocare 
a Avocatului Poporului

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Comisia de Cod Electoral 

a aprobat săptămâna 

aceasta mai multe propu-

neri în ce priveşte legea 

electorală. Acestea urmea-

ză să treacă prin plenul 

Parlamentului, astfel că la 

următoarele alegeri s-ar 

putea să votăm altfel 

decât până acum.

Comisia a decis că un par-

tid poate fi  înfi inţat cu trei 

membri, revenirea la votul pe 

liste în ceea ce priveşte ale-

gerile parlamentare şi fi nan-

ţarea campaniilor electorale 

din bugetul de stat. Cum co-

mentează însă politologii a-

ceste modifi cări?

Doar 3 membri pentru 
înfi inţarea unui partid

Dacă legea actuală preve-

de ca, pentru a fonda un par-

tid nou, este nevoie de 25.000 

de semnături din 18 judeţe, 

lucrurile s-ar putea schimba 

dacă această variantă va tre-

ce de plenul Parlamentului.

Astfel, membrii Comisiei 

de Cod electoral au eliminat 

criteriul teritorial existent în 

acest moment în Legea parti-

delor politice, ulterior adop-

tând şi posibilitatea ca un par-

tid să poată fi  înfi inţat doar 

de trei membri.

Eliminarea criteriului geo-

grafi c este un aspect pozitiv, 

subliniază politologii clujeni.

„Înfi inţarea unui partid cu 

minim trei membri este bine-

venită, dar pe de altă parte 

pot apărea foarte multe par-

tide şi partide extremiste în 

acest fel. În acelaşi timp, da-

că pragul va rămâne de 5% 

pentru accederea în Parlament, 

nu va intra chiar orice par-

tid“, a comentat politologul 

clujean George Jiglău.

Înapoi în 2004

La următoarele alegeri par-

lamentare s-ar putea să vo-

tăm ca în 2004, pentru că ace-

eaşi comisie a votat cu una-

nimitate de voturi, revenirea 

la votul pe liste.

„În ce priveşte revenirea la 

votul pe liste, noi propunem 

liste deschise, nu închise, iar 

fi ecare votează un candidat 

propus de partid“, a mai spus 

Jiglău.

Campaniile electorale, 
fi nanţate din buzunarele 
noastre

Analiştii au subliniat că su-

mele reale din campaniile elec-

torale nu sunt niciodată cu-

noscute. În acelaşi timp, lide-

rii partidelor se feresc să fa-

că estimări în ce priveşte cos-

turile de campanie. În contex-

tul valului de arestări din ul-

tima vreme însă, orice meto-

dă prin care acestea pot de-

veni transparente este bine-

venită, mai arată politologii.

Propunerea privind fi nan-

ţarea campaniilor electorale 

de la bugetul de stat a fost de 

asemenea, votată în unanimi-

tate, stabilindu-se şi limitarea 

cheltuielilor din campanii.

Au fost decise şase catego-

rii de cheltuieli de campanie 

care să poate fi  fi nanţate şi, 

ca urmare, decontate, respec-

tiv cheltuieli legate de media, 

identitate vizuală a partidu-

lui, materiale pentru informa-

re, campania on-line, cerce-

tări sociologice şi organizare 

de evenimente.

„Finanţarea de la bugetul 

de stat este o soluţie bună. 

Trebuie schimbată modalita-

tea de fi nanţare, pentru că al-

tfel, după cum am văzut, se 

fi nanţează ei între ei. În acest 

fel, fi nanţarea va fi  transpa-

rentă şi orice duce la transpa-

rentizarea fi nanţării în cam-

panie este binevenit“, a mai 

spus Jiglău.

Cum vom vota la 
viitoarele alegeri ?
Politologii au subliniat, în repetate rânduri, 
că sumele reale care „se învârt” în campaniile 
electorale nu sunt niciodată cunoscute.

Au încălcat legea finanţării partidelor

La ultimele alegeri, mai mulți candidaţi au încălcat Legea fi -
nanţării partidelor, fapt pentru care au fost sancționați. Au 
fost sancționate Partidul Mișcarea Populară, Alianţa Creștin 
Liberale PNL-PDL, dar și candidatul independent Călin 
Popescu Tăriceanu. În cazul candidatului independent 
Monica Macovei, Autoritatea Electorală a constatat încălca-
rea prevederii conform căreia „cheltuielile privitoare la rea-
lizarea materialelor de propagandă electorală sunt suporta-
te exclusiv de benefi ciarii acestora - candidaţi independenţi, 
partide politice sau alianţe politice ori electorale“.

La următoarele alegeri parlamentare s-ar putea să votăm pe liste
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După aprecierea substan-

ţială de miercuri, ieri 

moneda naţională a avut 

o evoluţie calmă compara-

tiv cu euro.

Media euro a crescut de la 

4,4216 lei, minimul ultimelor 

trei săptămâni, la 4,4252 lei, 

într-o şedinţă în care fl uctua-

ţiile cotaţiilor s-au rezumat la 

4,4220 – 4,4280 lei. La ora 14, 

tranzacţiile se realizau la 

4,4220 – 4,4250 lei.

Stabilitatea leului trebuie 

pusă pe seama faptului că troi-

ka UE-FMI-BCE a ajuns la un 

acord în privinţa ajutorului fi -

nanciar primit de Grecia, pen-

tru o durată de cel puţin pa-

tru luni, ceea ce a redus sim-

ţitor aversiunea faţă de risc.

Începând de luna viitoare, 

euro ar putea scade spre 4,40 

lei, după ce BCE va declanşa 

programul său de relaxare can-

titativă, prin care va injecta 

lunar 60 miliarde de euro cu 

scopul de a stimula economia 

zonei, preluând modelul ame-

rican.

Singura valută importantă 

care s-a depreciat a fost cea 

americană, cursul dolarului 

coborând de la 3,8952 la 

3,8932 lei, minimul ultimelor 

aproape două săptămâni.

Creşterea monedei helvete 

la 1,075 franci/euro, a provo-

cat majorarea cursului de la 

4,1040, cea mai scăzută me-

die începând cu 15 ianuarie, 

data la care Banca Elveţiei a 

renunţat la plafonul de 1,20 

franci/euro, la 4,1178 lei.

Monedele din regiune se 

apreciau în faţa euro, cea po-

loneză la 4,15 – 4,16 zloţi iar 

cea maghiară la 302,7 – 304,8 

forinţi.

Perechea euro/dolar se tran-

zacţiona la 1,1322 – 1,1380 do-

lari, valori foarte apropiate de 

cele de miercuri. Euro s-a sta-

bilizat după ce preşedintele Re-

zervei federale, Janet Yellen, a 

reiterat în faţa Congresului fap-

tul că pentru banca centrală 

americană creşterea dobânzi-

lor nu este o prioritate imedia-

tă. Reamintim că dobânda-che-

ie din SUA se afl ă, începând cu 

2008, aproape de 0%.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până joi 

la ora 14.  R. G.

Ușoară creștere a euro

PIAŢA VALUTARĂ

În 2014, Senior Software a 

reuşit să îşi extindă echipa 

la peste 80 de specialişti, 

să realizeze prima imple-

mentare a soluţiei ERP în 

Ungaria dar şi deschiderea 

unui nou punct de lucru 

la Cluj Napoca.

„De peste 11 ani investim 

constant în produse, în rela-

ţia cu clienţii, în extinderea 

prezenţei naţionale şi inter-

naţionale, în organizarea in-

ternă şi în echipă. Senior 

Software a devenit astfel un 

brand care reprezintă garan-

ţia calităţii produselor şi a ser-

viciilor oferite”, a declarat dl 

Daniel Toma (foto), Director 

General Senior Software.

Compania este exportator 

de inteligenţă românească, prin 

lansarea celei mai noi versiuni 

a sistemului SeniorERP în lim-

ba maghiară şi implementarea 

ei la primul client din Unga-

ria. Acesta se adaugă celor 

existenţi din Italia, Marea Bri-

tanie sau Bulgaria

În acelaşi timp, Senior 

Software a extins suita SCM 

cu soluţiile TMS – pentru op-

timizarea rutelor de transport 

şi LVS – dedicată companiilor 

cu activităţi logistice comple-

xe, de la Mantis Informatics 

– lider în domeniul furnizării 

de sisteme informatice şi con-

sultanţă pentru logistică din 

sud-estul Europei.

Printre noii clienţi se nu-

mără YLI, importator şi dis-

tribuitor de sisteme şi suban-

samble pentru control acces 

şi securitate, Sano Vita, pro-

ducător şi distribuitor de pro-

duse vegetariene, Coriolan 

Distributie, distribuitor de pro-

duse cosmetice şi detergenţi, 

şi Bico Industries, producător 

de polistiren expandat.

„Ca urmare a prezentărilor 

făcute de către principalii fur-

nizori de software de pe piaţă 

am constatat că soluţiile Seni-

or Software acoperă necesită-

ţile şi cerinţele societăţii. Func-

ţionalitatea acestora este re-

marcabilă, dat fi ind timpul re-

lativ scurt avut la dispoziţie 

pentru implementare, dovadă 

a faptului că echipa şi-a atins 

obiectivele şi a reuşit să se fa-

că înţeleasă de toate compar-

timentele funcţionale ale SC 

Bico Industries SRL. Aborda-

rea Senior Software a fost una 

onestă, iar la bugetul alocat a 

oferit maximul de elemente 

(module şi aplicaţii) îngloba-

te în produsul fi nal”, a afi rmat 

dl Cătălin Ţîrlea, Director Exe-

cutiv Bico Industries.

Pentru acest an, compania 

intenţionează să îşi extindă 

echipa din cele trei fi liale, Bu-

cureşti, Constanţa şi Cluj-Na-

poca. „Acordăm libertate de 

acţiune si sprijin persoanelor 

care au iniţiativă şi doresc să-şi 

pună în practică ideile proprii 

şi experienţa dobândită. Seni-

or Software a devenit un brand 

care reprezintă garanţia cali-

tăţii produselor şi a serviciilor 

oferite, ceea ce ne obligă să 

creştem standardele de calita-

te de la an la an, în paralel cu 

gestionarea dezvoltării com-

paniei. Acest lucru este o pro-

vocare personală şi, în acelaşi 

timp, o trăsătură defi nitorie a 

culturii noastre organizaţiona-

le”, a explicat dl Daniel Toma.

Senior Software exportă inteligenţă românească
Una dintre cele mai inovatoare companii româneşti din piaţa sistemelor software de management 
al afacerilor, Senior Software, a înregistrat în 2014 o cifră de afaceri de peste 15 milioane de lei, 
aproape dublu faţă de anul anterior.

România continuă să aibă 

al doilea cel mai mic sala-

riu minim pe economie 

din Uniunea Europeană, 

după Bulgaria, deşi a 

înregistrat cea mai mare 

creştere din UE, de 95%, 

în ultimii şapte ani, arată 

datele publicate joi de 

Biroul de Statistică al UE, 

Eurostat. Comparaţia rea-

lizată de către Eurostat ia 

în calcul nivelul salariu-

lui minim lunar de la 1 

ianuarie 2008 şi 1 ianua-

rie 2015.

Exprimat în moneda loca-

lă, România a consemnat cel 

mai mare avans procentual al 

salariului minim, de 95%, de 

la 500 de lei la 975 de lei. Ro-

mânia este urmată de Bulga-

ria, cu o urcare de 64%, şi 

Slovacia şi Letonia, cu creş-

teri de 58% şi, respectiv 57%.

Calculat în euro, salariul 

minim pe economie din Ro-

mânia a urcat cu 57% din 

2008 până în prezent, de la 

139 de euro la 218 euro, mar-

când a treia creştere procen-

tuală din UE. După aceste cri-

terii, România se afl ă la ega-

litate cu Letonia în ceea ce 

priveşte avansul procentual, 

ţară în care salariul a avansat 

de la 230 de euro la 360 de 

euro pe lună.

Acest clasament este con-

dus de Bulgaria, al cărei sa-

lariu minim lunar a avansat 

cu 64%, de la 112 euro la 184 

de euro în intervalul analizat, 

fi ind urmată de Slovacia, cu 

o creştere salarială de 58%, 

de la 241 de euro la 380 de 

euro.

În Grecia a scăzut, 
în Irlanda a stagnat

Grecia a fost singura ţară 

din UE în care salariul minim 

pe economie a scăzut, decli-

nul fi ind de 14% în perioa-

da analizată, de la 794 de eu-

ro pe lună la 684 de euro pe 

lună. În Irlanda, salariul mi-

nim a stagnat la 1.462 de eu-

ro pe lună.

La 1 ianuarie 2015, sala-

riile minime lunare din ze-

ce state UE se situau sub 500 

de euro pe lună, acestea fi -

ind Bulgaria (184 euro), Ro-

mania (218 euro), Lituania 

(300 euro), Cehia (332 eu-

ro), Ungaria (333 euro), Le-

tonia (360 euro), Slovacia 

(380 euro), Estonia (390 eu-

ro), Croaţia (396 euro) şi Po-

lonia (410 euro).

Cele mai mari salarii mini-

me lunare din Uniunea Euro-

peană sunt plătite în Luxem-

burg (1.923 euro), Olanda 

(1502 euro), Belgia (1502 eu-

ro), Germania (1473 euro), Ir-

landa (1.462 euro), Franţa 

(1.458 euro) şi Marea Brita-

nie (1.379 euro).

Preţuri calculate 
cu „standardul puterii 
de cumpărare”

Raportat la puterea de cum-

părare, salariul minim pe eco-

nomie a crescut în România 

cu cel mai rapid ritm dintre 

statele UE, avansul fi ind de 

79%.

Pentru a calcula paritatea la 

puterea de cumpărare, Euros-

tat foloseşte o unitate de mă-

sură artifi cială numită standar-

dul puterii de cumpărare (PPS).

În acest clasament, în ur-

ma României se afl ă Bulgaria 

şi Letonia, fi ecare cu o urca-

re de 67% ale salariilor în pe-

rioada 2008-2015, şi Polonia, 

cu o creştere de 60%.

Cu toate acestea, România 

rămâne şi în acest top în ca-

tegoria statelor cu salarii sub 

500 PPS (384 PPS), în condi-

ţiile în care ţări ca Cehia, Po-

lonia, Croaţia sau Slovacia, 

care au salarii minime sub 500 

de euro în prezent, trec în gru-

pa statelor cu salarii minime 

lunare de peste 500 PPS.

Pentru ţări precum Franţa, 

Germania sau Marea Britanie, 

unde salariul minim este sta-

bilit la nivel de săptămână sau 

oră, Eurostat a calculat rata 

lunară a salariilor minime ţi-

nând cont de numărul de ore 

de lucru pe zi şi pe săptămâ-

nă stabilit în fi ecare dintre a-

ceste state.

Românii şi bulgarii încasează 
cele mai mici salarii din Europa
Salariul minim din România s-a dublat din 2008, dar rămâne al doilea cel mai mic din UE.

Doar bulgarii au salarii mai mici decât românii în UE

PLATĂ

218 €
este salariul minim 
din România
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Pentru ca anul care tocmai a 

început să fi e cât mai sănătos, vă 

propunem o incursiune în lumea 

sfaturilor medicale la singurul 

Târg din Transilvania care pro-

movează sănătatea, frumuseţea 

şi grija pentru propriul corp. Cu 

scopul de a oferi sfaturi pentru o 

viaţă cât mai sănătoasă am creat 

„Târgul de Servicii Medicale şi 

Îngrijire Corporală”.

Weekendul 13 – 15 Martie 2015 va 

aduce la Polus Center Cluj o multitu-

dine de sfaturi despre sănătate, îngri-

jire, frumuseţe, şi stil. Vreme de trei 

zile, clinici private de renume din ju-

deţul Cluj, dar şi din alte judeţe vor 

prezenta serviciile oferite şi pachete-

le promoţionale pregatite cu ocazia 

acestui eveniment.

Cei care vor vizita Târgul, vor pu-

tea găsi clinici cu diverse speciali-

tăţi: oncologie, cardiologie, ortope-

die, genetică şi servicii de labora-

tor, histopatologie, stomatologie, chi-

rurgie estetică şi repratorie, ortodon-

ţie, fi zioterapie şi recuperare medi-

cală, dar şi obsetrică – ginecologie. 

Cei prezenţi vor oferi, ca şi la pri-

ma ediţie, sfaturi de specialitate gra-

tuite şi consultanţă în probleme de 

sănătate împreună cu vouchere de 

reduceri substanţiale.

Separat de aceste clinici, printre 

expozanţi se vor număra fi rme cu 

produse de îngrijire bio, saloane de 

îngrijire corporală şi clinici speciali-

zate în servicii mai puţin cunoscute 

cum ar fi  terapia somnului, refl exo-

terapie sau psihologie.

În cadrul Târgului se vor organi-

za mini-evenimente la care accesul 

este liber şi care vor avea diverse te-

matici: de la modul în care îţi cureţi 

dinţii corespunzător, la tehnici de re-

laxare în propria locuinţă, la anali-

ze obligatorii în diversele stadia ale 

vieţii, fi ecare din acestea fi ind anun-

ţate pe pagina facebook a evenimen-

tului. Punctual cheie va fi  în data de 

14 Martie seminarul cunoscutului s-

peaker Flavius Ţurcanu “Renunţă la 

ochelari” – tehnici şi mijloace care 

nu necesită bisturiu.

A doua ediţie a Târgului de Servicii 

Medicale şi Îngrijire Corporală va avea 

loc în perioada 13 – 15 Martie 2015, în 

incinta Polus Center Cluj. Târgul va fi  

deschis publicului între orele 10:00 – 

22:00, de vineri până duminica.

În Martie, dă-ţi întâlnire cu sănă-

tatea la Târgul de Servicii Medicale şi 

Îngrijire Corporală!

Ad Shop Cluj este o agenţie de eve-

nimente, creaţie şi strategie publicitară.

Anul 2015 începe cu Târgul 
de Servicii Medicale și 
Îngrijire Corporală la Cluj

O ediţie specială a 

Târgului Internaţional de 

Minerale, Roci şi Bijuterii 

Expo Mineralia, care săr-

bătoreşte venirea primă-

verii, îi aşteaptă pe clu-

jeni la Iulius Mall. 

Vizitatorii vor putea să 

aleagă mărţişoare inedite 

sau cadouri deosebite 

pentru persoanele dragi 

din viaţa lor.

Până duminică, 1 martie 

2015, clienţii Iulius Mall sunt 

invitaţi să completeze sesiuni-

le de cumpărături cu un târg 

de bijuterii şi accesorii din pie-

tre preţioase şi semipreţioase.

Peste o tonă de ametist, 
expus la Expo Mineralia

Această ediţie a Târgului 

Internaţional de Minerale, 

Roci şi Bijuterii Expo Mine-

ralia, organizată la parterul 

Iulius Mall, este dedicată ame-

tistului, piatra spiritualităţii 

şi a succesului în afaceri.

Clujenii vor putea achiziţi-

ona podoabe şi decoraţiuni re-

alizate din piatră purpurie, pre-

cum cercei, brăţări, coliere, 

inele şi broşe, ideale pentru a 

fi  dăruite persoanelor dragi.

În plus, organizatorii pun 

la dispoziţia clienţilor, pentru 

a fi  admirate, dar şi cumpă-

rate, roci brute de ametist. 

„Ametistul este vedeta aces-

tei ediţii a târgului de aceea 

expunem aproximativ o tonă 

din acestă piatră semipreţioa-

să, pe care cei interesati o pot 

achiziţiona fi e în forma ei bru-

tă, fi e prelucrată, sub formă 

de bijuterii. Celebrăm ametis-

tul datorită valorii lui simbo-

lice şi a proprietăţilor sale”, a 

afi rmat Ciprian Timisescu, or-

ganizatorul Expo Mineralia.

Ametistul este considerat 

simbolul spiritualităţii, al mul-

ţumirii interioare şi al succe-

sului în afaceri, având un efect 

calmant asupra agitaţiei fi zice 

şi psihice. Se spune că persoa-

nele care poartă această pia-

tră semipreţioasă şi îi cunosc 

proprietăţile reuşesc să atingă 

armonia spirituală şi să aibă 

control absolut asupra gându-

rilor şi emoţiilor. Din punct de 

vedere estetic, ametistul este 

o expresie a eleganţei şi a so-

brietăţii, caracteristici specifi -

ce, de altfel, nuanţei de mov 

roial regăsită şi în sclipirea de-

licatului mineral.

O altă vedetă a Expo Mi-

neralia este un smarald deo-

sebit, provenit din Munţii 

Urali. „La cererea publicului 

expunem din nou smaraldul 

de aproape 4 kilograme din 

Munţii Urali. La celelalte edi-

ţii ale târgului de bijuterii foar-

te multă lume ne-a întrebat 

despre acest smarald aşa că 

în ediţia de acum am decis să 

îi dedicăm un loc special, într-o 

vitrină, unde să poată fi  ad-

mirat de toată lumea”, a mai 

spus Ciprian Timisescu.

Mărţişoare din pietre 
preţioase şi 
semipreţioase

Cei care se pregătesc pen-

tru Ziua Femeii vor găsi la târg 

peste 150.000 de articole, re-

alizate din mai mult de 180 

de tipuri de roci, fl ori de mi-

nă, geode, cristale, lemn, pie-

tre preţioase şi semipreţioase, 

aduse din 50 de ţări ale lumii.

“Pentru că se apropie luna 

martie şi noi prezentăm, în 

cadrul târgului, foarte multe 

mărţişoare cu minerale. Cele-

brăm sărbătorile specifi ce aces-

tei luni, 1 Martie şi Ziua Fe-

meii, printr-o colecţie de măr-

ţişoare mai deosebită, reali-

zate din bijuterii cu pietre pre-

ţioase şi semipreţioase. Preţul 

unor astfel de mărţişoare por-

neşte de la 5 lei şi poate ajun-

ge până la 200 de lei, în func-

ţie de valoarea pietrelor şi a 

materialelor folosite pentru 

realizarea lor”, a mai adăugat 

organizatorul Expo Mineralia.

Cunoscătorii vor găsi aici 

şi piese rare, cum ar fi  spine-

lul roşu, nenumărate rubine, 

safi re şi diamante, cu ajuto-

rul cărora vor reuşi să le sur-

prindă pe femeile din viaţa 

lor. Clujenii pot afl a care sunt 

proprietăţile fi ecărei pietre, ce 

se potriveşte zodiilor şi tipu-

rilor de personalitate sau cum 

pot infl uenţa starea de sănă-

tate, astfel încât să aleagă da-

rul potrivit.

La târg sunt prezentate şi 

decoraţiuni realizate din roci 

de sare din Himalaya, lămpi, 

ceasuri de masă şi vaze care, 

pe lângă efectul estetic, au şi 

benefi cii terapeutice pentru 

bolile de respiraţie.

Mărţişoarele din pietre preţioase, 
vedetele Expo Mineralia de la Iulius Mall
O ediţie specială a Târgului Expo Mineralia se desfășoară în acest weekend la Iulius Mall.

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Filme româneşti precum 

lungmetrajele „Domestic” 

de Adrian Sitaru şi 

„Legături bolnăvicioase” 

de Tudor Giurgiu vor fi  

disponibile gratuit pe 

platforma online 

Cinepub, începând de joi, 

informează un comunicat 

al iniţiatorilor acestui 

proiect transmis 

Agerpres. Proiectul 

Cinepub este realizat de 

GAV, printr-un parteneri-

at cu Google România.

Oferind noi titluri săptămâ-

nal, Cinepub îşi propune să 

aducă în atenţia publicului ci-

nefi l nu doar fi lme ale unor 

regizori deja consacraţi, ci şi 

producţii independente, rea-

lizate de pasionaţi afl aţi la în-

ceput de drum.

Platforma este disponibilă 

pe YouTube şi cuprinde o se-

rie de titluri lansate de-a lun-

gul anilor, unele în cinemato-

grafe, altele cunoscute de pu-

blicul festivalier.

Pe lângă fi lme de lungme-

traj şi scurtmetraj de fi cţiune, 

Cinepub va include şi fi lme 

documentare. Portofoliul ca-

nalului va fi  updatat săptămâ-

nal cu fi lme noi, invitând pu-

blicul larg la premiere de fi lm 

online în fi ecare joi de la ora 

20,30 doar pe www.youtube.

com/thecinepub.

Această platformă vine în 

sprijinul realizatorilor de fi lm 

prin facilitarea accesului publi-

cului larg la diferite producţii 

autohtone, încurajând astfel vi-

zionarea de fi lm românesc.

Filme româneşti vor fi disponibile 
gratuit pe platforma online Cinepub

Primul planetariu mobil 

digital fullHD din 

Transilvania va fi  instalat 

la Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei din 

Cluj-Napoca, de pe strada 

Memorandumului nr. 21.

În perioada 13-15 martie 

2015 întreg universul va fi 

„tălmăcit” pe înţelesul co-

piilor în acest planetariu mo-

bil. În timpul spectacolului 

se va proiecta o hartă stela-

ră aferentă cerului de pri-

măvară după care se va „ple-

ca” în univers, explorând 

toate planetele din sistemul 

solar, dar şi roiuri de stele 

şi nebuloase. Prioritate vor 

avea şi constelaţiile prezen-

tate în viziunea străbunilor, 

însoţite de legende şi mituri 

din vechime.

Vor fi prezentate publi-

cului şi constelaţiile tradi-

ţionale româneşti: Scaunul 

lui Dumnezeu, Toaca sau 

Puţul cu Jghiab, Hora, Ca-

rul Mare, Carul Mic, Bala-

urul, Ciobanul cu Oile, Cru-

cea, Crucea Mică, Vulturul, 

Coasa, Barda, Cloşca cu Pui. 

Organizatorii evenimentu-

lui spun că se va instala o 

cupolă de 8m diametru cu 

o capacitate/spectacol de 

aproximativ 70 de persoa-

ne, dispunând de un sistem 

de proiecţie ce beneficiază 

de tehnologie digitală.

Evenimentul este susţinut 

de către Asociaţia Astrono-

mică Pluto din Cluj-Napoca, 

un ONG care are ca ţintă să-

direa în sufl etul copiilor, de 

la vârste foarte mici, dragos-

tea pentru „ceru-nstelat”. Du-

rata unui spectacol este de 

45 de minute, iar orarul pre-

zentărilor este următorul: 

10:00-10:45, 11:00-11:45, 

12:00-12:45, 13:00-13:45, 

14:00-14:45, 15:00-15:45, 

16:00-16:45, 17:00-17:45. Cos-

tul unui bilet este de 9 lei. 

Preţul include atât spectaco-

lul Planetariu Mobil cât şi vi-

zitarea expoziţiei permanen-

te a Muzeului Etnografi c al 

Transilvaniei.  G.D.

Cerul şi stelele, tălmăcite copiilor la 
planetariul de la Muzeul Etnografic

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Conducerea Liceului 

Teoretic Gheorghe Şincai 

din Cluj-Napoca a fi nali-

zat cercetările referitoare 

la abaterile disciplinare 

ale unor elevi din şcoală 

care au creat o pagină de 

Facebook, cu circuit 

închis, şi au început să-i 

bârfească şi să-i jignească 

în voie pe dascăli.

Săptămâna aceasta s-a în-

cheiat întreg procesul de cer-

cetare în cazul grupului ”Sin-

cai Memes”, fi ind luate deci-

ziile defi nitive cu privire la 

sancţiunile aplicate tuturor 

elevilor implicaţi. Directorul 

liceului, Ioan Radu Todea, a 

precizat că doi elevi au fost 

mutaţi disciplinar la o altă 

şcoală, iar alţi 60 de elevi au 

nota scăzută la purtare.

“În urma audierii celor 62 

de elevi despre care s-a con-

stat că au săvârşit abateri şi a 

dezbaterilor pe marginea ra-

portului de cercetare, Consi-

liul profesoral întrunit în data 

de 24 februarie a hotărât: 61 

de elevi au primit sancţiuni 

prevăzute în regulamentul de 

organizare şi funcţionare a u-

nităţilor de învăţământ preu-

niversitar, de la mustrarea scri-

să până la mutarea disciplina-

ră în altă unitate de învăţă-

mânt. Sancţiunile au fost în-

soţite de scăderea notei la pur-

tare, în intervalul cuprins în-

tre notele 9 şi 4. Nu s-au apli-

cat sancţiunile maximale care 

constau în exmatricularea ele-

vilor. Sancţiunile complemen-

tare de scădere a notei la pur-

tare pot fi  ridicate de către Con-

siliul profesoral, dacă până la 

sfârşitul semestrului/anului 

şcolar elevii dovedesc un com-

portament ireproşabil”, a pre-

cizat directorul liceului Ioan 

Radu Todea.

Cuibus: Elevii au 
exagerat cu glumele

Şeful Inspectoratului Şco-

lar Judeţean (ISJ) Cluj, Valen-

tin Cuibus, este de părere că 

elevii au exagerat cu glumele 

pe reţeaua de socializare.

„Şi noi când eram elevi fă-

ceam glumiţe, dar de aici pâ-

nă la afi rmaţii care intră în zo-

na pornografi ei este un drum 

lung. Una e o glumă şi alta e 

când o afi rmaţie devine jigni-

toare şi se ajunge în zona in-

decenţei. Marea majoritate a 

elevilor a acceptat că au făcut 

tâmpenii. Eu nu pot comenta 

decizia comisiei de la Liceul 

Şincai. Procedural elevii sanc-

ţionaţi pot, în 48 de ore să con-

teste decizia la direcţiunea şco-

lii. Dacă rezultatul va fi  ace-

laşi, şi e posibil să fi e pentru 

că s-a studiat cazul acesta cir-

ca o lună de zile, cei nemul-

ţumiţi ni se pot adresa nouă, 

la Inspectorat. Ultima fază de 

atac este instanţa”, a susţinut 

şeful ISJ Cluj.

Reprezentanţii elevilor 
îşi apără colegii

Consiliul Judeţean al Ele-

vilor Cluj a venit cu propu-

neri pentru a îmbunătăţii sis-

temul prin care consiliul pro-

fesoral a luat deciziile.

„Am căzut de comun acord 

cu reprezentanţii şcolii în ve-

derea evitării lipsei de subiec-

tivitate în luarea deciziilor cu 

privire la sancţiuni. S-a decis 

păstrarea elevilor sub anoni-

mat, în cadrul consiliului pro-

fesoral, pedepsele fi ind decise 

exclusiv în funcţie de gravita-

tea faptei”, a declarat Muşat 

Vladian, preşedintele Consiliu-

lui Judeţean al Elevilor Cluj.

Reprezentanţii elevilor de-

clară că nu există niciun caz 

de exmatriculare. Sancţiunile 

ajung de la mustrare verbală, 

până la transferul discilplinar, 

în cazurile cele mai grave.

„Doresc să clarifi c că toţi ele-

vii care au primit mustrări scri-

se, au şi nota scăzută la purta-

re, însa ca sancţiune comple-

mentară. Aceşti elevi, au vari-

anta de a depune o cerere prin 

care să solicite anularea acestei 

decizii, în cazul în care nu vor 

mai avea alte abateri pe parcur-

sul întregului semestru, având 

posibilitatea de a termina anul 

cu nota 10 la purtare. Mai mult 

decât atât, cei vizaţi de sancţi-

uni pot depune contestaţie ast-

fel decizia fi ind revizuită”, de-

clară Muşat Vladian.

La Cluj, glumele cu profesori sunt pedepsite
Elevii de la Şincai care şi-au înjurat profesorii pe Facebook şi-au primit pedepsele.

În câteva zile, pagina de 
Facebook „Sincai Memes” a 
adunat 810 membri, actu-
ali și foști elevi ai liceului. 
S-au postat diverse lucruri, 
multe dintre ele atacuri la 
persoană îndreptate împo-
triva profesorilor, bancuri 
despre aceștia sau poze rea-
lizate în timpul orelor.

Profesorii au descope-
rit, astfel, că eleviii lor 
postaseră bancuri porno-
grafice, în care personaje 
erau chiar ei. De exem-
plu, fostul director al lice-
ului, Alexandru Bugariu, 
apărea într- o poză și în-
treba „De ce a trecut 
Țâmbulea strada?”, răs-
punsul fiind o expresie 
pornografică „Ca să s... 
...”. Mesajul făcea referire 
la profesoarea Livia 
Țâmbulea care le predă 
elevilor matematica. Nici 
profesorul de Latină, 
Alexandru Dudău, nu a 
scăpat de obscenitățile 
elevilor. Un citat din lim-
ba latină a fost modificat 
într-o manieră indecentă, 
astfel că a produs foarte 
multe comentarii din par-
tea elevilor. Un alt mesaj 
considerat extrem de pro-
fesorii de la Liceul 
Gheorghe Șincai era „O 
să-i executăm pe toți”.

Ce au scris elevii
pe reţeaua 
de socializare
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, etaj 1, în 
vilă cu 8 apartamente, înalt, spaţi-
os, luminos, C.T. nouă, fi nisat, 
vis-à-vis de Medicala III, str. Croitori-
lor, cu grădină și parcare, excepţio-
nal pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru lo-
cuit preţ, preţ 78000 euro. Inf. la 
tel. 0745-429546. (4.7)

¤ P.F. vând URGENT apartament 
în Mănăștur, str. Mehedinţi nr. 
66-68, D2, sc. 1, et. 3, ap. 13, 4 
camere decomandate, geamuri 
termopan, parchet melaminat, 2 
băi, gresie, faianţă, ușă metalică la 
intrare, beci. Preţ negociabil. Inf. și 
relaţii sulimentare la tel. 
0748-089138. (7.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial. Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (6.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, ac-
ces la toate utilităţile, cu sau fă-
ră 4 ha teren agricol. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (6.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (6.7)

¤ Cumpăr casă/vilă, singur în 
curte, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigorescu, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren 
sau grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (6.7)

¤ Vând cabană la Valea Ierii, cu 
3 dormitoare, supr. 72 mp, gră-
dină și teren, C.F. actualizat. Inf. 
suplimentare la tel. 
0747-700044. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Braduţului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0744-636473. (4.7)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarul comunei 
Mihai Viteazul, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, cart. A. 
Mureșanu, str. Becaș nr. 34, su-
pr. 3900 mp, cu front de 19,5 m 
și 200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. Gabor 
Aron, și de 1060 mp, pe E. Cioran, 
toate în cart. Mănăștur, cu acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan, 
supr. 3200 mp, în comuna Mo-
ciu, sat Roșieni, preţ 20000 RON, 
negociabil. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-183181. 
(5.7)

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

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

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 

servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Ofer pentru închiriere garaj din 
beton, afl at în curtea blocului din 
str. Fântânele nr. 5, vis-à-vis de 
Institutul de Chimie, cart. Grigo-
rescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-382360. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

LICEUL TEHNOLOGIC 
NR. 1

cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Maramureșului 

nr.165/A

organizează concurs în 
data de 13 martie 2015, 

ora 10.00, pentru 
ocuparea pe perioadă 

determinată, postului de 
administrator 
patrimoniu.

Informaţii suplimentare 
la secretariat, 

tel.0264-435504.

Primăria comunei 
Borşa, judeţul Cluj

organizează în data de 
20.03.2015, ora 9, la sediul 
Primăriei Comunei Borșa, 
concurs pentru ocuparea 
funcţiei vacante de natură 
contractuală pe perioadă 
nedeterminată, personal 
educare – profesor, la centrul 
de zi „After School”. Concursul 
constă în probă scrisă ora 9 și 
interviu, ora 13.

Condiţii de participare la 
concurs:
Studii specifi ce în domeniu; 
Cunoștinţe de operare pe 
calculator.

Vechime – 3 ani

Capacitate deplină de 
exerciţiu;

Nu a fost condamnat;

Seriozitate, responsabilitate, 
adaptabilitate, comunicare, 
efi cienţă, disponibilitate.

Bibliografi a și datele despre 
conţinutul dosarului de 
înscriere la concurs se găsesc 
la secretariatul Primăriei 
comunei Borșa sau pe 
pagina de internet 
primariaborsa.ro.

Data limită de depunere a 
dosarelor 18.03.2015, 
ora 13.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, dețin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Caut loc de muncă ca și inspec-
tor SSM sau lucru în domeniul bi-
roticii sau a secretariatului. Rog 
să mă contacţi prin sms 
0748-945449. (2.7)

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru magazin. Salariu minim 
pe economie + bonuri de masă. 
Pentru informaţii sunaţi la 

0786-365375. (4.12)

AMA MODIANE CU 
SEDIUL ÎN 

TIMIŞOARA
ANGAJEAZĂ

PENTRU MUNCĂ ÎN 
GERMANIA, PERSONAL 

CU EXPERIENŢĂ ÎN 
TRANŞARE VITĂ ŞI 

PORC.
SE OFERĂ SALARIU 

MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba 
germană constituie un 

avantaj

Contact: 0726100715, 
09.00-16.30. (5.5)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

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

SERVICII

¤ Pensionar, execut croitorie de 
lux pentru bărbaţi, ultima modă, 
pentru toate vârstele, costume 
de mire, fracuri, blezere, etc., fac 
și transformări. Execuţie irepro-
șabilă, tarif accesibil. Fost mais-
tru specialist la “Casa de Modă”. 
Inf. la tel. 0364-882575. (2.9)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Fac menaj, ajutor în casă, con-
tra chiriei, pentru o persoană ca-
re necesită acest ajutor. Sunaţi la 
tel. 0758-513864. (3.7)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi. NON-STOP! în tot judeţul. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (3.7)

¤ Instalator cu experienţă și cali-
fi care, doresc un loc de muncă în 
Cluj, întreţinere sau în construc-
ţii. Tel. 0741-139011. (4.5)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare 
perfectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (3.9)

¤ Vine primăvara! Ofer spre vân-
zare moped cu motor de 50 cmc, 
în patru timpi, patru viteze și pu-
ţin rulat, ideal pentru tineret. Inf. 
la tel. 0723-064864. (3.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 

în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator modern, mic, 
ROMBAT, cu consum de energie 
elecrică scăzută, preș 80 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-945449 sau prin e-mail la 
zselenszki@yahoo.com. (2.7)

¤ Vând cazan de baie din cupru, 
de 100 l, preţ 500 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (3.7)

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

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

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro, la opt rânduri, cu ușa me-
talicp. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și 
sufragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la 
tel. 0751-271474. (3.7)

¤ Vând masă ovală extensibilă 
de 12 persoane, culoare albă, pi-
cioare sculptate, dulap cu trei uși 
cu furnir, canapea extensibilă, 
nouă, tapiţată. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, corp 
deasupra, tot cu trei uși, și un 
colţar de bucătărie. Preţ negocia-
bil. Informaţii suplimenatre la 
tel. 0741-028813 sau 
0364-418678, după ora 17. 
(4.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane + două fotolii pe rotile, 
ambele din burete. Sunaţi la tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0741-028813. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital portabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(7.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (7.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

MEDICALE

¤ Vând aparat de făcut bule de 
aer, în cadă de baie, pentru hi-
dromasaj terapeutic. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(7.7)

DIVERSE

¤ Vând tanc răcire lapte cu bazin 
din inox, digital monofazic/trifa-
zic, 50 l, ieftin. Tel. 
0747-700044. (1.9)

¤ Vând coniac de 47°, ţuică de 
53°, din stoc, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate superioară. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând moară de grâu cu valţuri, 
ţărănească, 450 kg/oră. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând plante aloe vera de 3 și 5 
ani, ghete negre din piele nr. 40, 
noi. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257 sau 0749-041124. 
(3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproape 
nouă. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-240238. (3.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din alamă, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând două covoare, covor ”Deli-
na”, cu dim. 3 x 2,5 m, carpetă și 
covor lucrat manual din lână cu 
dim. 3 x 2,50 m, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din do-
uă bucăţi, nouă, cu înălţime 192 și 
lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton și 

42 plopi pentru gard. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (21.28)

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

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari tensi-
ometru cu mercur. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (3.7)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele 
autotursme: Oltcit, 
Trabant,dacia, ARO sau camioa-
ne românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrimiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (7.7) 

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc o persoană 
din zodia berbec. Eu, din 1971, 
aspect fi zic plăcut. Aștept detalii, 
oră și loc de întâlnire la nr. tel. 
0748-945449. (2.7)

DONAŢII

¤ Primesc mașină de spălat auto-
mată, chiar dacă este defectă. Tel. 
0740-876853. (6.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, Fa-
cultatea de Psihologie și Știinţe 
ale Educaţiei, UBB Cluj-Napoca, 
pe numele BODA SZIDONIA. Îl 
declar nul. (1.1)

¤ Pierdut acte, respectiv contract 
vânzare-cumpărare apartament, 
certifi cat de naștere, certifi cat de 
căsătorie pe numele PAULINA TI-
TUS. Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut carte de identitate pe 
numele PAULINA LUCREŢIA. O 
declar nulă. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. TRANSCOM S.A. anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul ”Desfi inţa-
re construcţii existente şi construire 
unităţi de producţie şi comerciale; 
amenajări incintă, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente“, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Câmpina nr. 51-53, jud. Cluj. Infor-
maţiile privind proiectul propus pot 
fi  consultate la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul pro-
iectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., 
Str. Clinicilor nr. 39, et. 3, Cluj-Na-
poca, în zilele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi-vineri între orele 
9,00-14,00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj. 

¤ S.C. TECHNO PRO S.R.L. anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Demolare 
clădiri existente şi construire imobil 
de locuinţe colective, împrejmuire, 
amenajări exterioare, racorduri şi 
branşamente la utilităţi“, propus a 
fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Ca-
lea Turzii nr.103-105, jud. Cluj. In-
formaţiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99 și la sediul 
proiectantului SC Arhimar Serv SRL, 
Str. Clinicilor nr. 39, et.3, în zilele de 
luni între orele 9.00-16.30, marţi-
vineri între orele 9,00-14,00. Ob-
servaţiile publicului se primesc zilnic 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj. 

¤ S.C. ADALGO MIRUS S.R.L. anun-
ţă publicul interesat asupra depune-
rii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Construi-
re parking subteran 2S, centru de 
cartier Bună-Ziua, împrejmuire pro-
prietate, amenajare incinta, racor-
duri şi branşamente, operaţiuni no-
tariale“, propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, str. Bună-Ziua, f. nr., jud. 
Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 și la 
sediul proiectantului S.C. Arhimar 
Serv S.R.L., Str. Clinicilor nr. 39, et. 3, 
Cluj-Napoca, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-vineri între 
orele 9,00-14,00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj. 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Iulius Mall Cluj

angajează:

¤ Lucrător commercial
¤ Brutar
¤ Patiser
¤ Ambalator
¤ Casier full time
¤ Agent securitate
¤ Vânzător produse proaspete

Cerinţe:
•  Persoane dinamice, cu iniţiativă, comunicative, orientate 

către client.
• Experienţă minimă în domeniul comercial.

Oferta:
•  Salariu de bază, tichete de masă, prime periodice în 

funcţie de rezultate.
• Stagii de formare adaptate fi ecărei funcţii.
• Dezvoltare profesională într-o companie multinaţională.

Vino și depune CV-ul tău la Serviciul Clienţi al magazinului 
Auchan Iulius Mall Cluj sau pe adresa de mail gdiviricean@
auchan.ro. Telefon de contact: 0264-302375, 0750-223464.

AVIZ DE MEDIU

SC LA RADUCU INVEST SRL, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, 
pentru ELABORARE PUZ ȘI CONSTRUIRE 6 CASE ÎNȘIRUITE, 
situat în Florești, str. Teilor, nr. 1 jud. CLUJ. Prima versiune 
a planului poate fi  consultată la sediul APM Cluj Napoca 
începând cu data de 24.02.2015, între orele10-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până la data de 16.03.2015, la APM Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-
vineri, între orele 9,00-14,00”.

ANUNŢ DE MEDIU

Omega Printing House, titular al proiectului "Construire 
Centrul Tipografi c Vaida Camaras", anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii 
de avaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul "Centrul Tipografi c Vaida-Cămăraș" propus a fi  
amplasat în Loc. Vaida-Cămăraș FN, C.F. 50395, Com. 
Căianu, Jud. Cluj.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de: luni între orele 9.00-16.30, marţi-joi orele 9.00-14.00, 
vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate 
de lichidator judiciar al Connections Holding S.R.L. (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

• Teren cu suprafata de 10.000 mp, situat în Orașul 
Huedin, înscris în CF 51742 Huedin, nr. cad. 259 – preţ de 
strigare: 167.284 lei.

• Cazan – preţ de strigare: 84,37 lei.
Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.03.2015, ora 16.00 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte 
de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 12.03.2015, ora 16.00, 19.03.2015, 
ora 16.00, respectiv în data de 26.03.2015, ora 16.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de 

lichidator judiciar provizoriu al SELLTECH S.R.L. (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) prin sentinţa pronunţată în ședinţa 
din data de 24.02.2015, în dosarul nr. 232/1285/2015, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii SELLTECH S.R.L. (Cluj-Napoca, cartier Bună 
Ziua, nr. 34-36, Bl. A3, ap. 16, jud. Cluj, J12/4577/2008, 
C.I.F. 15945274) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă simplifi cată prevăzută de Legea nr. 
85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la 
primirea notifi cării privind deschiderea procedurii;

2. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii debitoarei și a 
documentelor justifi cative este data de 06.04.2015;

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire 
și publicare a tabelului preliminar al creanţelor în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă este data de 16.04.2015;

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este data de 
05.05.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
23.04.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. PROGAME S.R.L., sediul 
social: Localitatea Dej, Str. Dumbrava Roșie, nr.7, Jud. Cluj, 
Număr de ordine în registrul comerţului J12/3020/2005, 
C.U.I. 17877109, conform Hotărârii Civile nr. 483/24.02.2015, 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
30/1285/2015.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 07.04.2015; 
tabel preliminar 24.04.2015; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI; 
soluţionare raport 92 alin.1 din Legea nr. 85/2014- 
31.03.2015, tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 19.05.2015, 
convocare adunare creditori 29.04.2015, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

ANUNŢ DE ANGAJARE

REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE 
CLUJ-NAPOCA

B-dul 21 Decembrie 1989, nr: 79

Organizează concurs în vederea recrutării de personal 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

-  1 post inginer automatizări/instalaţii/
electrotehnic/energetic

-  1 post instalator
Condiţii de participare:

-  pentru postul de inginer: studii superioare cu diplomă 
de licenţă, autorizatie ISCIR-RVT și cu experienţă în 
domeniu de min. 3 ani

-  pentru postul de instalator: diplomă de certifi care a 
competenţei profesionale și vechime în meserie de 
min. 3 ani. Constituie un avantaj competenţa 
profesională și experienţa în meseria de sudor.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor depune la 
secretariatul unităţii până la data de 09.03.2015 
următoarele:
- cerere de înscriere la concurs;
- copia actului de identitate;
-  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor/

califi care;
-  copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă 

care să ateste vechimea în muncă, în meserie și în 
specialitatea studiilor;

- curriculum vitae.

Concursul va avea loc la sediul unităţii în data de 
10.03.2015, începând cu ora 10.00 .
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii, 
birou resurse umane, telefon 503720 sau 503703.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

 Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 235/1285/2014 
al Tribunalului Specializat Cluj privind debitoarea S.C. NOVO 
CONNECT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
J12/786/2005, CUI 17308111, cu sediul în comuna Florești, 
nr. FN, jud. Cluj, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, 
individual, în temeiul și condiţiile stabilite de adunarea 
creditorilor întrunită în data de 05.02.2015, următoarele 
bunuri din averea debitoarei :

- un autoturism Seat Ibiza, anul fabricaţiei 2006, cu număr 
de înmatriculare CJ-90-NVC, la preţul de 8.294,00 lei + TVA;

- active circulante (stocuri) reprezentate de piese de 
schimb, materiale consumabile, alte mărfuri, ponderea cea 
mai mare constând în mărfuri (piese remorci și semiremorci), 
la preţul total de 21.819,00 lei + TVA.

Lista completă a bunurilor și a preţurilor poate fi  consultată 
la sediul lichidatorului judiciar. Ședinţele de licitaţie publică, 
organizate în vederea vânzării bunurilor, vor avea loc în 
fi ecare zi de joi, la ora 16.00, începând cu data de 05.03.2015, 
la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, 
nr. 10/35, jud. Maramureș. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, pentru 
fi ecare bun ofertat, sumă ce trebuie achitată până în ziua 
anterioară zilei când se desfășoară ședinţa de licitaţie. Plata 
preţului se va face în lei. Pasul de licitare va fi  de 1% din 
preţul de pornire a licitaţiei și va fi  anunţat la începutul 
licitaţiei. Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de 
participare și de desfășurare a licitaţiilor se pot obţine la 
telefon : 0722779542, 0262-227131.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primăria comunei Ciurila ANUNŢĂ, organizare concurs 

în data de 19 MARTIE 2015, ora 10(probă scrisă) și 23 
MARTIE 2015 ora 10(probă interviu) la sediul primăriei din 
loc. Ciurila, str. Principală, nr. 5, pentru ocupare post tem-
porar vacant;

- funcţie publică de execuţie contabil –inspector asistent
Condiţii :
-studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă
-vechime in specialitatea studiilor 1 an
-atestat operare P.C
Dosare de inscriere se depun: 27.02.2015 -09.03.2015

Alte informaţii la tel: 0364806500
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Noul statut al orei
de religie, în atenţia 
profesorilor

Toţi profesorii de religie din 

judeţul Cluj au participat vi-

neri, 20 februarie 2015, la o 

şedinţă, în contextul schim-

bărilor legislative privind ora 

de religie. Întrunirea a debu-

tat la ora 15:00 în Sala „Nico-

lae Ivan” din cadrul Centru-

lui Eparhial şi s-a desfăşurat 

în prezenţa Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Andrei, a consilie-

rului cultural, părintele Bog-

dan Ivanov şi a inspectorului 

de religie al judeţului Cluj, pă-

rintele Marian Sidon.

Şedinţa a avut ca scop in-

formarea dascălilor cu privi-

re la schimbările ce ţin de ora 

de religie şi metodele pe care 

aceştia le au de pus în aplica-

re pentru ca această materie 

să se desfăşoare în continua-

re în condiţii bune.

Noile decizii au fost trans-

mise de inspectorul de religie, 

iar în continuare, Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei i-a în-

curajat pe dascăli să se mobi-

lizeze în această perioadă, 

pentru binele educaţiei copi-

ilor. Una dintre concluzii, a 

fost că în acest moment, aten-

ţia maximă trebuie acordată 

acestor cereri tip, venite din 

partea Ministerului Educaţi-

ei, pe care elevii majori sau 

părinţii, respectiv tutorii le-

gali ai elevilor minori trebuie 

să le completeze până la da-

ta de 6 martie, anul curent.

Religia este
în continuare parte
a trunchiului comun

În urma deciziei Curţii 

Constiţutionale a României 

din 12 noiembrie 2014, ele-

vii care doresc să studieze 

Religia trebuie să depună o 

cerere. Potrivit deciziei CCR, 

statutul orei de religie nu s-a 

schimbat. Disciplina face par-

te în contiuare din trunchiul 

comun. Singura modifi care 

ţine de modul în care se fa-

ce înscrierea la ora de religie. 

Dacă până acum înscrierea 

se făcea „din ofi ciu”, acum 

părintele care doreşte ca fi ul 

său/fi ica sa să frecventeze 

ora de religie trebuie să facă 

o cerere. Judecătorii au decis 

ca elevii au dreptul constitu-

ţional la ora de religie, iar în 

motivarea din 12 februarie 

2015, arată că toate afi rmaţi-

ile despre un pretins „carac-

ter facultativ” pe care Con-

stituţia l-ar impune acestei 

ore, sunt piste false.

Mitropolia Clujului, 
sprijină ora de religie

În contextul noilor reglemen-

tări privind ora de religie, Mi-

tropolia Clujului se implică ac-

tiv în buna informare a dască-

lilor şi a tuturor celor care au 

legătură directă cu aceasta. Ast-

fel, joi, 19 februarie 2015, Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei s-a 

întâlnit cu toţi directorii şcolilor 

din judeţul Cluj, iar între pro-

bleme administrative discutate, 

s-a numărat şi statutul orei de 

religie şi modul în care mana-

gerii de şcoli vor trebui să ges-

tioneze noua situaţie. Tot în ace-

eaşi zi, Mitropolitul Clujului a 

fost şi în mijlocul profesorilor 

de religie din judeţul Bistriţa-Nă-

săud, asigurându-se că sunt bi-

ne informaţi în ceea ce priveş-

te noua procedură de participa-

re a elevilor la ora de religie şi 

transmiţându-le sfaturi şi îndem-

nuri de folos în administrarea 

bună a acestei situaţii.

De asemenea, preoţii din toa-

te parohiile de pe raza Arhiepi-

scopiei Clujului au fost anun-

ţaţi să transmită, la rândul lor, 

noile prevederi şi să îi informe-

ze pe credincioşi, în special pe 

părinţi, despre cum îşi pot în-

scrie copiii la ora de religie.

Apelul Părintelui 
Mitropolit Andrei

Cu dragoste întru Domnul 

şi cu multă insistenţă, fi ind o 

problemă foarte importantă şi 

urgentă, vă rugăm ca dumi-

nică, 22 februarie 2015, după 

Liturghie, să faceţi apel ca toţi 

părinţii care au copii de şcoa-

lă să completeze formularul 

venit de la Ministerul Educa-

ţiei pentru ca fi ii şi fi icele lor 

să urmeze ora de Religie.

Formularul se găseşte la şco-

li şi, după ce va fi  completat şi 

semnat, se depune la secreta-

riatul şcolii unde va fi  înregis-

trat. Lucrarea trebuie încheia-

tă până pe 6 MARTIE 2015.

Vă mulţumim si vă bine-

cuvântăm!

Cerere tip, pentru 
participarea la ora 
de religie

Ministerul Educaţiei a emis 

cererile tip prin care se poate 

solicita studierea religiei. Cere-

rile pot fi  obţinute de la secre-

tariatele unităţilor de învăţământ 

sau se pot descărca aceesând 

site-ul www.patriarhia.ro.

Ora de religie,
în atenția Arhiepiscopiei 
Clujului și a profesorilor

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

„Lucrul fi ecăruia se va fa-

ce cunoscut: îl va vădi Ziua 

Domnului; pentru că în foc se 

descoperă, şi focul însuşi va 

lămuri ce fel este lucrul fi e-

căruia” (1 Corinteni 3,13)

Dumnezeu ne-a dat fi ecă-

ruia dintre noi anumite cali-

tăţi spirituale, fi zice şi intelec-

tuale, cu care trebuie să lu-

crăm. Funcţie de felul în care 

ne-am întrebuinţat zestrea na-

tivă, vom răspunde la cea de 

a Doua Venire a Domnului 

Hristos. Lenea este unul din-

tre cele şapte păcate de căpe-

tenie. Vasile Militaru, cu harul 

lui poetic, zicea „Despre lene, 

adevărul mi l-a spus a mea bu-

nică:/Omul seamănă cu apa: 

Dacă stă mereu, se strică!”.

Mântuitorul Iisus Hristos, 

Pedagogul Absolut, ne-a lăsat 

pilda cu talanţii. „Stăpânul şi-a 

împărţit averea. Unuia i-a dat 

cinci talanţi, altuia doi, altuia 

unul, fi ecăruia după puterea 

lui, şi a plecat. Îndată, mer-

gând, cel ce luase cinci talanţi 

a lucrat cu ei şi a câştigat alţi 

cinci talanţi. De asemenea, şi 

cel cu doi a câştigat alţi doi. 

Iar cel ce luase un talant s-a 

dus, a săpat o groapă în pă-

mânt, şi a ascuns argintul stă-

pânului” (Matei 25,15-18).

A venit vremea bilanţului. 

Primii doi au fost lăudaţi şi răs-

plătiţi. Al treilea a fost condam-

nat: „Luaţi de la el talantul şi 

daţi-l celui care are zece talanţi. 

Căci tot celui ce are i se va da 

şi-i va prisosi, iar de la cel ce 

n-are şi ceea ce i se pare ca a-

re i se va lua. Iar pe sluga ne-

trebnică aruncaţi-o întru întu-

nericul cel mai dinafară. Aco-

lo va fi  plângerea şi scrâşnirea 

dinţilor” (Matei 25,28-30).

Cel de al treilea, gândindu-se 

că Stăpânul „este om aspru, 

care seceră de unde n-a semă-

nat”, că viaţa creştină este di-

fi cilă, a preferat să nu facă ni-

mic. În acest sens Avva Porfi -

rie subliniează: „Mulţi zic că 

viaţa creştină este difi cilă şi 

dezagreabilă. Eu zic că este 

uşoară şi plăcută, numai că ea 

presupune două condiţii: sme-

renia şi dragostea”. Şi, adaugă: 

„Noi trebuie să dobândim ha-

rul lui Dumnezeu de pe acum. 

Căci fără har efortul nostru nu 

va da rezultate şi noi nu vom 

ajunge în Paradis. Iar Dumne-

zeu ne dă harul Său dacă sun-

tem smeriţi”.

Cu smerenie şi noi, pe 31 ia-

nuarie 2015, la Adunarea Epar-

hială, am rezumat realizările 

anului 2014. Ele sunt rezulta-

tul lucrării noastre, a tuturor, 

dar, în special, a consilierilor 

eparhiali sprijiniţi de părinţii 

protopopi şi de toată preoţimea 

noastră, precum şi de laicat.

Anul 2014 a fost anul euha-

ristic şi anul „Sfi nţilor Martiri 

Brâncoveni”. Conferinţele noas-

tre preoţeşti şi alte manifestări 

au culminat cu simpozionul in-

ternaţional organizat de Facul-

tatea de Teologie în zilele de 

3-5 noiembrie 2014: „Euharis-

tie, Spovedanie, Martiriu”.

Realizările edilitare au fost 

multe. Dacă ar fi  să amintim 

ridicarea în roşu a unui cămin 

la Facultatea de Teologie, fi na-

lizarea lucrărilor de la Colegiul 

Ortodox de pe strada Avram 

Iancu, pictarea capelei de la 

gimnaziul de pe strada Mese-

riilor, începerea lucrărilor la 

brutăria şi tipografi a pe care 

le va deschide Arhiepiscopia, 

o cantină socială la Bistriţa, 

un cămin de bătrâni la Cuş-

ma, continuarea mozaicului 

în Catedrală şi multe altele. 

Centrele sociale existente merg 

înainte, mai ales aşezământul 

„Sfântul Nectarie”.

N-am ajuns încă la capă-

tul drumului. Nădăjduim să 

începem în această primăva-

ră construirea centrului misi-

onar-social „Sfântul Andrei” 

din Cluj, un cămin de bătrâni 

la Făget şi multe altele. Dar 

ce este mai important din 

punct de vedere misionar în 

luna iunie a acestui an se va 

inaugura Centrul de Tineret 

de la Sângeorz-Băi la care lu-

crăm de trei ani. Mai ales în 

contextul în care s-a făcut atâ-

ta vorbire referitor la ora de 

religie, pe care noi o conside-

răm de absolută necesitate în 

şcolile noastre. Urmând ca 

apoi tot în acest an să dema-

răm construirea Centrului de 

Tineret de la Săcuieu. Rămâ-

ne însă o lucrare greu de cuan-

tifi cat: lucrarea misionară şi 

duhovnicească.

E greu de schimbat o men-

talitate care ani de zile a de-

turnat lucrurile de la fi rescul 

lor; este vorba de organisme-

le noastre bisericeşti: Aduna-

rea Eparhială, Consiliile Paro-

hiale şi Comitetele Parohiale.

Ele sunt hărnicuţe şi când 

sunt solicitate la lucrări edili-

tare şi organizatorice „percu-

tează”. Dar, când este vorba 

de implicarea catehetică şi so-

cială, sunt reticenţe, pe care 

le înţelegem.

Le înţelegem pentru că cei 

ce sunt chemaţi să înfl ăcăre-

ze toate organismele suntem 

noi, clericii. Dacă noi deve-

nim „nebuni pentru Hristos”, 

îi dinamizăm pe toţi.

„Din partea Marelui Preot 

Iisus Hristos, preoţia este dum-

nezeiască, este sublimă şi fe-

ricită; din partea oamenilor, 

dintre care vine şi preotul şi 

între care slujeşte preotul, pre-

oţia este grea, împovărată, în-

cărcată cu multe şi apăsătoa-

re sarcini, griji şi răspunderi: 

este foc sub picioare şi pe ca-

pul preotului, focul osândei 

lui pentru preoţie cu nevred-

nicie... căci nu există preoţie 

dacă nu e vrednicie ... Un om 

imoral poate crea opere ma-

teriale, opere de artă, dar, în 

preoţie, care este slujire reli-

gios-morală, nevrednicul nu 

poate mântui pe nimeni, nici 

măcar pe sine ...”.

Ne propunem ca în acest 

an, dedicat de către Sfântul 

Sinod anul misiunii în paro-

hii şi mănăstiri, să încercăm 

să demarăm un proiect cate-

hetic de anvergură. Noi vom 

lucra. Ploaia va veni de la 

Dumnezeu. Şi El dacă va voi, 

va face să crească şi roade. 

Valenţele veşnice ale activităţii 
noastre pământeşti

Seminarul Teologic Orto-

dox din Cluj-Napoca a orga-

nizat în această săptămână 

o primă serie de înscrieri 

pentru ciclul primar. Institu-

ţia de învăţământ situată pe 

str. Avram Iancu nr. 6 pune 

la dispoziţia părinţilor clu-

jeni 50 de locuri.

Pentru anul şcolar 2015-2016 

vor fi  înfi inţate două clase pre-

gătitoare, una cu limba de stu-

diu engleză, iar a doua ger-

mană. Copiii care vor studia 

aici vor benefi cia de cadre di-

dactice bine pregătite, infra-

structură modernă şi de o e-

ducaţie bună, în spiritul va-

lorilor moral creştine. Cei mi-

ci vor putea participa şi la un 

program after-school cu diver-

se cercuri tematice: pictură, 

muzică, balet sau sport.

Ziua porţilor deschise , la 

Seminarul Teologic Ortodox

Părinţii care au dorit să cu-

noască oferta educaţională 

propusă pentru viitorii elevi 

şi să vadă sălile de clasă şi in-

frastructura şcolii, au luat par-

te alături de micuţii lor sâm-

bătă, 21 februarie 2015, la zi-

ua porţilor deschise. Aici, pă-

rinţii au putut să stea de vor-

bă cu învăţătoarele şi astfel 

să afl e mai multe informaţii 

cu privire la procedura de în-

scriere a micuţilor.

„Ne bucurăm că pe an ce 

trece părinţii sunt tot mai 

interesaţi de şcoala noastră. 

Acest lucru ne onorează, dar 

ne şi responsabilizează. 

Oferta pentru ciclul primar 

credem că este una înbie-

toare, dar în acelaşi timp 

una care răspunde nevoilor 

copilului de astăzi. De ace-

ea, pe lângă transmiterea de 

informaţii, cadrele didacti-

ce urmăresc dezvoltarea 

unor abilităţi necesare pen-

tru viitorul celor mici, dar 

şi o creştere frumoasă în spi-

ritul valorilor moral creşti-

ne”, a declarat pentru Ra-

dio Renaşterea, directorul 

Seminarului Teologic Orto-

dox din Cluj-Napoca, pr. Li-

viu Vidican Manci.

Înscrierile în învăţământul 

primar la Seminarul Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca vor 

avea loc în perioada 23 fe-

bruarie – 13 martie şi se vor 

putea face atât online, cât şi 

la şcoală. Cei care doresc să 

obţină mai multe informaţii 

pot intra pe site-ul sau pagi-

na de facebook a instituţiei 

de învăţământ, unde vor fi  

postate toate noutăţile.

Performanță școlară și o bună creștere, 
oferta Seminarului Teologic Ortodox
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Şase state membre NATO, 

printre care Germania, 

Canada şi Marea Britanie, 

îşi vor reduce cheltuielile 

militare în 2015, în pofi da 

agresiunii ruse în Ucraina, 

în timp ce alte şase ţări, 

inclusiv România, vor 

mări sumele pentru apăra-

re, potrivit unui raport 

publicat joi de European 

Leadership Network.

În pofi da preocupărilor pri-

vind agresiunea rusă în Ucrai-

na şi a angajamentelor politi-

ce asumate la summitul NA-

TO din Ţara Galilor, în septem-

brie 2014, un nou studiu al Eu-

ropean Leadership Network 

analizează planurile privind 

cheltuielile militare pe 2015 ale 

unui grup de 14 state NATO şi 

arată că unele dintre ele nu îşi 

respectă angajamentele asu-

mate, relatează Mediafax.

Potrivit raportului, care nu 

include şi Statele Unite, o sin-

gură ţară dintre cele analiza-

te, Estonia, va cheltui 2% din 

PIB pentru apărare în 2015.

Şase state, respectiv Marea 

Britanie, Germania, Canada, 

Italia, Ungaria şi Bulgaria, îşi 

vor reduce cheltuielile cu a-

părarea în 2015. Franţa îşi va 

menţine bugetul pentru apă-

rare neschimbat faţă de 2014.

Polonia se apropie de pra-

gul de 2% din PIB pentru chel-

tuielile militare şi este cea mai 

importantă dintr-un grup de 

şase ţări care îşi măresc bu-

getul pentru apărare în 2015. 

Din acest grup mai fac parte 

Letonia, Lituania, Norvegia, 

Olanda şi România.

Raportul conchide că reto-

rica folosită la summitul NA-

TO din Ţara Galilor a avut 

efecte slabe asupra principa-

lelor state europene membre 

NATO în ceea ce priveşte bu-

getul militar (Marea Britanie, 

Franţa şi Germania).

În spatele unităţii afi şate a 

NATO, percepţiile asupra ame-

ninţărilor reale diferă în mod 

semnifi cativ între aliaţi, iar 

acest lucru se refl ectă în abor-

dările lor divergente privind 

deciziile bugetare.

Raportul menţionează că 

nu sunt semne ale unei schim-

bări semnifi cative în Europa 

privind trendul descendent 

al cheltuielilor militare, în po-

fi da îngrijorărilor privind com-

portamentul Rusiei şi situa-

ţia din Orientul Mijlociu.

Nici unul dintre statele NA-

TO analizate nu dispune de 

fondurile sau sprijinul intern 

necesare pentru a-şi moder-

niza armata şi a-şi dezvolta 

capacitatea individuală de a-

părare. Cooperarea sporită în-

tre aliaţi este singura modali-

tate realistă de a merge îna-

inte, conchide studiul.

Câteva state NATO îşi reduc 
bugetul militar în 2015

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Pasagerul român găsit 

mort în toaleta unui avion 

al companiei columbiene 

Avianca este omul de afa-

ceri Costel Comana, care 

s-ar fi  sinucis.

Potrivit autorităţilor costa-

ricane, bărbatul, în vârstă de 

53 de ani, călătorea împreu-

nă cu o femeie, la bordul unui 

avion care circula miercuri pe 

ruta Bogotá — San José.

Conform sursei citate, pri-

mele informaţii indicau că în 

toaleta unui avion al compani-

ei Avianca a fost descoperit 

mort un pasager român, care 

s-ar fi  sinucis. Potrivit informa-

ţiilor vehiculate, pasagerul s-ar 

fi  spânzurat de uşa toaletei, în-

să autorităţile costaricane nu 

au confi rmat cauzele morţii.

Pasagerul român era înso-

ţit de o conaţională în vârstă 

de 35 de ani, care a declarat 

că bărbatul era nervos şi s-a 

dus de mai multe ori la toa-

letă în timpul zborului. „Ea a 

declarat că, la un moment dat, 

a adormit şi când s-a trezit, 

cu circa cinci minute înainte 

de aterizare, şi-a dat seama 

că bărbatul nu se mai afl a lân-

gă ea”, a anunţat Organismul 

de Investigaţii Judiciare din 

Costa Rica (OIJ), într-un co-

municat de presă. Femeia s-a 

dus să-l caute la toaletă, a bă-

tut la uşă şi, cum nu i-a răs-

puns nimeni, a cerut ajutorul 

unei stewardese a companiei 

Avianca. Stewardesa a des-

chis uşa toaletei şi l-a desco-

perit pe român fără viaţă, re-

latează Agerpres.

Potrivit registrelor aero-

portului Juan Santa María din 

San José, pasagerul fi gurea-

ză că ar fi  intrat pe teritoriul 

Costa Rica încă din 1 februa-

rie, însă nu există informaţii 

în aceste registre care să in-

dice nici când anume a pă-

răsit ţara central-americană, 

nici cum şi când a ajuns la 

Bogotá. Biletul pe care-l achi-

ziţionase pentru zborul de 

miercuri al companiei Avian-

ca nu era un bilet dus-întors, 

ci era un bilet de tip dus, pe 

ruta Bogotá — San José.

Postul de radio columbian 

RCN precizează că pasagerul 

român venea din Brazilia, se 

oprise la Bogotá, dar destina-

ţia sa fi nală era Costa Rica.

Omul de afaceri Costel Co-

mana, care controla societa-

tea Regiotrans era anchetat 

într-un dosar de corupţie în 

care partenerul său de afaceri 

Iorgu Ganea a fost arestat, in-

formează Mediafax.

Potrivit Revistei Forbes, Cos-

tel Comana fi gura în Top 500 

miliardari, cu afaceri în dome-

niul feroviar. El era cercetat în 

dosarul în care ofi ciali din Mi-

nisterul Transporturilor şi din 

CFR sunt suspectaţi de luare 

de mită pentru favorizarea unor 

fi rme la licitaţii.

În acest dosar, omul de afa-

ceri Iorgu Ganea şi Estrella 

Ştefănescu, şefa Serviciului 

Urmărire Transporturi din CFR, 

au fost arestaţi preventiv în 

20 februarie.

Moarte suspectă 
a unui miliardar român

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele rus Vladimir 

Putin ar putea încerca să 

cucerească portul strate-

gic Mariupol, pentru a 

crea un pod terestru între 

Rusia şi Crimeea, ceea ce 

i-ar permite să ocupe 

sudul Ucrainei şi să-şi 

extindă controlul până în 

Transnistria, apreciază 

fostul ministru german de 

Externe Joschka Fischer.

În ultimele două săptămâni, 

cele două crize cu care se con-

fruntă Europa – Ucraina şi 

Grecia – au escaladat, iar în 

ambele cazuri Germania şi 

cancelarul său, Angela Mer-

kel, au fost în centrul efortu-

rilor de a obţine o soluţie di-

plomatică. Acesta este un rol 

nou pentru Germania, iar ţa-

ra nu este obişnuită cu el, 

scrie Joschka Fischer într-un 

articol, relatează Mediafax.

Ultima încercare de a pu-

ne capăt confl ictului armat 

din estul Ucrainei prin mijloa-

ce diplomatice a avut o viaţă 

şi mai scurtă decât prima ten-

tativă, din septembrie. Noul 

acord, încheiat ca şi primul la 

Minsk, recunoaşte de facto că 

Ucraina a fost divizată prin 

mijloace militare.

Dar linia de diviziune ră-

mâne neclară, pentru că pre-

şedintele rus, Vladimir Putin, 

ar putea încerca să cucereas-

că portul strategic Mariupol, 

de la Marea Azov, ceea ce i-ar 

permite Kremlinului să cree-

ze un pod terestru între Ru-

sia şi peninsula Crimeea. Mai 

mult, capturarea oraşului Ma-

riupol ar lăsa deschisă opţiu-

nea cuceririi sudului Ucrainei, 

inclusiv a Odesei, şi ar extin-

de controlul Rusiei până în 

Transnistria, regiunea separa-

tistă prorusă din Republica 

Moldova, scrie fostul minis-

tru german de Externe.

Prin folosirea continuă a 

forţei militare, Putin a atins 

principalul scop al politicii 

Rusiei: controlul asupra es-

tului Ucrainei şi destabiliza-

rea întregii ţări.

Prin urmare, se pune între-

barea dacă nu ar fi  fost mai 

înţelept ca singura putere pe 

care Putin o ia în serios – Sta-

tele Unite – să conducă nego-

cierile. Ţinând cont de dispre-

ţul lui Putin faţă de Europa, 

această opţiune ar putea de-

veni inevitabilă, mai devreme 

sau mai târziu, scrie Fischer.

Totuşi, în pofi da riscuri-

lor implicate, este important 

că Germania şi Franţa, în co-

ordonare cu Uniunea Euro-

peană şi Statele Unite, au fă-

cut acest efort diplomatic. 

Acordul Minsk II, deşi a ex-

pus infl uenţa politică redu-

să a Europei, a confi rmat ca-

racterul indispensabil al co-

operării franco-germane, pre-

cum şi rolul diferit al Ger-

maniei în UE, conchide fos-

tul Joschka Fischer.

În acelaşi timp, Polonia va 

trimite instructori în Ucrai-

na, într-o misiune de antre-

nare a militarilor ucraineni, 

răspunzând astfel unei soli-

citări de asistenţă făcută de 

Alianţa Nord-Atlantică.

Ministrul polonez al Apă-

rării, Tomasz Siemoniak, a de-

clarat că instructorii militari 

polonezi vor efectua antrena-

mentele în baze militare ucrai-

nene din Kiev şi Lvov.

Siemoniak a precizat că nu-

mărul instructorilor ucraineni 

va fi  decis în luna martie.

În prezent, 33 de militari 

ucraineni sunt antrenaţi pe te-

ritoriul Poloniei.

Marea Britanie va trimite 

75 de instructori militari în 

Ucraina, în martie, pentru a 

oferi asistenţă armatei ucrai-

nene, confruntată cu un con-

fl ict separatist.

Departamentul american 

al Apărării a anunţat săptă-

mâna trecută că va trimite în 

Ucraina 600 de militari pen-

tru antrenarea trupelor ucrai-

nene care luptă împotriva in-

surgenţilor proruşi.

Care va fi următoarea mutare?
După semnarea acordului de la Minsk tot mai mulţi lideri europeni se întreabă care va fi noua mutare a 
liderului rus Vladimir Putin.
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PROGRAM CINEMA
Florin Piersic
Yellowbird
S-D: 11:30

Băiatul din vecini
L-D: 14:00

De ce eu?
L-J: 17:00; V-D: 20:00

Focus
V-D: 17:00; L-J: 20:00

Efectul Lazarus
L-D: 23:00

Victoria
De ce eu?
V-Ma, J: 20:00; V, Mi: 22:30

Grand Central
V,J: 15:00; D, L,Mi: 17:30;

Viktoria: O poveste despre lăco-
mie şi iertare
V: 17:30; Ma: 15:15; D: 22:30

Teoria întregului
S,Ma: 17:30; Mi: 20:00; L: 22:30

Oraşul Câinilor
S,L: 15:00

Sacro Gra
Mi: 15:15

50 Shades of Grey
Ma: 22:30; J: 22:30

Birdman
S: 22:30; D: 15:00

Spongebob
V-D: 13:00

Midnight in Paris
L: 13:00

Slumdog Millionaire
Ma: 13:00

Argo
Mi: 13:00

Black Swan
J: 13:00

Cinema City Polus
The boy next door 2D
V – J 14:30, 16:30, 18:30, 20:40, 
22:40

The Loft 2D
Mi – J 19:50

American Sniper 2D
V – J 14:10

The Imitation Game 2D
V – Ma 19:50

Wild Card 2D
V – J 22:00Joc Periculos 2D

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L – J 14:40, 15:40; S – D 12:30, 
14:40, 15:40

Big Hero 6 3D dubbed
S – D 12:10

The Woman in Black 2: Angel of 
Death 2D
V – J 19:40, 21:50

Why me ? 2D
V – J 15:05, 16:40, 19:20, 22:00

The Wedding Ringer 2D
V – J 17:40

Yellow bird – 3D dubbed
V, L – J 13:10; S – D 11:10, 13:10

Focus 2D

V, L – J 14:50, 17:00, 19:10, 
21:30; S – D 12:40, 14:50, 17:00, 
19:10, 21:30

Fifty Shades of Grey
V, L – J 13:00, 15:30, 18:00, 
20:30; S – D 11:10, 13:00, 15:30, 
18:00, 20:30

Big Eyes 2D
V – J 22:10

Jupiter Ascending 3D
V, L – J 16:50, 19:20

S – D 11:40, 16:50, 19:20
Shaun the Sheep -2D

V, L – J 14:20, 16:10, 18:10; S 
– D 11:00, 12:20, 14:20, 16:10, 
18:10
Lazarus Effect 2D

V – J 13:40, 17:50, 20:00, 
21:50

Cinema City Iulius
The boy next door 2D
V – J 14:30, 16:30, 18:30, 20:40, 
22:40

The Loft 2D
Mi – J 19:50

American Sniper 2D
V – J 14:10

The Imitation Game 2D
V – Ma 19:50

Wild Card 2D
V – J 22:00

The SpongeBob Movie: Sponge 
Out of Water 3D dubbed
V, L – J 14:40, 15:40; S – D 12:30, 

14:40, 15:40

Big Hero 6 3D dubbed
S – D 12:10

The Woman in Black 2: Angel of 
Death 2D
V – J 19:40, 21:50

Why me ? 2D
V – J 15:05, 16:40, 19:20, 22:00

The Wedding Ringer 2D
V – J 17:40

Yellow bird – 3D dubbed
V, L – J 13:10; S – D 11:10, 13:10

Focus 2D
V, L – J 14:50, 17:00, 19:10, 

21:30; S – D 12:40, 14:50, 17:00, 

19:10, 21:30

Fifty Shades of Grey
V, L – J 13:00, 15:30, 18:00, 

20:30; S – D 11:10, 13:00, 15:30, 

18:00, 20:30

Big Eyes 2D
V – J 22:10

Jupiter Ascending 3D
V, L – J 16:50, 19:20; S – D 11:40, 

16:50, 19:20

Shaun the Sheep -2D
V, L – J 14:20, 16:10, 18:10; S – D 

11:00, 12:20, 14:20, 16:10, 18:10

Lazarus Effect 2D
V - J 13:40, 17:50, 20:00, 21:50

BERBEC
Din dorinţa de a obţine venituri suplimentare, riscaţi să neglijaţi relaţiile 
sentimentale și să vă certaţi cu partenerul de viaţă. Vă recomandăm să 
vă gândiţi bine înainte de a lua o hotărâre importantă. Încercaţi să găsiţi 
o cale de mijloc între sentimente și bani! Seara sunteţi invitat la rude, 
unde vă simţiţi foarte bine și uitaţi de grijile cotidiene. 

TAUR
Este posibil să plecaţi într-o călătorie neprevăzută, în interes familial. Vă 
recomandăm să nu ezitaţi. S-ar putea să afl aţi lucruri care vă vor folosi în 
afaceri. Profi taţi de acest moment favorabil! Puteţi avea succes atât pe 
plan social, cât și material. 

GEMENI
Sunt șanse să se producă evenimente neașteptate, care marchează 
schimbări favorabile în viaţa dumneavoastră. Dorinţa de afi rmare și acti-
vitatea intelectuală intensă vă conduc spre succes, atât în societate, cât și 
la serviciu. Spre joi, luaţi o hotărâre importantă într-o problemă senti-
mentală. Vă recomandăm să vă ascultaţi intuiţia. 

RAC
Aveţi șanse să obţineţi rezultate deosebite cu prilejul unei călătorii de 
afaceri. Vă sfătuim evitaţi discuţiile aprinse. Marți reușiţi să faceţi rost de 
bani pentru a continua o lucrare în casă, începută mai demult. Nu vă lan-
saţi în speculaţii! 

LEU
Este posibil să aveţi probleme în relaţiile sentimentale și pe plan fi nanci-
ar. Vă sfătuim să vă păstraţi calmul și să nu vă grăbiţi. Vă puteţi baza pe 
sfaturile prietenilor apropiaţi. 

FECIOARĂ
Vineri survin schimbări neprevăzute, care vă dau peste cap toate planuri-
le. S-ar putea să afl aţi că trebuie să plecaţi într-o delegaţie, spre nemul-
ţumirea partenerului de viaţă. Păstraţi-vă calmul și evitaţi ceartă, pentru 
că s-ar putea să se termine rău! 

BALANȚĂ
Începeţi săptămâna cu entuziasm și multă ambiţie. Vă sfătuim să evitaţi 
discuţiile în contradictoriu. Luni aveţi succes în societate și colaboraţi 
foarte bine cu persoanele mai tinere. Nu faceţi nici o promisiune dacă nu 
sunteţi sigur că vă puteţi ţine de cuvânt! 

SCORPION
S-ar putea ca un prieten să vă reproșeze că nu vă plătiţi datoriile la timp. 
Vă sfătuim să vă păstraţi calmul și să vă stabiliţi clar priorităţile. Nu refu-
zaţi ajutorul unei rude mai în vârstă! 

SĂGETĂTOR
Vă faceţi remarcat în societate și colaboraţi foarte bine cu cei din jur. 
Dorinţa de afi rmare și voinţa puternică vă ajută încheiaţi o afacere profi -
tabilă, pe termen lung. Vă sfătuim, totuși, să nu fi ţi prea critic cu parte-
nerul de viaţă. 

CAPRICORN
Începeţi ziua plin de inspiraţie. Vă recomandăm să o folosiţi pe plan pro-
fesional și în afaceri. Relaţiile sentimentale pot fi  foarte bune dacă nu îi 
faceţi reproșuri nejustifi cate persoanei iubite. Marți, vă vizitează un prie-
ten care vă cere un împrumut. Dacă puteţi, ajutaţi-l! 

VĂRSĂTOR
Vineri sunteţi irascibil și s-ar putea să vă purtaţi nedelicat cu persoana iu-
bită. Vă sfătuim să vă controlaţi, pentru că riscaţi să provocaţi o ceartă. 
Folosiţi-vă potenţialul intelectual, care este la cote maxime! 

PEȘTI
Entuziasmul pe care îl arătaţi la serviciu vă poate atrage invidia unui coleg. 
S-ar putea să aveţi discuţii cu partenerul de viaţă, pentru că acordaţi prea 
multă atenţie carierei. Încercaţi să clarifi caţi cu calm toate neînţelegerile!
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Sora premierului Victor Ponta, Alexandra Herțanu, răspunde întrebărilor jurnaliștilor după ce a fost audiată la sediul DNA Ploiești, joi, 
26 februarie 2015. Soțul sau, Iulian Hertanu, este arestat preventiv sub acuzația de deturnare de fonduri europene și evaziune fi scală.
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WEEKEND la TV
vineri, 27 februarie

TVR 1
11:30 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 26)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Tribuna par  delor parlamentare
13:00 Oameni cu minte (2013, emis. mag.)
13:30 M.A.I. aproape de  ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în România
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Parlamentul României (2008)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Mașini, teste și verdicte (mag. auto)
18:30 Andografi a zilei
18:35 Clubul celor care muncesc în România
18:45 Nimic prea bun pentru un cowboy 
(can., 1998, com. rom., episodul 26)
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în România
21:10 Detec  v cu greutate: Filiera din Mi-
ami (ger.-it., 1991, acțiune)
22:50 In memoriam Marin Constan  n
23:50 O crimă perfectă (sua, 2007, f. dr.)
1:30 Interes general (talk show) (reluare)

PRIMA TV
11:30 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 8) (reluare)
12:00 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 11, episodul 8) (reluare)
12:30 Dosarele DNA (emis. info., ep. 12)
14:00 Playtech (emis. info., sez. 2, ep. 1)
15:00 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 9)
15:30 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (2006, div. , sez. 11, ep. 9)
17:30 Trăsniții (s. com., sez. 24, ep. 4)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (sez. 14, ep. 2) 
20:30 Secretul lui Bachus (acț. com.)
23:00 Trăsniții (sez. 24, ep. 1-4)
1:00 Vreau să divorțez (ep. 4) 

PRO TV
12:00 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr.) 
13:00 Ș  rile Pro TV
14:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
16:00 Puterea des  nului (tur., 2006, s. dr.) 
17:00 Ș  rile Pro TV
17:30 La Măruță (diver  sment)
19:00 Ș  rile Pro TV
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
22:30 Lune  stul 2 (sua, 2002, acțiune)
0:15 Simfonia iubirii ( 2006, dr. bio.)
2:15 Lune  stul 2 (2002, acțiune) (reluare)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu - Sez. 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special
20:30 Bona de la forțele speciale (can.-sua, 

2005, acț. com.)
22:30 Despre super-eroi... și alte aiureli 
(sua, 2007, avent. f)
0:30 Războiul fanilor (sua, 2008, com.)

KANAL D
12:00 Supermodels by Catalin Botezatu
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (reality show)
16:45 Teo Show (2013, diver  sment)
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) 
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment)
23:30 Supermodels by Catalin Botezatu
1:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
11:00 Liga 1: FC Viitorul Constanța - CSMS 
Iași (emis. sport) (reluare)
13:00 Tonik Show (2012, diver  sment) 
14:00 Casa Poporului (2013, talk show) 
14:30 Operațiunea Phoenix (reluare)
16:00 Faci pariu? (2011, emis. info.)
17:00 Un Show Cu Gust
19:00 Celebrity (2012) (reluare)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport)
20:30 Liga 1: Afc Botoșani - Fc Petrolul Plo-
ieș   (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport)
23:00 Cenzurat! (2013, diver  sment)
0:00 Un Show Cu Gust
2:00 Fotbal Look (2012, emis. sport)

sâmbătă, 28 februarie

TVR 1
11:30 Cu drag, de Dragobete (reluare)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Mărturii pentru viitor: Ovidiu Bojor 
15:00 Ora Regelui (program cult., col., a-n)
16:00 Tezaurul României de la Moscova
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Neîmblânzita Angelica (1967)
22:40 Profesioniș  i... (talk show) - Best of
23:40 Căsătoria Lui Zoe (2010, com. rom.)
1:20 Exclusiv în România (emis. info.)

PRIMA TV
11:00 Secretul lui Bachus (1984, acț. com.) 
13:00 Revendicarea (reality show, ep. 7)
14:00 Miss fata de la țară (sez. 3, ep. 8)
16:00 Schimb de mame (sez. 19, ep. 9)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (sez. 14, ep. 3) 
20:30 Batman Forever (1995, f. fantasy)
23:30 Undercover (s. de acț., sez. 1, ep. 3)
0:30 Undercover (s. de acț., sez. 1, ep. 4)
1:30 Batman Forever (sua, 1995, f. fantasy) 

PRO TV
11:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
13:00 Ș  rile Pro TV

13:05 Aventuri în parcul de distracții (sua, 
1998, avent. f)
15:00 Iepurașul casei (sua, 2008, com.)
17:00 Dragul meu John (2010, roman  c.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.) 
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
22:30 Copoi de Hollywood (2003, acțiune)

Avem și aici echipa de detec  vi, cu unul mai în vârstă 
și mai fl egma  c (Harrison Ford) și unul mai  nerel și 
mai credul (Josh Hartne  ). Ei pornesc pe urma unei 
crime și, din aproape în aproape, ajung în lumea 
muzicală.
Din păcate aici nu vor asista la înregistrări și audiții. 
O lume subterană, deloc strălucitoare li se va dezvălui 
lor și spectatorilor pe măsură ce cazul se derulează.

0:45 Dragul meu John (roman  c.) 
2:45 Copoi de Hollywood (2003, acțiune) 

ANTENA 1
11:00 Bona de la forțele speciale (can.-sua, 
2005, acț. com.) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Te cunosc de undeva! (emis. con.)
0:00 Fiica președintelui (2004, com. rom.)
2:00 Operațiunea Eagle One (2006, acțiune) 

KANAL D
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment)
14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:30 D-Paparazzi (2010, diver  sment) 
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Supermodels by Catalin Botezatu 
(2014, emis. con.)
23:00 Noră pentru Leana
23:30 Iscoada (sua, 2007, f. pol.)
1:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
11:00 Liga 1: Cs Concordia Chiajna - Fc Oțe-
lul Galați (emis. sport) (reluare)
13:00 Un Show Cu Gust (reluare)
15:00 Casa Poporului (2013, talk show)
16:00 Celebrity (2012) (reluare)
17:00 Duda săptămanii
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
18:00 Liga 1: CS Gaz Metan Mediaș - AFC 
Botoșani (emis. sport) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
20:30 Liga 1: Fc Dinamo 1948 Bucureș   - 
Fc Universitatea Cluj (emis. sport) (live)

22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
23:00 Aventuri în bikini (sua, 2010, s. rea-
lity show, sezonul 1, episodul 1)
23:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) 
0:00 Liga 1: Csms Iași - Cs Gaz Metan Me-
diaș (emis. sport) (reluare)

duminică, 1 mar  e

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viața satului (program cult.) (live) - 
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Memoria fără de sfârșit a românilor 
(s. doc., episodul 7)
15:00 Charlot șef de raion (sua, 1916)
15:30 Charlot pompier (sua, 1916)
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Starea nației (reality show)
18:45 Dosar România (2013, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Eurovision România (2015)
22:50 Starea nației (reality show) - Best Of
23:50 Garantat 100% (talk show) - Best of
0:45 Andografi a zilei
0:50 Umbra unui necunoscut (ger., 2007)

PRIMA TV
11:00 Levintza prezintă (mag. life-style) 
11:30 Amin  ri din viitor (reality show, ep. 12)
12:30 Playtech (emis. info., sez. 2, ep. 2)
13:00 Mondenii (2006, diver  sment, se-
zonul 12, episodul 2)
14:00 Imagini incredibile din lume (sua, 
1999, s. reality show, episodul 9)
14:30 Cronica netului (2014, mag. de div., 
sezonul 2, episodul 8) (reluare)
15:00 Păcală se întoarce (rom., 2005, com.)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câș  gi (2014, mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-reality, se-
zonul 14, episodul 4) 
20:30 Schimb de mame (reality show, se-
zonul 21, episodul 1)
22:30 Constan  n 60 (talk show, episodul 1)
23:30 Nunți de poveste (reality show, se-
zonul 1, episodul 1) (reluare)
1:00 Schimb de mame (reality show, sezo-
nul 21, episodul 1) 

PRO TV
11:00 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
(2015, diver  sment) (reluare)
13:00 Ș  rile Pro TV
13:05 Apropo TV (diver  sment)
14:00 Dragul meu John (sua, 2010, dr. ro-
man  c.) (reluare)
16:00 Blonda de la Drept (sua, 2001, com.)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ș  rile Pro TV (emis. info.) 
20:30 Sunt celebru, scoate-mă de aici! 
22:30 Casa de s  clă (sua, 2001, thrill.)
0:45 Apropo TV (diver  sment) (reluare)
1:30 Blonda de la Drept (sua, 2001, com.) 

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Fiica președintelui (2004, com. rom.) 
16:00 SuperBingo Metropolis (emis. con.)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Star News (2015, diver  sment)
20:30 Troia (2004, f. ist. avent.)

Cunoscutul regizor de fi lme de acțiune se apropie 
acum de vechea poveste epică spusă de Homer în 
"Iliada".
Pentru că troianul Paris o fură pe frumoasa Elena din 
regatul regelui Menelaus, grecii se unesc și pleacă la 
război cu cetatea de peste ape, Troia. Dar cetatea e 
înconjurată de ziduri de nepătruns.
 Toți eroii legendari sunt aici: semizeul Achile și bunul 
său prieten Patrocle, istețul Ulise și falnicul 
Agamemnon, dar și bătrânul rege troian Priam și fi ul 
său Hector, cel ce va sfârși târât cu furie în urma 
carului de luptă al frumosului aheu. 

0:00 Corupți de libertate (1994, acțiune)
2:00 Observator (emis. info.) (reluare)
2:45 Star News (2015, diver  sment) 

KANAL D
11:00 Supermodels by Catalin Botezatu
12:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diver  sment)
14:45 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) 
18:45 Ș  rea zilei (emis. info.)
19:00 Ș  rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 Supermodels by Catalin Botezatu
23:00 Noră pentru Leana
23:30 Dracula 2000 (sua, 2000, horror)
1:30 Ș  rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

LOOK TV
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Un show cu gust
15:00 Minunile Lui Tămaș (diver  sment)
17:00 Casa Poporului (2013, talk show) 
18:00 Liga 1: Fc Cfr 1907 Cluj - Cs Pandu-
rii Tg. Jiu (emis. sport) 
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
20:30 Liga 1: Fc Brașov - Afc Astra Giurgiu
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (li-
ve) - Ediție specială
23:00 Aventuri în bikini (sua, 2010, s. rea-
lity show, sezonul 1, episodul 4)
23:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (re-
luare) - Ediție specială
0:00 Liga 1: Fc Cfr 1907 Cluj - Cs Pandurii 
Tg. Jiu (emis. sport) (reluare)
2:00 Fotbal Look (2012, emis. sport)

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599



SPORTSPORT.
vineri–duminică, 27 februarie - 1 martie 2015

Treci clujence la ISM
Ana Dascăl, Alexia Dascăl și 
Andreea Andonie, de la CS „U” 
Cluj, participă în perioada 27 fe-
bruarie – 1 martie, la cea mai 
populară competiţie de înot din 
Germania, ISM – International 
Swim Meeting. La această com-
petiţie vor participa înotători din 
20 de ţări, atât la juniori cât și la 
seniori. Pe langă această com-
petiţie, în acest an sportivele 
și-au propus să participe și la 
Campionatele Balcanice din 
aprilie, Festivalul Tineretului 
Olimpic de la Tbilisi, Georgia, 
din luna iulie și la Campionatul 
Ţărilor Central-Europene din de-
cembrie, din Polonia.

Pe scurt

PUBLICITATE

Ne afl ăm în expansiune şi dorim să ne consolidăm poziţia pe piaţă. Pentru aceasta 
avem nevoie de angajaţi/manageri dedicaţi, care îşi pot asuma responsabilitatea şi 
pot obţine rezultate.

Pentru consolidarea echipei avem nevoie de oameni:
- care sunt loiali și ambiţioși

- care fac lucrurile cu pasiune
- care sunt dispuși să înveţe

- care vor să ia decizii
- care sunt dispuși să se implice în detalii
- care doresc să conducă și pot să motiveze oamenii
- care caută soluţii simple și efi ciente
- care sunt dornici să înveţe și sunt curioși
- care nu se tem să pună întrebări

- care au o abordare sistematică
- care se concentrează pe rezultate

Doriţi o carieră provocatoare într-o companie internaţională 
din industria lemnului? Doriţi să puneţi în practică experienţa deţinută și să dobândiţi și 

mai multă experienţă? Sunteţi interesat de propria dezvoltare?

SUDOR
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
Sudare electrică manuală cu electrizi inveliţi MMA – 111;
 Sudare electrică în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil MIG / MAG – 131 / 

135 / 136;
Sudare electrică în mediu de gaz protector cu electrod nefuzibil WIG – 141;
Sudare oxiacetilenică OW – 311.
Cerinţe:
Studii medii de specialitate;
Experienţă profesională minim 3 ani;
Disponibilitate pentru program pe schimburi;
Disponibilitate pentru călătorii în interes de serviciu.

ŞOFER AUTOMACARAGIU
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
Manevrare macara 45 – 120 Tone;
Cerinţe:
Studii medii, specializare mecanică sau electromecanică;
Autorizaţie ISCIR macaragiu clasa A;
Permis de conducere categ. B, C, E;
Cunoștinţe temeinice de legislaţie rutieră;
Experienţă profesională in domeniu minim 2 ani;
Disponibilitate pentru călătorii în interes de serviciu.

MECANIC ÎNTREŢINERE
Locaţie: Sebeș

Principalele sarcini şi responsabilităţi:
 Întreţinerea și reparaţia utilajelor.
Cerinţe:
Studii medii, specializare mecanică sau electromecanică;
Experienţă profesională minim 3 ani;
Disponibilitate pentru munca în echipă;
Disponibilitate pentru program pe schimburi;
Disponibilitate pentru călătorii în interes de serviciu.

Dacă sunteţi interesat de această oportunitate, vă rugăm să ne trimiteţi CV-ul și 
scrisoarea de intenţie până la data de 06.03.2015 la următoarea adresă de e-mail:
hr@kronospansebes.ro, sau la sediul companiei din Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr. 59, 
jud ALBA; tel / fax: 0258801100 / 0258801199

BE A LEADER, NOT A FOLLOWER!

Adrian Porumboiu spune 

că aranjamentele s-au 

petrecut nu în timpul 

meciurilor ci după amâ-

narea primului meci.

Surse din fotbal susţin că în 

perioada următoare mai mulţi 

oameni vor fi  audiaţi pentru 

partida dintre Universitatea Cluj 

şi CFR, 2-3, din mai 2012.

După o bătaie generală, 

Alexandru Tudor oprea der-

by-ului Clujului, iar jocul ur-

ma să se rejoace pe 18 mai. 

Atunci, Universitatea a des-

chis scorul prin Marian Cris-

tescu în minutul 47 şi chiar 

a reuşit să majoreze scorul 

imediat după pauză. În acest 

moment, susţin surse din fot-

bal, Florian Walter, patronul 

de atunci al „şepcilor roşii” 

i-a trimis indicaţii clare lui 

Claudiu Niculescu pentru a 

închide jocul.

„Florian Walter i-a trans-

mis prin intermediul unui 

amic să-i spună lui Nicules-

cu ce schimbări să facă. A 

cerut să-l scoată imediat de 

pe teren pe Adrian Cristea şi 

să-i trimită în joc pe Alexan-

dru Păcurar şi pe Gabi Boş-

tină! Niculescu nici n-a vrut 

să audă şi nici măcar nu l-a 

privit în ochi pe omul lui Wal-

ter”, sună dezvăluirea făcu-

tă de un om de fotbal pentru 

Gazeta Sporturilor.

Claudiu Niculescu nu a fă-

cut ce a cerut patronul, iar Adri-

an Cristea a fost eliminat în mi-

nutul 49, la doar patru minute 

de la startul reprizei secunde. 

CFR a reuşit să reducă din han-

dicap prin Gabi Mureşan (în 

minutul 50), iar Sougou a ega-

lat în minutul 68, iar Ricardo 

Cadu a adus victoria echipei 

sale din penalty în minutul 90, 

scos uşor de Kapetanos după 

un fault al lui Szukala.

Reluările DigiSport au de-

monstrat clar cum grecul s-a 

aruncat în careu, fără ca sto-

perul polonez să-l jeneze. 

Deşi vîrful „ceferist” a simu-

lat, arbitrul central a dictat 

penalty. Meciul a fost arbi-

trat de o brigadă din Croaţia, 

avându-l la centru pe Vuce-

milovici, cel care a primit no-

ta 3 în Gazeta Sporturilor.

„Eu ştiu de la Florian Wal-

ter, că meciul cu CFR a fost 

aranjat de către jucători. Aşa 

mi-a zis Walter că îl bănu-

ieşte şi pe Claudiu Nicules-

cu, dar şi pe Adrian Cris-

tea.”, spunea Adrian Marțian, 

în urmă cu un an.

Dacă CFR Cluj nu cîşti-

ga meciul contra celor de 

la U Cluj, FC Vaslui cîştiga 

campionatul!

„U” Cluj - CFR, la DNA
FC Vaslui câştiga campionatul dacă CFR Cluj n-ar fi învins Universitatea Cluj în mai 2012.

Universitatea Cluj se pre-

găteşte pentru derby-ul 

roşilor, întâlnind în depla-

sare echipa Dinamo.

După un meci ratat în fa-

ţa echipei ASA Târgu Mureş, 

echipa „şepcilor roşii” se pre-

găteşte să întâlnească forma-

ţia „câinilor roşii”, Dinamo 

Bucureşti. În acest derby al 

roşilor din Liga 1 se întâlnesc 

doi antrenori care s-au succe-

dat la echipa clujeană, Ogă-

raru care antrenează în acest 

moment echipa FC Universi-

tatea Cluj, şi Mihai Teja care 

a antrenat până în luna sep-

tembrie a anului anterior echi-

pa din Cluj.

George Ogăraru a declarat, 

la conferinţa de presă de as-

tăzi, că jucătorii sunt pregă-

tiţi pentru acest meci, mai ales 

după înfrângerea suferită aca-

să, şi că au forte mare nevo-

ie de cele trei puncte din acest 

meci.

„Ne-am mai montat, sun-

tem pregătiţi pentru meciul 

cu Dinamo, şi mergem cu spe-

ranţe de victorie. Pentru noi 

este important să câştigăm 

acest meci indiferent cine es-

te sau cine ar fi  fost pe ban-

ca celor de la Dinamo. Avem 

nevoie de cele trei puncte mai 

ales după înfrângerea suferi-

tă acasă”, a declarat Ogăraru.

Tehnicianul clujenilor a co-

mentat şi penalizarea discipli-

nară a jucătorilor Andrei Lun-

gu şi Vasilică Cristocea.

„Au fost şi sunt doi jucă-

tori care se antrenează cu echi-

pa a doua, au fost probleme 

disciplinare, şi atunci când un 

jucător pune egoul lui mai 

presus de obiectivul echipei 

este în dauna echipei şi eu am 

decis să iau aceste decizii. 

Consider că toţi trebuie să 

mergem către acelaşi obiectiv 

şi am nevoie de jucători care 

îşi dorec acest lucru”, a spus 

George Ogăraru.

Vorba lui Miriuţă ajunge 
şi la „U” Cluj

Aşa cum Vasile Miriuţă spu-

nea, în perioada în care an-

trena echipa CFR Cluj, antre-

norul Universităţii Cluj, Geor-

ge Ogăraru, a subliniat, refe-

rindu-se la zvonurile de înde-

părtare de la echipă după me-

ciul cu Dinamo, că „orice an-

trenor poate fi  astăzi la o echi-

pă şi mâine să nu mai fi e”.

„Nu vreau să comentez 

despre asta. Orice antrenor 

poate fi  astăzi la o echipă şi 

mâine să nu mai fi e. Nu e pri-

ma dată când se vorbeşte des-

pre postul de antrenor de la 

Universitatea Cluj, aşa că am 

mai văzut fi lmul acesta. Zia-

rele scriu multe lucruri, eu nu 

prea le citesc. Şi niciodată du-

pă înfrângeri. Am învăţat as-

ta de la Ferguson, din cartea 

lui. Nu am vorbit cu domnul 

Walter după meciul cu ASA 

Târgu Mureş, dar ne vom în-

tâlni cu el înainte de meciul 

cu Dinamo”, a spus George 

Ogăraru.

Partida dintre Dinamo Bu-

cureşti şi „U” Cluj, care va 

conta pentru etapa a XIX-a a 

Ligii I, se va disputa sâmbă-

tă, de la ora 20:30, şi va fi  

transmisă în direct de Digis-

port şi Look TV.

Ogăraru va primi decizia
lui Walter la Dinamo


