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EDUCAŢIE

Discuții despre o nouă 
lege a Educaţiei
O Lege a Educaţiei ar trebui să permită an-
gajarea în universități a unor laureaţi ai pre-
miului Nobel, crede Daniel David. Pagina 6

POLITICĂ

Peste 300 de participanți 
la Congresul USR
Reprezentanţii USR mai au doar câteva zi-
le la dispoziţie pentru a se înscrie în cur-
sa internă a alegerilor.  Pagina 4

TIMP LIBER

Weekend la Castel, 
la TIFF 2017
Unul dintre evenimentele de neratat ale 
ediţiei va fi  cine-concertul Metropolis, ca-
podopera lui Fritz Lang din 1927. Pagina 6

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

Pe lângă faptul că se chinuie de 17 ani să facă Spitalul Regional de Urgenţă, 
autorităţile judeţene îşi dau, în ceasul al doisprezecelea, cu stângu-n dreptu .̀ 
Cum s-au făcut de râs în fața decidenților de la București. Pagina 2

ACTUALITATE

Vreme deosebit de caldă 
joi și vineri, anunță meteorologii

SĂNĂTATE

Ministerul Sănătății face 
noi promisiuni cu privire la vaccinuri

Valorile termice vor conti-
nua să crească, vremea deve-
nind deosebit de caldă pentru 
această perioadă din an în ma-
joritatea zonelor, informează 
ANM.

Astfel, astăzi în ţară, tem-
peraturile maxime se vor în-
cadra între 20 şi 28 de grade, 
mai scăzute pe litoral şi în del-
tă, unde se vor înregistra în-
tre 12 şi 17 grade, iar cele mi-
nime vor fi  cuprinse între 1 
grad în depresiunile Carpaţi-
lor Orientali şi 15...16 grade 
în Dealurile de Vest. Cerul va 
fi  variabil la senin, cu unele 
înnorări spre seară şi noaptea 
în regiunile vestice şi nord-ves-
tice, unde izolat vor fi  ploi de 
scurtă durată şi descărcări 

electrice. Vântul va sufl a slab 
şi moderat, cu intensifi cări în 
zona montană înaltă. Vineri, 
în ţară, în majoritatea zonelor, 
vremea va fi  mult mai caldă 
decât ar fi  normal în ultima 
decadă a lunii aprilie. Ziua ce-
rul va fi  variabil, cu unele în-
norări în vestul ţării şi la mun-
te unde izolat vor fi  ploi de 
scurtă durată. Începând cu 
orele serii însă, gradul de in-
stabilitate atmosferică va creş-
te şi vor fi  averse locale de 
ploaie în Banat, Crişana, Ma-
ramureş, Transilvania, Oltenia 
şi jumătatea de nord a Moldo-
vei. Se vor semnala şi descăr-
cări electrice, vor fi  condiţii de 
grindină, iar izolat cantităţile 
de apă pot fi  mai însemnate.

Ministrul Sănătăţii, Florian 
Bodog, a anunţat, miercuri, că 
au fost identifi cate 10.000 de do-
ze de vaccin antirujeolic care ur-
mau să fi e exportate, în prezent 
fi ind declanşată procedura pen-
tru achiziţionarea acestora.

„În ceea ce priveşte rujeoli-
cul, (...) pentru acest vaccin pro-
cedura (de achiziţie – n.r.) s-a 
încheiat doar la începutul aces-
tei săptămâni. (...) Am fost asi-
gurat că (...), în primele 10 zile 
din luna mai, acest vaccin va in-
tra în ţară. De asemenea, am 
identifi cat un număr de 10.000 
de doze care există deja în ţară 
şi care (...) urmau să plece la ex-
port intracomunitar. Aceste do-
ze sunt blocate şi am declanşat 
o procedură pentru a le achizi-

ţiona. Acestea probabil că vor 
ajunge primele”, a declarat mi-
nistrul Bodog, potrivit Agerpres. 
Ministrul Sănătăţii a precizat că 
dozele de vaccin hexavalent şi 
tetravalent au fost achiziţionate.

„Vaccinul hexavalent (...) a 
fost distribuit în ţară. Vaccinul 
tetravalent la fel. Probabil că în-
că nu au ajuns chiar în toate ju-
deţele, dar (...) eu am semnat 
deja ordinul de distribuire în ţa-
ră şi urmează să mai sosească 
cantităţi. Deci, practic, se vor a-
sigura toate cantităţile necesare 
la nivel naţional”, a spus Bodog.

În ceea ce priveşte dozele de 
vaccin împotriva hepatitei B pro-
venite din Norvegia, Bodog a 
spus că acestea trebuie să urme-
ze „un traseu de autorizare”.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 
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Lider PNL: „Campaniile electorale, finanţate ilegal!”
În procesul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, unul dintre liderii PNL Cluj le-a explicat 
judecătorilor cum circulau plicurile cu bani gheaţă prin buzunarele politicienilor. Pagina 4

Centura Floreştiului trece 
prin Spitalul Regional

Primarul Emil Boc amenință că rade
peste 350 de garaje. Unde şi când?

Demolarea garajelor este un subiect despre care autorităţile locale vorbesc de multă vreme și cu care primarul 
„ne amenință” în fiecare an. Cu toate acestea, garajele sunt bine mersi între blocuri. Pagina 3
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În noiembrie 2016, 

Consiliul Judeţean Cluj 

decidea trecerea unui teren 

în suprafaţă de 144.000 mp 

situat în comuna Floreşti, 

strada Avram Iancu, din 

domeniu public al judeţului 

în domeniul public al statu-

lui român pentru realizarea 

Spitalului Regional de 

Urgenţă.

Acum, autorităţile judeţene 

se văd nevoite să „ciuntească” 

din suprafaţa iniţial transmisă 

Ministerului Sănătăţii pentru 

că nu au luat în calcul faptul 

că centura de sud a Floreştiu-

lui ar urma să treacă pe o par-

te din acest teren.

În acest sens, consilierii ju-

deţeni vor decide vineri în şe-

dinţă că 936 mp din acest teren 

va rămâne la Floreşti pentru in-

vestiţia „Drum de legătură va-

rianta Sud – Comuna Floreşti, 

judeţul Cluj”, Ministerul Sănă-

tăţii urmând să primească o su-

prafaţă de 143.064 mp.

Referitor la centura de sud, 

autorităţile din Floreşti au 

transmis Consiliului Judeţean 

că „acest obiectiv face parte 

dintr-o strategie judeţeană de 

asigurare a conectivităţii mu-

nicipiului Cluj-Napoca cu au-

tostrada A3 amplasată la ves-

tul municipiului. Realizarea 

drumului de legatură condu-

ce pe temen scurt la decon-

gestionarea circulaţiei pe DN 

1 (suprapus cu E 60), supra-

solicitat de trafi cul de peste 

58.000 masin/24 h. În acelaşi 

timp, drumul asigură un ac-

ces secund pentru parcela de-

dicată Spitalului Regional, 

esenţială pentru funcţionarea 

în bune conditii a spitalului 

în vederea eliminarii riscul ge-

nerat de întreruperea accesu-

lui la spital în urma unui po-

sibil accident pe DN 1”.

Ca o noutate, proiectul de 

hotărâre conţine, în premieră, 

şi un termen pentru realizarea 

investiţiei Spitalului Regional 

de Urgenţă.

„Dacă în termen de 10 ani 

de la data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri nu se fi nali-

zează obiectivul de investiţii sau 

nu se păstrează destinaţia aces-

tuia, în scopul realizării obiec-

tivului de investiţii Spital Regi-

onal de Urgenţă Cluj, imobilul 

transmis revine de drept în do-

meniul public al judeţului Cluj 

şi în administrarea Consiliului 

Judeţean Cluj”, se precizează 

în documentul citat.

Centura Floreștiului trece 
prin Spitalul Regional
Pe lângă faptul că se chinuie de 17 ani să facă Spitalul Regional 
de Urgenţă, autorităţile judeţene îşi dau, în ceasul al doisprezecelea, 
cu stângu-n dreptu` şi se fac de râs.

Spitalului Regional de Urgenţă a fost și este o promisiune de campanie electorală

În primul trimestru din 

2017, apartamentele din 

România s-au scumpit cu 

4% faţă de nivelul atins în 

cele trei luni anterioare, 

relevă cel mai recent raport 

de piaţă.

„Din punct de vedere al 

evoluţiei preţurilor, piaţa re-

zidenţială autohtonă se înscrie 

pe un trend ascendent de un-

sprezece trimestre încoace. De 

atunci, marja medie de creş-

tere la nivel trimestrial a fost 

de 2,4%. Prin urmare, în mo-

mentul de faţă ne situăm la 

un nivel de preţ similar cu cel 

consemnat în anul 2010. Este 

necesar de precizat că, deşi 

semnifi cativ, ritmul actual de 

creştere a preţurilor se situea-

ză totuşi considerabil sub cel 

caracteristic perioadei de boom 

a pieţei autohtone”, relevă un 

studiu al unui site de imobi-

liare,

Potrivit documentului citat, 

spre comparaţie, în 2006-2008, 

locuinţele se scumpeau, la mo-

dul general, cu peste 5% pe 

trimestru.

Sub nivelurile anului 2008

„Deşi piaţa rezidenţială evo-

luează rapid, iar preţurile con-

tinuă să crească, ne afl ăm în-

că sub nivelurile anului 2008. 

În momentul de faţă, piaţa re-

uşeşte să absoarbă majorarea 

susţinută a preţurilor, dat fi ind 

că cererea este ridicată în ma-

rile oraşe, fi ind stimulată de 

politica favorabilă de creditare 

a băncilor şi de programul so-

cial al Guvernului, Prima Ca-

să”, subliniază Dorel Niţă, co-

ordonator departament de ana-

lize imobiliare.

Tendinţa actuală de creştere 

a preţurilor poate fi  explicată, 

cel puţin parţial, prin dinamica 

raportului cerere-ofertă:

Pe de o parte, evoluţia numă-

rului de anunţuri de vânzare va-

labile în cele mai mari şase ora-

şe ale ţării relevă o tendinţă cla-

ră de diminuare a ofertei.

Un declin 
de aproximativ 20%

La capitolul proprietăţi 

nou-intrate pe piaţă, datele Imo-

biliare.ro arată un declin de 

aproximativ 20% în primul tri-

mestru din 2017 faţă de peri-

oada similară a anului trecut – 

în acest răstimp, cea mai ma-

re scădere (în valoare de 27%) 

a avut loc în Constanţa, iar cea 

mai mică (8%) în Iaşi.

„Din punct de vedere al nu-

mărului total de proprietăţi dis-

ponibile spre vânzare, tendinţa 

de diminuare este şi mai accen-

tuată, atingând o medie de 33%. 

Constanţa se situează, din nou, 

în fruntea clasamentului celor 

mai mari scăderi (cu un minus 

de 37%), fi ind urmată îndea-

proape de Bucureşti, cu un re-

cul de 35%; cel mai mic declin, 

în valoare de 25%, a fost con-

semnat tot în Iaşi”, arată auto-

rii studiului.

La capitolul cerere, pe de al-

tă parte, datele pe primul tri-

mestru al anului arată o creşte-

re importantă faţă de perioada 

similară a anului trecut – în fl a-

grantă opoziţie, aşadar, cu tren-

dul ofertei.

„În cele şase mari oraşe ana-

lizate, interesul pentru achiziţia 

de locuinţe s-a majorat, per an-

samblu, cu 16% faţă de prime-

le trei luni din 2016. Cel mai 

semnifi cativ avans (de 38%) a 

avut loc în Braşov, iar cel mai 

mic în Bucureşti (13%). Cluj-Na-

poca este singura excepţie de la 

regulă: aici, cererea de locuinţe 

este cu 7% mai mică decât în 

urmă cu 12 luni , se mai preci-

zează în documentul citat. 

Deşi cresc, preţurile apartamentelor 
nu depăşesc nivelul din 2010

Proiectul de construire a unui spital regional 
de urgenţă a fost lansat în mandatul de pre-
ședinte al Consiliului Judeţean Cluj al libera-
lului Marius Nicoară, începând din 2004, fi -
ind vorba de o unitate care să deservească 
judeţele din Regiunea de Nord-Vest.
Potrivit proiectului, viitorul Spital Regional de 
Urgenţă Cluj urma să aibă 1000 de paturi, 37 
de secţii medicale și să dispună de un heliport.
În 2011, în primul mandat la șefi a Consiliului 
Judeţean Cluj, Alin Tișe vedea fi nalizarea spi-
talului în cinci ani.
Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, dacă va fi  
construit vreodată, ar urma să fi e pe un te-
ren de 15 hectare în comuna Florești, de lân-

gă Cluj-Napoca. Iniţial, Consiliul Judeţean 
Cluj a identifi cat un teren pentru acest spital 
în zona Câmpenești, aparţinând comunei 
Apahida, situată în estul municipiului 
Cluj-Napoca, dar proiectul nu a fost prins la 
fi nanţare din partea Guvernului, valoarea fi -
ind estimată la 150 de milioane de euro.
După 2008, când s-a schimbat conducerea CJ 
Cluj, noul președinte al instituţiei Alin Tișe 
(PDL) a schimbat și amplasamentul spitalu-
lui, în comuna Florești, situată în vestul mu-
nicipiului Cluj-Napoca, dar lipsa fi nanţării gu-
vernamentale a împiedicat și de această dată 
începerea construirii Spitalului Regional de 
Urgenţă.

17 ani de promisiuni nerespectate
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Primarul Clujului şi-a 

propus să desfi inţeze, 

nici mai mult, nici mai 

puţin, 350 de garaje de 

tablă din cartierul 

Mănăştur pentru a face 

loc noilor parkinguri, 

unul pe 

Primăverii-Gârbău 

şi al doilea pe Mogoşoaia. 

Emil Boc nu este la prima 

declaraţie de acest gen, 

în fi ecare an el „amenin-

ţând” proprietarii că 

aceste garaje urmau să 

fi e demolate.

„În funcţie de rezolvarea 

problemelor juridice legate 

de terenuri şi de proiectele 

de parkinguri propuse, ele 

treptat vor fi desfiinţate. De 

exemplu, am avut marţi o 

şedinţă a Comisiei de Ur-

banism, unde am discutat 

două proiecte: unul pe stra-

da Primăverii şi unul pe 

strada Mogoşoaia, unde vor 

dispărea peste 350 de gara-

je pentru că deja situaţia 

juridică este în regulă. Doar 

discutăm forma de ampla-

sare a parkingului sau a 

parkingurilor pentru că au 

fost două subiecte degaja-

te în urma discuţiilor, s-a 

dat termen de trei săptă-

mâni pentru a se reveni cu 

proiecte alternative ca ur-

mare a solicitărilor cetăţe-

nilor pentru locuri de par-

care şi parkinguri”, a de-

clarat Emil Boc la un post 

de radio local.

Nu se ştie cum vor arăta 
parkingurile

Potrivit primarului, „exis-

tă o propunere de a construi 

un parking monolit cu o 

structură de trei-patru eta-

je, care să aibă 300-400 de 

locuri sau o altă alternativă 

de a avea parkinguri mai 

mici, cu demisol, parter şi 

etaj, astfel încât să respec-

tăm calitatea spaţiului pu-

blic”.

„Urmează să se pronunţe 

specialiştii, să vină cu pro-

puneri, să analizăm implica-

ţiile cu privire la dreptul la 

proprietate pentru că asta ar 

însemna să se extindă şi pe 

alte locaţii pe care nu le-am 

avut în vedere şi după trei 

săptămâni vom reintra în Co-

misia de Urbanism, cu cele 

două locaţii, dar şi altele, în 

prezenţa cetăţenilor de pe 

străzile amintite, cetăţeni ca-

re au fost la şedinţa Comisi-

ei de Urbanism de marţi”, a 

declarat Emil Boc, la un post 

de radio local.

Garajele, depozite pentru 
murături, maşinile stau 
parcate pe spaţiile verzi

În fiecare cartier există 

zeci de garaje din tablă ca-

re sunt folosite mai mult sau 

mai puţin pentru maşini, da-

că luăm în considerare re-

clamaţiile şi sesizările adre-

sate conducerii Primăriei 

Cluj-Napoca. Clujenii spun 

că unii proprietari de gara-

je le folosesc ca depozit, în 

timp ce autoturismele sunt 

parcate în faţa garajelor sau 

pe spaţiile verzi.

Promisiuni de construire, 
niciun parking nou

Încă de acum trei ani, Pri-

măria Cluj-Napoca a început 

demersurile pentru construi-

rea celui de al patrulea parking 

suprateran din cartierul Mă-

năştur amplasat pe strada Pri-

măverii nr. 20 – Aleea Gârbău 

nr.7. Costurile ridicării aces-

tui parking sunt exorbitante, 

8,2 milioane de euro.

În cartierul Mănăştur, a 

fost construit în urmă cu 

câţiva ani un parking supra-

teran, tot pe strada Primă-

verii şi încă unul pe strada 

Mehedinţi. Acesta din urmă 

are capacitatea de 126 de 

locuri. În acelaşi cartier, anul 

trecut au început lucrările 

la un alt parking nou, pe 

strada Negoiu, dar la scurt 

timp au fost blocate din ca-

uză că firma constructoare 

a intrat în faliment.

Clujenii sunt nemulţumiţi 
de viitorul parking

La dezbaterea bugetului 

pe anul 2017 care a avut loc 

în Mănăştur, clujenii care 

locuiesc în vecinătatea vii-

torului parking de pe Primă-

verii – Gârbău şi-au strigat 

nemulţumirile faţă de viito-

rul parking, spunând că aces-

ta se construieşte prea aproa-

pe de blocurile lor. Oame-

nii spuneau că nu vor mai 

avea soare în apartamente. 

Boc le-a promis că nu se va 

construi parkingul până când 

nu vor avea loc şi discuţii 

cu cetăţenii.

DE 10 ANI, PRIMARUL PROMITE DEMOLAREA GARAJELOR

Acum, Boc spune că peste 350 
de garaje vor dispărea. Când?
Demolarea garajelor este un subiect despre care autorităţile locale vorbesc de cel puţin 10 ani. 
Cu toate acestea, garajele sunt bine mersi între blocuri.

Garajele stau goale sau sunt folosite pe post de depozit pentru murături, iar mașinile stau parcate pe trotuar

În 2013 a vobit Boc pentru prima dată despre demolarea 
garajelor, discuţiile fi ind reluate doi ani mai târziu. În 2015, 
primarul Clujului spunea că va începe demolarea primelor 
garaje dintre blocuri. Dar cum un an mai târziu era an elec-
toral, Boc a amânat această acţiune. Pe lângă problema te-
renurilor revendicate, se poate pune o întrebare de natură 
socio-politică: primarul ar fi  putut pierde câteva mii de vo-
turi dacă ar fi  demolat garaje când a promis că o va face. În 
primul rând, cei care vor să dispară garajele din tablă sunt 
cei care nu au unul, pe când, în mod sigur proprietarii gara-
jelor nu își doresc să rămână fără ele. În Cluj-Napoca, fami-
liile tuturor proprietarilor de garaje însumează câteva mii 
de votanţi și ar fi  fost foarte probabil ca aceștia să nu își fi  
dat votul la alegerile din iunie 2016, dacă primarul i-ar fi  lă-
sat fără garaje.

I-a fost frică lui Boc că pierde voturi?

Bugetul de venituri şi 

cheltueli pe anul 2017 

de la Cluj Arena arată 

starea jalnică în care se 

află stadionul. Bijuteria, 

devenită acum muzeu, 

nu produce nici 15% din 

cheltuieli.

Consilierii judeţeni vor 

aproba vineri în şedinţă bu-

getul de venituri şi cheltu-

ieli pe anul 2017 de la Cluj 

Arena.

Potrivit documentului, 

veniturile totale estimate a 

fi realizate în anul 2017 sunt 

în sumă de 100.000 de lei, 

iar nivelul total al cheltuie-

lilor pentru anul 2017 a fost 

estimat la suma de 733.000 

de lei.

Pentru anul 2017 este es-

timată o pierdere de 633.000 

de lei.

În decembrie 2016, Consi-

liul Judeţean a decis trecerea 

imobilului Cluj Arena din pro-

prietatea privată în proprie-

tatea publică a judeţului Cluj.

Consiliul de Administra-

ţie al Cluj Arena SA a for-

mulat anul trecut o cerere 

de deschidere a procedurii 

de insolvenţă. Motivul in-

solvenţei este imposibilita-

tea asigurării fondurilor bă-

neşti pentru plata datoriilor 

către municipiul Cluj-Napo-

ca în sumă de 14.732.810 

lei, reprezentând debit din 

taxe pe clădire şi teren plus 

penalităţile aferente.

Anul trecut au fost dis-

cuţii despre transferul sta-

dionului în proprietatea Pri-

măriei Cluj-Napoca, discu-

ţii care până în ziua de as-

tăzi nu s-au concretizat.

Cifrele dezastrului de la Cluj Arena.
Stadionul este pe pierdere continuă, în ciuda faptului că a fost preluat de CJ.

Cei circa 3.000 de taxime-

trişti adunaţi ieri în faţa 

Guvernului pentru a pro-

testa împotriva transpor-

tului neautorizat de per-

soane au reuşit să convin-

gă Executivul să schimbe 

legea taximetriştilor, ast-

fel încât şoferii Uber sau 

cei care practică transport 

de neautorizat persoane 

să poată fi  amendaţi de 

poliţişti.

„Se scoate din lege sintag-

ma «în mod permanent» şi în 

«mod repetat» pentru că poli-

ţiştii pe stradă nu pot să-i amen-

deze, nu pot să le ia plăcuţele 

de înmatriculare pe şase luni 

«piraţilor» sau să le dea amen-

zile maxime, nu cum prevede 

legea acum. Trebuie să prindă 

hoţul şi să–i spună: «Pleacă, că 

te mai prind odată»(...)Sub ni-

cio formă nu pot să zic că Uber 

va fi  interzis sau vreo altă ac-

tivitate de transport, însă toa-

tă lumea care va face transport 

de persoane, indiferent cum, 

va fi  atorizat, altfel nu îl va pu-

tea face. Nu poţi să faci trans-

port virtual. Închid ochii şi ma 

trezesc la Constanţa”, a decla-

rat preşedintele Confederaţiei 

Operatorilor şi Transportatori-

lor Autorizaţi din România (CO-

TAR), Vasile Ştefănescu.

Taximetriştii au scos în evi-

denţă faptul că nu îşi doresc 

bani sau subvenţii, ci doar ca 

legile privind transportul de 

persoane să se aplice pentru 

toată lumea. Ofi cialii Uber Ro-

mânia susţin, ca răspuns la pro-

testul transportatorilor din Pia-

ţa Victoriei, că aplicaţia oferă 

un serviciu fi scalizat, sublini-

ind intenţia de a colabora cu 

autorităţile din România pen-

tru o soluţie de reglementare 

în linie cu recomandările Co-

misiei Europene.

„Serviciile Uber sunt 100% 

fi scalizate – mii de şoferi par-

teneri Uber sunt înregistraţi ca 

PFA sau SRL şi plătesc taxe 

pentru veniturile generate prin 

intermediul platformei Uber. 

La rândul său, compania Uber 

are o subsidiară înregistrată în 

România, plătind taxe la bu-

getul de stat. Între 75% şi 80% 

din suma încasată de un şofer 

partener pentru o călătorie îi 

revine acestuia. Pasagerii pri-

mesc o factură fi scală după fi -

ecare cursă”, se arată în co-

municatul transmis de Uber.

În ceea ce priveşte regle-

mentările de transport în Ro-

mânia, managerul general al 

Uber în România, Nicoleta 

Schroeder a menţionat, în ca-

drul unei conferinţe de pre-

să, că Uber nu se încadrează 

nici în legislaţia de taxime-

trie, nici în legislaţia trans-

portului public.

Guvernul ia apărarea taximetriştilor
Şoferii Uber vor putea fi amendaţi pentru transportul neautorizat de persoane.
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Fostul ministru de 

Interne, Ioan Rus iese la 

rampă. Acesta a spus tot 

ce ştie despre Laura 

Codruţa Kovesi, după ce 

Dan Andronic a povestit 

că şefa DNA mergea 

acasă la fostul ministru 

de Interne.

În direct la România TV, 

la emisiunea lui Victor Ciu-

tacu, Rus a dezminţit că ar 

fi fost acasă la Gabriel Oprea 

în seara alegerilor preziden-

ţiale din 2009. Rus a amin-

tit însă de o întâlnire cu şe-

fa DNA de la Bruxelles, la 

care au participat mai mul-

ţi miniştri.

„Nu am fost acasă la Ga-

briel Oprea în seara alege-

rilor prezidenţiale. Doamna 

Kovesi nu a fost la mine aca-

să şi nici eu la dânsa. Nici 

dânsa nu a fost invitată sau 

neinvitată şi nici eu la dân-

sa, invitat sau neinvitat. La 

Bruxelles am fost la o cafea, 

dar nu singuri. Mai mulţi 

miniştri au fost la masă. Am 

fost patru ani ministru de 

Interne, am lucrat bine îm-

preună şi atât. Foarte bine 

că m-am întâlnit. Nu am dis-

cutat nimic. Eu şi colegii 

mei de la Cluj nu am avut 

nicio apropiere de acel grup 

de oameni. În 2013 eram 

profesor universitar la Cluj 

când m-am întâlnit cu dân-

sa. Nu ştiam că va urma să 

fiu ministru”, a spus Rus.

Fostul ministru crede că 

o comisie parlamentară poa-

te scoate la iveală dacă au 

fost fraude sau nu la alege-

rile prezidenţiale din 2009. 

„Eu cred că dacă o comisie 

parlamentară îşi face trea-

ba va putea să afle adevă-

rul dacă a fost ceva sau nu. 

Eu nu dau niciun verdict. 

Ce a fost de notorietate 

atunci a fost viteza cu care 

s-a votat la o ambasadă. A-

tât. Mi-e greu să cred însă 

că s-a furat la un asemenea 

nivel”, a încheiat Rus.

Jurnalistul Dan Andronic 

spunea că „este o încrengă-

tură şi lucrurrile sunt mult 

mai grave decât ce am vă-

zut acasă la Oprea”

„Grupul de la Cluj e pre-

zent doar prin reprezentanţi 

ca Dîncu sau domnul Ioan 

Rus. Kovesi mergea acasă la 

Rus, eu aşa am primit infor-

maţii”, a declarat Dan An-

dronic.

Ioan Rus, primele declaraţii 
despre Laura Codruţa Kovesi

Unul dintre liderii PNL 

Cluj audiat în dosarul de 

corupţie al fostului preşe-

dinte al PNL Cluj şi al 

Consiliului Judeţean 

Cluj, Horea Uioreanu, a 

povestit cu lux de amă-

nunte, despre cum se 

fi nanţa campania electo-

rală şi cum toţi liderii 

erau citiţi de pe listă, ca 

la biserică, dacă aveau 

datorii la partid.

Gavrilă Iuga a fost secreta-

rul general al PNL Cluj, în pe-

rioada în care Horea Uioreanu 

era preşedintele PNL Cluj. Cu o 

nonşalanţă, de-a dreptul şocan-

tă, Iuga a povestit că la PNL 

Cluj, exista un singur cuvânt pe 

ordinea de zi: „bani, bani, bani”.

Ca la biserică

Întrebat de unul dintre avo-

caţi, cine era persoana care 

formula un astfel de îndemn, 

Gavrilă Iuga nu a oferit un 

răspuns concret, dar a susţi-

nut că se citeau liste ”ca la bi-

serică” cu datornicii.

„Era o decizie la partid. Eu 

participam la fi ecare şedinţă 

de Birou Politic şi îi citeam pe 

ce cei care au restanţe. Între 

timp, în cursul săptămânii, 

când nu erau şedinţe, un alt 

membru de la PNL îi suna pe 

liderii partidului, care ocupau 

funcţii publice, în diferite de-

concentrate, unde se bucurau 

se sprijinul partidului şi le amin-

tea că au de plătit cotizaţiile şi 

alte sume de bani pe care s-au 

angajat să le aducă la partid”, 

a spus Iuga, citat de evz.ro.

Preț mult mai mare 
la negru

Fostul secretar general al 

PNL Cluj i-a mai şocat pe ju-

decători în momentul în care 

le-a spus acestora că o cam-

panie electorală are un preţ 

mult mai mare, la negru, de-

cât cel care este trecut în ac-

te. În acest scop, Iuga a poves-

tit că la ultima campanie la ca-

re a participat, cea de la euro-

parlamentare, din contul PNL 

Cluj au fost cheltuiţi 100.000 

de lei, la care s-au mai adău-

gat alte 200.000 – 300.000 de 

lei, bani nefi scalizaţi şi necon-

tabilizaţi. Aceşti bani erau din 

donaţiile făcute de diferiţi oa-

meni de afaceri care fi e nu do-

reau chitanţă, fi e cotizau pe 

numele altor persoane.

„În funcţie de dorinţa ce-

lui care dădea banii, erau 

persoane care doreau să nu 

apară cu numele şi nu do-

reau chitanţă, erau alte per-

soane care, în momentul în 

care cotizau, cereau chitan-

ţă în mod expres şi alţii ca-

re nu doreau să apară cu nu-

mele şi puneau alte persoa-

ne pe numele cărora se în-

tocmeau chitanţe”.

În dosar, există o listă cu co-

tizanţii, nume grele din afaceri-

le judeţului Cluj, care au coti-

zat sume imense de bani. A-

ceastă listă a fost întocmită de 

Răzvan Pop şi predată, ulterior, 

de acesta, procurorilor DNA.

În rechizitoriu, aceştia sus-

ţin că banii erau de fapt ofe-

riţi cu titlu de mită, preşedin-

telui Consiliului Judeţean 

Cluj, Horea Uioreanu. Uio-

reanu se împrumuta cash şi 

plătea tot cash.

Secretarul general al PNL 

Cluj a mai afi rmat că, la un 

moment dat, chiar l-a împru-

mutat cu o sumă consistentă 

de bani pe Horea Uioreanu, 

pentru a putea plăti datoriile 

de campanie, şi că acesta i-a 

restituit „cash”.

Lider PNL: „Campaniile electorale, 
finanţate ilegal!”

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Aproximativ 300 de membri 

USR şi invitaţi vor participa 

la Congresul Extraordinar 

al USR care va avea loc 

peste două săptămâni 

la Cluj-Napoca.

Deocamdată, de la Cluj 

doar deputatul Emanuel Un-

gureanu şi-a anunţat intenţia 

de a candida la şefi a Uniu-

nii. Ungureanu ar fi  astfel sin-

gurul contracandidat al lui 

Nicuşor Dan, actualul lider.

„Congresul va avea loc în 

perioada 12-14 mai şi sunt aş-

teptate aproximativ 350 de per-

soane din toată ţara. Se va a-

lege conducerea centrală, Bi-

roul Naţional, Comisia de ar-

bitraj, deci practic toată con-

ducerea. De asemenea, se va 

adopta un nou statut. De la 

Cluj, Emanuel Ungureanu şi-a 

manifestat intenţia de a can-

dida. Eu nu am hotărât încă 

dacă voi candida sau nu pen-

tru o funcţie în Biroul Naţio-

nal, dar voi decide zilele aces-

tea. Luni este termenul limită 

de depunere a candidaturilor”, 

a declarat Elek Levente, lide-

rul USR Cluj.

Competiţia este sănătoasă

Deputatul USR de Cluj Ema-

nuel Ungureanu este intere-

sat de un post de vicepreşe-

dinte al partidului, dacă va 

avea sprijinul organizaţiei din 

Cluj, dar nu exclude o candi-

datură chiar pentru funcţia de 

preşedinte, „de dragul com-

petiţiei”.

„Dacă nu îl contracandi-

dează nimeni pe Nicuşor 

Dan, este posibil să candi-

dez pentru funcţia de preşe-

dinte, dar numai dacă nu 

candidează nimeni Nu este 

normal să avem un singur 

candidat cum are PSD. Da-

că nu vine nimeni cu un spi-

rit combativ care caracteri-

zează USR atunci voi fi  eu 

nevoit să fac asta, chiar da-

că nu am această ambiţie.

Nu este o ţintă pentru mi-

ne, doar de dragul compe-

tiţiei”, a declarat recent Ema-

nuel Ungureanu.

Deocamdată, pentru func-

ţia de preşedinte şi a anun-

ţat intenţia de a candida 

doar Nicuşor Dan, actualul 

preşedinte al USR.

Întrebat, în urmă cu o lu-

nă, dacă va candida pentru 

funcţia de lider, actualul Ni-

cuşor Dan a răspuns că va 

face acest lucru „fără îndo-

ială”.

Totodată, întrebat dacă va 

fi  candidat unic pentru preşe-

dinţia USR, liderul Uniunii a 

afi rmat că nu ştie acest lucru.

„Nu ştiu, o să vedem. 

Suntem un partid democra-

tic. Filialele s-au constituit 

într-o oarecare grabă, au ve-

nit oameni ulterior care au 

activat foarte mult în cam-

panie. Am văzut cine a mun-

cit, cine nu. Va fi un rând 

nou de alegeri şi fiecare fi-

lială va decide cine va par-

ticipa la Congres”, a răspuns 

Nicuşor Dan.

Recent, Uniunea Salvaţi Ro-

mânia i-a adresat o invitaţie 

formală fostului premier Daci-

an Cioloş. Nicuşor Dan preci-

za că dacă acesta decide să in-

tre în partid până la Congre-

sul din luna mai care va avea 

loc la Cluj, va putea candida 

la orice funcţie. La sfârşitul lu-

nii martie, Cioloş declara însă 

că nu va intra în USR.

Îmbunătăţiri la statut

Reprezenatnţii USR au sta-

bilit că primul congres va avea 

loc la Cluj încă de la sfârşitul 

lunii ianuarie. Nicuşor Dan 

declara atunci în cadrul pri-

mei adunări a membrilor USR 

care s-a organizat după ale-

gerile parlamentare, că s-a dis-

cutat despre organizarea pri-

mului congres naţional şi pen-

tru a aduce îmbunătăţiri la 

statut: „Vom avea un Congres 

Naţional fi e în martie, fi e în 

mai, cel mai probabil la 

Cluj-Napoca. S-a discutat aici 

(n.red. la Sibiu) că cea mai e-

chitabilă normă de reprezen-

tare e la Congres pentru că 

deja suntem prea mari pen-

tru a face o Adunare Genera-

lă şi s-a discutat foarte mult 

de îmbunătăţirile pe care tre-

buie să le aducem la statut”.

Peste 300 de participanţi la Congresul USR 
care va avea loc la Cluj-Napoca
Reprezentanţii USR mai au doar câteva zile la dispoziţie pentru a se înscrie în cursa internă.

Deputatul Emanuel Ungureanu (stânga) ar putea fi  singurul contracandidat al lui Nicușor Dan (dreapta) la șefi a USR

EMANUEL UNGUREANU | deputat USR

 „Dacă nu îl contracandidează nimeni pe Nicuşor 
Dan, este posibil să candidez pentru funcţia de 
preşedinte, dar numai dacă nu candidează 
nimeni Nu este normal să avem un singur 
candidat cum are PSD. Dacă nu vine nimeni cu un 
spirit combativ care caracterizează  USR atunci 
voi fi  eu nevoit să fac asta, chiar dacă nu am 
această ambiţie.“
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România este pe primul loc 

în Uniunea Europeană în 

ceea ce priveşte incidenţa 

cancerului de col uterin, iar 

cele mai afectate de această 

boală sunt femeile active, 

cu vârsta cuprinsă între 15 

şi 45 de ani.

Grav este şi faptul că potri-

vit statisticilor, una din zece fe-

mei din România nu a fost la 

niciun control medical de ruti-

nă, în ultimul deceniu. Claudia 

Lazăr, medic specialist Obstetri-

că – Ginecologie, absolventă a 

Facultăţii de Medicină şi Farma-

cie din Cluj, atrage atenţia asu-

pra faptului că această afecţiu-

ne poate fi  ţinută în frâu, dacă 

virusul care o declanşează este 

depistat la timp. De asemenea, 

foarte importante pentru preve-

nirea acestei boli sunt campa-

niile de informare, fi e ele şi „din 

gură în gură”.

Suntem pe primul loc în 
UE la incidenţa cancerului 
de col uterin. Ce spun stu-
diile, mai exact?

Claudia Lazăr: Da, din pă-

cate suntem pe primul loc în 

UE la incidenţa cancerului de 

col uterin. Partea neplăcută a 

cancerului de col uterin este că 

majoritatea cazurilor sunt întâl-

nite la persoane între 15 şi 45 

de ani şi cu impact foarte mare 

asupra reproducerii.

Cât de educate sau infor-
mate sunt clujencele în 
sensul acesta, merg regulat 
la medic?

Din fericire femeile din Cluj 

sunt educate, îşi fac controale 

periodice, regulate şi astfel de-

pistarea în fazele incipiente sau 

premergătoare cancerului de col 

uterin este tot mai frecventă. 

Acest lucru le dă şanse de su-

pravieţuire sută la sută chiar cu 

aparatul reproductiv intact. Ca-

zurile de cancer instalat sunt tot 

mai puţine, cel puţin în zona 

mea de activitate. De exemplu, 

în ultimele şase luni am avut 

două paciente pe care le-am di-

agnosticat în stadiul de carci-

nom, restul au fost leziuni inci-

piente cu vindecabilitate sută la 

sută sau aproape. Ideal este să 

găsim stadiile premergătoare bo-

lii, să vedem prezenţa virusului 

HPV, care este implicat în 99 la 

sută din cazurile de cancer de 

col uterin.

În România sunt depistate 

aproximativ 3.500 de cazuri 

noi de cancer în fi ecare an la 

femei între 15 şi 45 de ani. Fi-

ind vorba de un cancer cu o-

rigine virală este singurul la 

care avem posibilitatea de a 

face profi laxie primară. Este 

vorba de vaccinarea împotri-

va HPV. În România a fost la 

un moment dat o campanie 

de vaccinare care s-a abando-

nat însă din cauza lipsei de 

solicitare a populaţiei. Ideal 

este ca vaccinarea să se facă 

în perioada în care fetele nu 

şi-au început viaţa sexuală. 

Între 11 şi 13 ani. este perioa-

da ideală, dar vaccinarea se 

poate face oricând, la orice 

vârstă. Aceasta chiar dacă nu 

mai previne primar, dar poa-

te proteja de tulpinile cele mai 

agresive de virus HPV.

Sunt sufi ciente campanii 
de informare în privinţa 
cancerului de col uterin?

Cred că da, informaţia se 

transmite şi din generaţie în ge-

neraţie şi în grupurile de femei, 

pentru că femeile povestesc în-

tre ele... Este sufi cient ca într-un 

birou în care sunt 20 de femei 

să afl e doar una din ele ceva nou 

şi se discută, se împărtăşeşte. Se 

poate spune că şi aceste sunt tot 

un fel de campanii de informa-

re, foarte efi ciente chiar. Poate 

că la sate de exemplu, este încă 

o lipsă de educare din punctul 

acesta de vedere şi femeia mer-

ge la doctor încă numai ca să 

nască. Dar s-au făcut campanii 

de informare, de recoltare, în ca-

drul caravanelor, iar femeile au 

fost destul de receptive.

Ce efi cienţă a avut campa-
nia de vaccinare de acum 
câţiva ani?

Acea campanie de vaccina-

re pentru fetiţe a fost un eşec, 

din punctul meu de vedere. A 

fost o campanie naţională, se 

puteau face gratis, dar fi ind ne-

voie de avizul părinţilor pentru 

a se vaccina copilul, foarte mul-

ţi părinţi au refuzat vaccinarea.

În acest moment, vaccinuri-

le se găsesc foarte greu şi sunt 

şi costuri foarte mari. Un vac-

cin este undeva la 500 lei şi tre-

buiesc făcute trei administrări.

Dar ceea ce vreau să transmit 

şi este foarte important ca feme-

ile să ştie acest lucru, prezenţa 

virusului nu înseamă neapărat că 

ele pot să facă un cancer de col 

uterin. Se poate şi scăpa de virus, 

nu ai securea deasupra capului... 

Nu este un virus care să intre în 

circulaţia sângelui şi să nu mai 

poţi scăpa de el. Se poate trăi cu 

aces virus, se pot face copii, tre-

buie doar atenţie, controale mai 

dese. În cazul în care începe să 

se manifeste şi apar leziuni la ni-

velul colului, atunci trebuie să se 

ia măsuri ca să nu avanseze că-

tre un cancer de col uterin.

Dr. Claudia Lazăr: „Suntem pe primul loc 
în UE la incidenţa cancerului de col uterin”
Majoritatea cazurilor de cancer de col uterin sunt întâlnite la persoane între 15 şi 45 de ani. 

Claudia Lazăr, medic specialist Obstetrică – Ginecologie

Doar 45 de minute de exer-

ciţii fi zice efectuate pe săp-

tămână îmbunătăţesc func-

ţiile creierului persoanelor 

trecute de 50 de ani, arată 

un nou studiu citat de BBC 

şi The Telegraph.

O analiză a zeci de cercetări 

efectuate anterior a condus la 

concluzia că până şi o singură 

sesiune de activitate aerobică şi 

de rezistenţă este de ajuns pen-

tru a spori vigilenţa, viteza de 

luare a deciziilor şi capacitate 

de memorare.

Publicată în „British Jour-

nal of Sports Medicine”, ana-

liza este totodată prima care 

identifi că rolul-cheie pe care 

îl joacă exerciţiile de rezisten-

ţă, precum ridicarea greutăţi-

lor sau cele de întărire a trun-

chiului, pentru îmbunătăţirea 

funcţiilor creierului.

Până în prezent medicii şi-au 

concentrat studiile asupra efec-

tului pe care îl are practicarea 

sportului asupra minţii, luând 

în calcul cu preponderenţă exer-

ciţiile aerobice precum înotul, 

mersul cu bicicleta, alergarea 

sau mersul rapid. Odată cu acest 

studiu, ei au afl at că exerciţiile 

de rezistenţă oferă creierului mai 

multe tipuri de benefi cii.

Joseph Northey, de la Univer-

sitatea din Canberra, cel care a 

condus cercetarea, a declarat că 

medicii ar trebui să prescrie exer-

ciţiile fi zice ca formă de medici-

nă preventivă. „Chiar şi exerci-

ţiile (efectuate – n.r.) o dată sau 

de două ori pe săptămână par a 

fi  efi ciente, dar cel mai impor-

tant lucru pe care l-am descope-

rit are legătură cu intensitatea”, 

a spus el. „Ar trebui să fi e mo-

derate, dar şi de o intensitate vi-

guroasă”, a explicat cercetătorul.

În Marea Britanie orientări-

le stabilite la nivel guvernamen-

tal recomandă adulţilor cu vâr-

ste între 19 şi 64 de ani să efec-

tueze cel puţin 150 de minute 

de activitate aerobică modera-

tă în fi ecare săptămână, dar şi 

exerciţii de rezistenţă care lu-

crează toate grupele importan-

te de muşchi, de două sau mai 

multe ori pe săptămână, preci-

zează sursa citată.

Noua analiză evaluează de 

asemenea benefi ciile exerciţii-

lor fi zice care combină elemen-

tele aerobice cu cele de rezis-

tenţă, precum antrenamentele 

în circuit, tai chi şi yoga. Toate 

acestea s-au dovedit benefi ce 

pentru funcţiile cognitive, în spe-

cial în ceea ce priveşte creşte-

rea capacităţii de a procesa ra-

pid informaţiile şi de a lua de-

cizii orientate către realizarea 

scopurilor, sporirea vigilenţei şi 

obţinerea celor mai bune rezul-

tate de pe urma memoriei de 

lungă şi scurtă durată.

Aerobic și exerciţii de rezistenţă pentru 
îmbunătăţirea funcţiilor creierului

CLAUDIA LAZĂR | 
medic specialist 
Obstetrică – Ginecologie

 „Din fericire femeile 
din Cluj sunt educate, 
îşi fac controale 
periodice, regulate şi 
astfel depistarea în 
fazele incipiente sau 
premergătoare 
cancerului de col 
uterin este tot mai 
frecventă. Acest lucru 
le dă şanse de 
supravieţuire sută la 
sută chiar cu aparatul 
reproductiv intact.“
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În primul weekend al 

celei de-a 16-a ediţii a 

Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania (2-11 

iunie), programul 

Week-end la Castel revi-

ne la Bonţida cu ateliere 

creative, jocuri şi spec-

tacole pentru cei mici în 

timpul zilei şi eveni-

mente speciale pentru 

cei mari după lăsarea 

serii.

Pe 3 şi 4 iunie, Castelul 

Banffy va găzdui proiecţia 

unui film cult care a pus în 

pericol vieţile actorilor şi 

ale echipei, inclasabilul Roar 

(1981), şi cine-concertul Me-

tropolis (1927), o capodo-

peră a filmului mut, de la a 

cărei lansare se împlinesc 

90 de ani, acompaniată live 

de orchestra Filarmonicii de 

Stat Transilvania din Cluj-Na-

poca.

Cel mai periculos fi lm

Sâmbătă, pe 3 iunie, de 

la 21.45, spectatorii vor ur-

mări pe ecran mare Roar, pri-

mul şi ultimul fi lm regizat 

de Noel Marshall, producă-

torul executiv al horror-ului 

Exorcistul (1973). Producţia 

„celui mai periculos fi lm fă-

cut vreodată” a durat nu mai 

puţin de 11 ani, iar proiec-

tul aproape i-a ucis pe regi-

zor şi pe întreaga lui fami-

lie. Se spune că niciunul din 

cele peste 150 de animale nu 

a suferit în tot acest proces, 

însă peste 70 dintre membrii 

echipei şi actori, da. Imagi-

nile din fi lm surprind atacuri 

reale, care au cauzat leziuni 

pentru care au fost necesa-

re multe intervenţii chirur-

gicale.

Filmul urmăreşte poves-

tea unei familii atacate de 

animale sălbatice, iar unul 

dintre rolurile principale es-

te interpretat chiar de către 

Noel Marshall. Alături de el 

apare şi soţia lui la acea vre-

me, actriţa Tippi Hedren, re-

numită pentru rolul din Pă-

sările (r. Alfred Hitchcock), 

şi Melanie Griffith, fiica a-

cesteia. „E un fel de Jaws-

în junglă”, scria Variety des-

pre filmul lansat în SUA abia 

în 2015, film care comple-

tează perfect ideea campa-

niei de imagine TIFF 2017, 

ce va fi devoalată în aceas-

tă perioadă.

Evenimentele de neratat

Unul dintre evenimente-

le de neratat ale ediţiei va 

fi cine-concertul Metropo-

lis, capodopera lui Fritz 

Lang din 1927, cu acompa-

niamentul live al orchestrei 

Filarmoniciide Stat Transil-

vania din Cluj-Napoca, pe 

muzica originală compusă 

de Gottfried Huppertz, sub 

bagheta dirijorului german 

Stefan Geiger. Duminică, 4 

iunie, de la ora 21:45, în 

decorul fantastic al Caste-

lului Banffy, distopia futu-

ristă creată de regizorul ex-

presionist Fritz Lang va că-

păta noi valenţe prin inter-

pretarea grandioasă a or-

chestrei clujene.

Lansat în 1927, Metropo-

lis a influenţat nu numai ci-

nematografia modernă, ci şi 

cultura pop, care de-a lun-

gul timpului a împrumutat 

şi reinterpretat multe dintre 

elementele simbolice utili-

zate de Fritz Lang pentru a 

ilustra societatea anului 

2026.

Dirijorul Stefan Geiger a-

re în portofoliu zeci de pro-

iecte de ilustrare sonoră a 

unor capodopere ale cine-

matografiei. Conduce din 

2002 Orchestra de Tineret 

din Bremen, iar pentru sta-

giunea 2016/2017, a fost ales 

dirijor principal al Orches-

trei Simfonice Parana, din 

Brazilia. A dirijat la Cluj ci-

ne-concertele Aventurile 

Prinţului Achmed, în 2013, 

şi Cutia Pandorei, în 2015.

Weekend la Castel, 
la TIFF 2017
Unul dintre evenimentele de neratat ale ediţiei va fi 
cine-concertul Metropolis, capodopera lui Fritz Lang.

Metropolis, capodopera lui Fritz Lang din 1927

Prorectorul Universităţii 

din Cluj-Napoca, Daniel 

David, consideră că 

România trebuie să preia 

mecanismele practicate în 

universităţile internaţionale 

iar printr-o nouă Lege a 

Educaţiei să permită anga-

jarea directă a unor echipe 

performante de cercetători 

sau chiar a unor laureaţi ai 

premiului Nobel.

Prorectorul cu cercetarea 

al Universităţii „Babeş-Bolyai” 

(UBB) Cluj-Napoca, Daniel 

David, crede că ar fi  oportun 

ca printr-o nouă Lege a Edu-

caţiei să permită angajarea 

directă a unor echipe perfor-

mante de cercetători, chiar a 

unor laureaţi Nobel, în con-

diţiile în care, în prezent, le-

gislaţia permite angajarea 

doar pe bază de concurs, scrie 

Mediafax.

Universităţile româneşti 
sunt văduvite

Daniel David a declarat, mier-

curi, că universităţile româneşti 

sunt văduvite de o serie de me-

canisme interne pe care institu-

ţiile de învăţământ superior din 

străinătate le au şi care le asi-

gură competitivitatea.

„Universităţile româneşti 

sunt văduvite de o serie de 

mecanisme interne pe care in-

stituţiile de învăţământ supe-

rior din străinătate le au şi ca-

re le asigură competitivitatea. 

De exemplu, o universitate de 

top face o diferenţă între pos-

turile scoase la concurs, prin 

care vin oameni din afară în 

sistem, posturi de promovare, 

în care omul candidează cu 

standardele proprii şi ale uni-

versităţii, şi acea politică de 

head-hunting, prin care tu, ca 

universitate îţi poţi aduce pe 

anumite poziţii academice acel 

om şi acei cercetători pe care 

îi doreşti. Din păcate, Româ-

nia nu are aceste mecanisme, 

la noi totul este sub formă de 

concurs, astfel încât dacă noi 

la UBB vrem să aducem un la-

ureat al Premiului Nobel nu 

putem să îi facem o ofertă di-

rectă, pentru că trebuie să dea 

un concurs. Or acest lucru ne 

afectează foarte mult, e ca şi 

cum am alerga la o cursă de 

100 de metri, dar spre deose-

bire de ceilalţi candidaţi, noi 

am avea un sac cu pietre le-

gat de picioare”, a spus David.

Trebuie să dea concurs

Potrivit acestuia, soluţia es-

te ca România să scape de com-

plexe şi de teama că se va pu-

tea controla nepotismul din u-

niversităţi dacă toate posturile 

sunt scoase la concurs.

„Trebuie preluate meca-

nismele de la universităţile 

internaţionale. Sper ca noua 

Lege a Educaţiei, dacă tot se 

apucă lumea să lucreze la o 

lege a educaţiei, să facem o 

astfel de lege după o menta-

litate modernă şi care să im-

plementeze aceste mecanis-

me cu trei variante de anga-

jare în universitate – concurs, 

promovare şi politica de head 

hunting, în care faci o ofer-

tă directă unui grup de cer-

cetare foarte bun care se mu-

tă cu tot laboratorul în uni-

versitatea ta sau unui laure-

at al Premiului Nobel, care 

să fi e angajat printr-o ofertă 

la UBB, de exemplu”, a ex-

plicat David.

Revin discuțiile despre 
o nouă lege a Educaţiei

Roar, cel mai „periculos” fi lm regizat de Noel Marshall
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Organizatorii TIFF au 

publicat primele afişe 

ale festivalului.

„Breaking News: Mare in-

vitat, mare. La propriu. La 

#TIFF2017 vine King Kong! 

Mădălina Ghenea l-a cunos-

cut deja. Şi credem că s-a-ndră-

gostit de ea. Avem şi-o poză 

cu ei, care a devenit afi şul ofi -

cial al acestei ediţii. Clujul e 

din nou oraşul fi lmului, iar 

restul suprizelor de anul aces-

ta vin în curând!”, este me-

sajul care însoţeste afi şul.

CEA MAI AȘTEPTATĂ POZĂ A ANULUI

Cum arată afişul 
TIFF 2017
Cluj-Napoca este în curând orașul filmului.
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CONVOCATOR

Prin Decizia adoptata in data de 24.04.2017, Consiliul 
de Administratie al Societatii COMPANIA DE SALUBRITATE 
BRANTNER VERES S.A., inregistrata la ORC Cluj sub nr. J 
12/3956/1991, CUI: 201322, cu sediul social in str.
Lalelelor, nr. 11, ap. 48, Cluj-Napoca, jud. Cluj, (denumita 
in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu Legea 
nr. 31/1990 republicata, precum si cu prevederile actului 
constitutiv al societatii COMPANIA DE SALUBRITATE 
BRANTNER VERES S.A. 

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a  Actionarilor  (folosita 
prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea „AGA ordinara”) 
conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, pentru 
data de 30.05.2017 ora 12:00, pentru toti actionarii 
inregistrati in Registrul Actionarilor gestionat de Registrul 
Miorita, la sfarsitul zilei de 29.05.2017, stabilita ca data de 
referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a 
oricaror altor conditii de validitate, AGA ordinara se va tine 
in data de 31.05.2017, orele 09:00, in acelasi loc, pentru 
toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi 
data de referinta, dupa cum urmeaza: 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea 
pe ordinea de zi urmatoarele puncte: 

1.  Aprobarea bilantului contabil cu anexele sale, a 
contului de profit si pierdere si repartizarea profitului 
net pentru anul 2016 precum si propunerea 
Consiliului de Administratie privind repartizarea 
profitului reportat aferent anului 2015;

2.  Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie 
si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru 
anul 2016;

3. Aprobarea Raportului de Audit pentru anul 2016;

4.  Aprobarea executiei planului de investitii pentru 
anul 2016;

5.  Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 
anul 2017;

6. Aprobarea bugetului de investitii pentru anul 2017;

7.  Aprobarea mandatului auditorului financiar pentru 
anul 2017 pentru societatea KPMG Romania SRL;

8.  Aprobarea trecerii pe pierderi din creante a unor 
sume reprezentand creante prescrise conform 
propunerii consiliului de administratie;

9.  Aprobarea mandatarii doamnei Olga-Maria Ionutiu, 
pentru ca sa efectueze toate procedurile si formalitatile 
prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a 
hotararii Adunarii, sa depuna si sa preia acte si sa 
semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia 
cu Registrul Comertului, precum si cum alte entitati 
publice sau private. Mandatarul sus mentionat, va 
putea sa delege puterile acordate conform celor de 
mai sus, oricarei alte persoane, dupa cum considera 
necesar.

Numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la 
data de 29.05.2017 (Data de referinta) vor  putea  vota 
in  cadrul  «AGA ordinara».

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la «AGA 
ordinara», este permis prin simpla proba a identitatii 
acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu 
actul de  identitate, iar in cazul actionarilor persoane 
juridice si a actionarilor persoane fizice  reprezentante, 
cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice 
care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. 

Procura  speciala sau generala, se va intocmi in  trei  
exemplare originale (unul  pentru  societate, unul  pentru  
mandant, unul  pentru  mandatar). Procurile si o copie 
a actului de identitate sau a  certificatului de  inregistrare 
si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului 
sau orice alt document emis de catre o autoritate 
competenta din statul in care actionarul este inmatriculat 
legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data 
publicarii convocatorului adunarii generale) al  actionarului  
reprezentat, vor fi depuse/transmise  la  la adresa: str.
Lalelelor nr.11, ap.46, 400049 Cluj-Napoca sau transmise 
prin e-mail, la adresa ionel.ploaie@brantner.com, cu 
semnatura electronica extinsa si redactate fie in limba 
romana, fie in limba engleza, pana la data de 26.05.2017, 
ora 17:00.

Unul  sau  mai  multi  actionari reprezentand individual 
sau  impreuna, cel  putin 5% din  capitalul social, au  
dreptul de a  introduce puncte  pe  ordinea  de  zi a  
Adunarii  Generale. Calitatea  de  actionar al  Societatii 
trebuie dovedita prin copii conforme cu originalul ale  

actelor  de  identificare valabile ale  initiatorilor. Acestea 
se refera la actele de identitate (buletin/carte  de  
identitate) in  cazul  persoanelor  fizice si certificatele de  
inmatriculare si  constatatoare sau orice alt document 
emis de catre o autoritate competenta din statul in care 
actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel 
mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului 
adunarii generale) indicand detinatorii calitatii  de  
reprezentanti legali pentru  persoanele juridice actionari 
ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de 
reprezentant legal intocmite intr-o limba straina alta 
decat limba engleza vor fi insotite de o traducere realizata 
de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba 
engleza.

Propunerile privind  introducerea de  puncte  noi pe  
ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele 
de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a 
fi incluse pe  ordinea de zi a adunarii generale, vor fi 
insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor 
si vor fi depuse la adresa: str.Lalelelor nr.11, ap.46, 
400049 Cluj-Napoca, pana cel tarziu la data de 12.05.2017, 
ora 17.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule 
„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/
ORDINARA  A  ACTIONARILOR A SC COMPANIA DE 
SALUBRITATE BRANTNER VERES SA” sau  transmise  si  
prin  e-mail, la adresa ionel.ploaie@brantner.com, cu 
semnatura electronica  incorporata conform Legii  
nr.455/2001, privind  semnatura electronica, in  acelasi  
termen,  mentionand la  subiect “ PENTRU ADUNAREA 
GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A  ACTIONARILOR 
A SC COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES SA”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste 
propunerile privind  introducerea  de puncte noi pe 
ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru  fiecare  
punct propus de  initiatori sa  existe o justificare si un 
proiect de hotarare propus  spre  adoptare de adunarea  
generala.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile 
legale aplicabile. 

S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER VERES S.A.
prin

David Zeininger
Presedinte al Consiliului de Administratie

PUBLICITATE

HOTĂRARILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 
A ACŢIONARILOR SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., 

DIN DATA DE 26.04.2017

Pentru data de 26.04.2017 a fost convocată la sediul 
societăţii din Cluj-Napoca, strada Moţilor, nr. 119, jud. Cluj, 
ședinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor SSIF BRK 
FINANCIAL GROUP SA (denumită în continuare „Societatea”) 
la prima convocare, de la ora 12:00, pentru toţi acţionarii 
înscriși în Registrul Acţionarilor Societăţii, gestionat de 
Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfârșitul zilei de 
12.04.2017, stabilită ca dată de referinţă.

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA s-a realizat în conformitate 
cu prevederile legii 31/1990 republicată, a legii 297/2004, 
a legii 24/2017, a Regulamentului 6/2009,precum și cu 
prevederile Actului Constitutiv.

La lucrările ședinţei adunării generale ordinare a 
acţionarilor au participat personal, prin reprezentant sau 
prin corespondentă, un numar de 8 acţionari deţinând un 
număr de 138.804.125 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 
41,0967 % din numărul total de acţiuni cu drept de vot din 
capitalul social al SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A. 
(337.749.919 acţiuni), societate română, cu sediul în 
municipiul Cluj-Napoca, strada Moţilor, nr. 119, judeţul Cluj, 
înregistrată la Ofi ciul registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub numărul J12/3038/1994, având CUI 
6738423, fi ind exprimate în mod valabil pentru hotărârile 
1,3,4,5,6,7, 8, 9 si 10 un număr de 138.804.125 voturi, 
adunarea fi ind statutară.

După dezbateri, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1
Se aprobă situaţiile fi nanciare anuale individuale IFRS 

ale societăţii pentru anul 2016.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 2
Se aprobă repartizarea profi tului societăţii aferent 

exercitiului fi nanciar încheiat la 31.12.2016 pentru acoperirea 
pierderilor din anii precedenţi.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 3
Se aprobă raportul Consiliului de Administraţie pentru 

anul 2016.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 4
Se aprobă raportul Auditorului fi nanciar aferent exerciţiului 

fi nanciar 2016.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 5
Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor 

pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 6
Se aproba programul de investiţii și bugetul de venituri 

și cheltuieli pentru exercitiul fi nanciar 2017.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 7
Se aprobă pentru exerciţiul fi nanciar 2017 și până la prima 

AGOA de bilanţ din 2018 remunerarea membrilor Consiliului 
de Administraţie și remuneraţiile suplimentare ale membrilor 
CĂ însărcinaţi cu funcţii specifi ce după cum urmează: 
remuneraţia lunară a administratorilor la valoarea lunară de 
500 EURO net, Președinte – 1000 euro net, vicepreședinte 
– 600 EURO net și 400 EURO net remuneraţie pentru activitate 
în comitetele consiliului, indiferent de numărul acestora.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

138.804.125 0 0

% din voturile 
exprimate

100% 0% 0%

Hotărârea nr. 8
Se aprobă data de 16.05.2017 ca dată de înregistrare 

pentru identifi carea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng 
efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a acţionarilor, 
conform art. 238 din Legea 297/2004.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

138.804.125 0 0

% din voturile 
exprimate

100% 0% 0%

Hotărârea nr. 9
Se aprobă data de 15.05.2017 ca ex-date, dată de la 

care instrumentele fi nanciare obiect al hotărârilor Adunării 
Generale Ordinare a Acţionarilor se tranzacţionează fără 
drepturile care derivă din respectiva hotărâre.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 8.900.258 0

% din voturile 
exprimate

93,59% 6.41% 0%

Hotărârea nr. 10
Se aprobă mandatarea domnului Moldovan Darie 

Vasile, identificat cu CNP ……………………………, CI seria 
….. nr. …, domiciliat in ……..........………, …………………………, 
str. ……………. nr. …. jud. ……………., a domnului Pop 
Adrian identificat cu CNP ………………., CI seria ……… nr. 
……., domicil iat in Mun. ……................,  str. 
….................... nr. …, ap. ….., jud. ….........…precum 
si a doamnei Ivan Monica Adriana, identificata cu CNP 
……………………………, CI seria .... nr. .....…, domiciliat in 
……………, …………………………, str. ……………. nr. …. jud. 
……………., pentru ca împreună sau separat, să efectueze 
toate procedurile și formalitaţile prevăzute de lege 
pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să 
depună și să preia acte și să semneze în acest scop în 
numele Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, 
ASF, BVB, precum și cu alte entităţi publice sau private. 
Mandatarii sus mentionaţi, vor putea sa delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, 
după cum consideră necesar.

Rezultat vot Pentru Împotrivă Abţinere

Nr de voturi 
exprimate 

129.903.867 0 8.900.258

% din voturile 
exprimate

93,59% 0 % 6.41%

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Darie Moldovan
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
TRANSILVA INVEST S.A.

cu sediul Cluj-Napoca, str. Fabricii de Zahăr nr. 93A, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj 
sub nr. J12/3575/2004, C.U.I. 16818449, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI 
EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru data de 29.05.2017, ora 12:00, respectiv ora 
13:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat 
de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 19.05.2017, care au dreptul de a participa și 
de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

A.G.O.A.

1.  Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea 
desfășurată în 2016.

2.  Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nanciar aferent exerciţiului fi nanciar 
2016.

3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și contul de profi t și pierdere, pe anul 
2016.

4.  Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate 
pentru 2017.

5.  Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 
2016.

6. Mandatarea:
- persoanei care să semneze hotărârea A.G.O.A.;
-  persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii 

A.G.O.A., la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj.

A.G.E.A.

1. Schimbarea sediului social.
2.  Modifi carea în mod corespunzător a Actului constitutiv (cu privire la sediul social) sub 

condiţia aprobării pct. 1.
3. Aprobarea Actului constitutiv actualizat.
4. Suspendarea activităţii Societăţii.
5. Mandatarea:
- persoanei care să semneze hotărârea A.G.E.A.;
-  persoanei care să întreprindă demersurile de înregistrare și publicitate a hotărârii 

A.G.E.A., la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj.

Documentele privind ordinea de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii 
începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
Consiliului de Administraţie, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la 
sediul societăţii până la 26.05.2017 inclusiv.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare 
se face pentru data de 30.05.2017, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
COLDEA GHEORGHE DOREL

PUBLICITATE

Administratorul societăţii LASSELSBERGER S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Beiușului nr. 1, Corp Administrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, înmatriculată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/1475/2014, C.I.F. RO 446209, (în continuare “Societatea”),

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
La data de 30.05.2017, orele 14:00, în Cluj-Napoca, Strada Beiușului nr. 1, Corp 

Administrativ, Etaj 1, Camera 9, Judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 05.05.2017, stabilită ca Dată de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii se va ţine în ziua de 31.05.2017, în 
același loc, la orele 14:00.

ORDINE DE ZI

1.  Prezentarea Raportului anual al administratorului pentru anul 2016 și a Raportului 
auditorului statutar pentru anul 2016;

2.  Aprobarea Situaţiilor fi nanciare anuale aferente exerciţiului fi nanciar încheiat la data 
de 31.12.2016, întocmite conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi cările și 
completările ulterioare, și conform OMFP nr. 1802/2014, pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile fi nanciare anuale individuale și situaţiile 
fi nanciare anuale consolidate, cu modifi cările și completările ulterioare;

3.  Aprobarea gestiunii și activităţii administratorului care și-a exercitat funcţia pe parcursul 
anului 2016 și a descărcării acestuia de alte responsabilităţi și obligaţii pentru 
operaţiunile aferente anului 2016;

4.  Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societăţii pentru anul 2017;
5.  Stabilirea remuneraţiei cuvenite Administratorului pentru activitatea prestată în 

exerciţiul fi nanciar 2017;
6.  Aprobarea propunerii de repartizare a profi tului obţinut în exerciţiul fi nanciar încheiat 

la data de 31.12.2016, pentru acoperirea parţială a pierderii contabile reportate din 
anii anteriori;

7.  Alegerea unui auditor statutar pentru exerciţiul fi nanciar 01.01.2017-31.12.2017 și 
mandatarea Administratorului să negocieze condiţiile contractuale și să semneze 
documentele specifi ce negociate;

8.  Împuternicirea unei persoane să redacteze și să semneze toate hotărârile adoptate 
și să efectueze formalităţile necesare pentru a menţiona/înregistra hotărârile la 
Registrul Comerţului și pentru a le publica în Monitorul Ofi cial al României.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte condiţii de validitate, 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii se va ține în ziua de 31.05.2017, în 
același loc, la orele 14:00.

Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorului, Raportul auditorului 
statutar, propunerea de distribuire a profi tului, precum și celelalte materiale informative 
aferente ședinţei se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul Societăţii începând cu data 
publicării convocatorului, între orele 10:00-15:00, de luni până vineri.

Prezentul Convocator, Situaţiile fi nanciare anuale, Raportul anual al administratorului, 
Raportul auditorului statutar și propunerea de distribuire a profi tului se publică și pe pagina 
de internet www.cesarom.ro, pentru liberul acces al acţionarilor.

Relaţii suplimentare la numărul de telefon: (0372) 640800

offi ce@ro.lasselsberger.com.

Administrator Unic al Lasselsberger S.A.
Ehrenberg Reinhard

Angela Merkel a fost 

întrebată la o reuniune a 

G20 pentru femei dacă se 

consideră feministă. 

Cancelarul german a răs-

puns că se regăseşte în 

anumite aspecte ale isto-

riei feminismului, dar că 

nu doreşte să se „împău-

neze” cu un titlu pe care 

consideră că nu îl are. Pe 

de altă parte, Ivanka 

Trump, prezentă şi ea la 

reuniune, se consideră 

feministă.

Dacă în momentul în care 

Angela Merkel a fost întreba-

tă dacă este feministă, spec-

tatorii şi-au manifestat entu-

ziasmul aplaudând, alături de 

o Christine Lagarde la fel de 

entuziastă, cancelarului ger-

man i-au luat câteva momen-

te să răspundă, timp în care 

a părut stânjenită de întreba-

re. Nu este prima dată când 

Angela Merkel este asociată 

cu mişcarea feministă. De al-

tfel, ea a şi fost criticată în 

Germania pentru că nu face 

sufi cient pentru femei, rela-

tează Irish Times.

„Ca să fi u sinceră....istoria 

feminismului este un concept 

cu care am multe lucruri în 

comun, dar cred că sunt şi as-

pecte faţă de care am o opi-

nie diferită. De asemenea, nu 

aş vrea să pretind un titlu pe 

care nu îl am. De exemplu, 

Alice Schwarzer sau alţii ase-

menea ei au purtat atât de 

multe lupte, aşa că să vin eu 

să profi t de succesul lor şi să 

spun că sunt o feministă... Ar 

fi  ceva, nu-i aşa? De aceea, 

nu am nicio grijă, dacă voi 

consideraţi că sunt o feminis-

tă, nu vă contrazic şi puteţi 

vota în această privinţă. Din 

punct de vedere personal, nu 

ţin morţiş să port o astfel de 

etichetă”, a spus cancelarul 

german.

Pe de altă parte, când mo-

deratoarea discuţiei le-a între-

bat pe celelalte participante 

la summit dacă sunt feminis-

te, Ivanka Trump a ridicat mâ-

na, în semn că „da”. Fiica lui 

Donald Trump a sugerat că 

multe femei nu spun că sunt 

feministe, deoarece se tem că 

nu corespund întrutotul eti-

chetelor asociate acestui con-

cept.

De asemenea, ministrul de 

Externe canadian, Chrystia 

Freeland, a explicat că nu doar 

feminismul a primit o cono-

taţie negativă, ci există o re-

acţie negativă faţă de libera-

lism în general.

„Ceea ce am învăţat în ul-

timii ani, inclusiv în ceea ce 

priveşte drepturile femeilor, 

este că nu le putem lua de bu-

ne. Sunt multe forţe în socie-

tate, care s-ar simţi mai bine 

dacă femeile ar sta acasă”, a 

spus ministrul.

Este Angela Merkel feministă? 
Răspunsul cancelarului german.

Europenii petrec, în 

medie, 9 ore şi 35 de 

minute pe săptămână în 

mijloacele de transport, 

maşina fi ind modalitatea 

de deplasare preferată 

chiar dacă cei care o folo-

sesc se declară susţină-

tori ai metodelor de 

deplasare în comun, 

potrivit unui studiu 

publicat miercuri.

Europenii petrec, în me-

die, 3 ore şi 42 de minute pe 

zi în mijloacele de transport 

(inclusiv folosind sistemele 

carpooling şi car sharing). În 

timpul week-endurilor, ei că-

lătoresc, în medie, 3 ore şi 58 

de minute cu autovehiculele 

(maşini şi motociclete).

Studiul a luat în calcul 

deplasările la locul de mun-

că şi cele pentru transpor-

tul copiilor la activităţile de 

zi cu zi, cumpărături şi în-

deplinirea unor sarcini ad-

ministrative.

„Maşina rămâne cea mai 

importantă pentru persoane-

le din zonele rurale şi de la 

periferia oraşelor”, se arată 

în concluziile studiului po-

trivit căruia 70% dintre eu-

ropeni folosesc acest mijloc 

de deplasare în zonele rura-

le şi 67% la periferia oraşe-

lor, în comparaţie cu 54% 

care se deplasează astfel în 

localităţi.

Mijloacele de transport 

„uşoare” nu sunt nici ele mai 

prejos – europenii petrec, în 

medie, 3 ore şi 57 de minu-

te deplasându-se pe jos sau 

cu bicicleta, în timp ce trans-

portul în comun este cel mai 

puţin popular (1 oră şi 40 de 

minute).

Cu o medie de 13:02 ore, 

grecii sunt cei care îşi petrec 

cel mai mult timp în mijloa-

cele de transport, în timp ce 

francezii încheie clasamen-

tul, cu 7:12 ore.

Potrivit studiului, o mare 

parte a europenilor declară 

că sunt pregătiţi să evolueze 

în cazul în care sunt realiza-

te investiţiile necesare. Ast-

fel, 72% se arată disponibili 

să utilizeze transportul pu-

blic în comun, 66% susţinând 

că ar utiliza mai rar maşina, 

iar 44% că ar practica mai 

des sistemele carpooling şi 

car sharing.

Studiul a fost realizat în 

perioada 23 februarie – 28 

martie pe un eşantion de 

10.018 persoane cu vârsta de 

minimum 15 de ani, în 10 ţă-

ri europene (Germania, Bel-

gia, Spania, Franţa, Grecia, 

Irlanda, Italia, Polonia, Por-

tugalia, Slovacia).

Cât timp petrec 
europenii în mașină
Petrecem aproape 10 ore pe săptămână în maşini, 
deşi ne declarăm susţinătorii mijloacelor 
de transport în comun.

Europenii petrec, în medie, 9 ore şi 35 de minute pe săptămână în mijloacele 
de transport maşina fi ind modalitatea de deplasare preferată
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane 
la tel. 0760-185659. (3.15)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu garaj, grădină, în 
Dej. Pentru informaţi suplimenta-
re sunaţi la 0720-005916. (5.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren în comuna Tu-
reni, jud. Cluj, 11600 mp teren, 
front de 2,8 m pe 444 m, în zonă 
liniștită, se vinde parcelat (1000 
pm-2000 mp), pentru construcţii 
case, cabane. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-981510. (5.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (5.9)

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-

tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

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

¤ 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 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.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

SCHIMBURI

¤ Schimb casă cu garaj, grădină, 
în Dej. Informaţi suplimentare la 
tel. 0720-005916. (5.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (3.9)

¤ Închiriez garaj pe str. Doroban-
ţilor pentru autoturism. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0753-902739. (5.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (5.9)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ ANGAJĂM conducător auto, 
cat.B, cunoscător de lb. engle-
ză, franceză, germană. C.V. se 
trimit la office@romania-
shuttle.com. (4.5)

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-

enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii 
la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (5.7)

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (5.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (5.7)

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând vase inox ”Zepter”, origi-
nali, cu termostat, două seturi a 
câte 20 de piese, în ambalaje ori-
ginale, preţ 350 euro/set, negoci-
abili. Informaţii la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

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

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând reviste de modă pentru 
croșetat și diferite materiale 
pentru croșetat, preţ negociabil. 
Informaţii supimentare la 
0264-590688, seara. (5.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf „Toshiba”, în stare 
bună de funcţionare. Informaţii și 
relaţii la tel. la 0744-605935. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând două seturi de oale de 
inox „Zepter”, compuse de 20 
buc/set și două seturi de cuţite 
ceramice, toate în ambalaje ori-
ginale. Preţ 250 euro/set oale și 
35 euro/set cuţite, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă, recent acordat. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. la 
0744-605935. (4.7)

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(67.75)

¤ Vând diferite sticle, borcane, 
preţ negociabil. Sunaţi la telefon 
0264-590688, seara. (4.7)

¤ Vând harpon aer comprimat 
subacvatic, două genţi de damă, 
una de culoare neagră și una al-
bă. Informaţii suplimentare la tel. 
0744-282885. (5.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică, 
în stare foarte bună, preţ 150 
RON. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (4.7)

¤ Vând pantofi , sandale, în stare 
foarte bună, nr. 37-38, preţ ne-

gociabil. Inf. la telefon 
0264-590688, seara. (5.7)

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440. (8.8)

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

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

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

ANIMALE

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

COLECŢIONARI

¤ Clujean colecţionar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept 
telefoane la 0752-2362803. (3.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ A.N.A.F. – Direcţia Generală Exe-
cutări Silite Cazuri Speciale – Servi-
ciul Executări Silite Cazuri Speciale 
Regional Cluj-Napoca organizează 
în data de 05.05.2017, ora 11.00, 
licitaţie pentru vânzarea următoa-
relor bunuri mobile intrate în pro-
prietatea privată a statului: 1. Au-
toturism Nissan Patrol GR 2.8, se-
rie șasiu JN10KYY60U0003344, 
an fabricaţie 1994, 200000 km ru-
laţi, fără documente – preţ de eva-
luare (inclusiv TVA) – 8800 lei; 2. 

Autoturism BMW 730DEN, serie 
șasiu WBAGM21000DR46540, an 
fabricaţie 2002, 366400 km rulaţi, 
lipsă carte identitate – preţ de eva-
luare (inclusiv TVA) – 8400 lei; 3. 
Autoturism BMW 318 l, serie șasiu 
WBAAY31090KP06186, an fabrica-
ţie 2002, 300000 km rulaţi, lipsă 
carte identitate – preţ de evaluare 
(inclusiv TVA) – 7100 lei; 4. Auto-
turism Renault Megane 1.5, serie 
șasiu VF1JMSE0639788431, docu-
mente Ungaria, 279000 km rulaţi, 
an fabricaţie 2008 – preţ de evalu-
are (inclusiv TVA) – 8635 lei; 5. 
Autoturism Nissan Pathfi nder, se-
rie șasiu VSKJVWR51U00320654, 
an fabricaţie 2005, 200000 km ru-
laţi, lipsa carte identitate – preţ de 
evaluare (inclusiv TVA) – 15435 
lei; 6. Autoturism Daewoo Nubira, 
serie șasiu KLAVF69ZEXB191759, 
înmatriculare Italia, fără documen-
te, an fabricaţie 2000 – preţ de 
evaluare (inclusiv TVA) – 4674 lei. 
Licitaţia se va desfășura la sediul 
din P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, cam. 
238, et. II, Cluj-Napoca. Pentru in-
formaţii suplimentare (condiţii de 
participare, vizionare, depunere 
dosar de participare ș.a.), vă puteţi 
adresa la sediu sau la telefon 
0745210156. Anunţul integral se 
afl ă postat pe www.anaf.ro – Info 
ANAF – secţiunea Anunţuri – Valo-
rifi care bunuri din proprietatea pri-
vată a statului – Unitate/ Subuni-
tate fi scală: Cluj Executări Silite Ca-
zuri Speciale – Categorie: Bunuri 
mobile.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
pentru studenţi cu seria B 0145088 
pe numele MĂRCUȘ SERGIU, stu-
dent la FSEGA. O declar nulă. (1.1)

¤ SATMAREAN TIMOTEI PFA cu se-
diul profesional în municipiul Dej, 
strada Porumbeilor, nr. 1A, judeţul 
Cluj, F12/1231/25.11.2016, 
C.U.I. 36785184, declar pierdut 
certifi cat constatator 4333. Îl de-
clar nul. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:05 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeste corect!
15:00 Akzente
16:00 Stiri
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 M.A.I. aproape de tine
18:30 Stiri
18:35 Pulsul zilei
19:20 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 Romania 9
21:45 Romania 9
22:30 Drum bun!
23:00 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Best Factor
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV
14:00 Lectii de viata
15:00 La Maruta
17:00 Stirile Pro TV
18:00 Ce spun romanii
19:00 Stirile Pro TV
20:30 Las fi erbinti
21:30 Ai nostri
22:30 Jocuri de celebritate

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Sanatate cu Stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Mama mea gateste mai 
bine
16:00 Mere rosii
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateste mai 
bine
20:30 Viteza mortala
22:30 Trasniti din NATO
23:15 Focus din inima Romaniei
23:45 Focus Magazin

KANAL D

13:00 Te vreau langa mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 Stirea zilei
19:00 Stirile Kanal D
20:00 Dragoste infi nita
23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Tonik Show
14:00 Casa Poporului
15:30 Fotbal Liga 1 Orange
17:30 Big Boletus
18:30 Casa Poporului
20:00 LIGA MAGAZIN
21:00 Celebrity
22:00 Mondenitati din sport
22:30 Faci pariu?
00:00: Povestile Romaniei

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

TOP DRINKS

IMPORTATOR AUTORIZAT 
DE BĂUTURI ALCOOLICE

PREŢURI MICI PENTRU EVENIMENTE MARI!

OFERTE SPECIALE ÎN FIECARE ZI!

Adresa:  EROILOR 35 – NON STOP, 
Tel. 0742-402932
 IULIUS MALL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758734
 MAGAZIN CENTRAL (LA PARTER), 
Tel. 0753-758857
 G. BARIŢIU, nr.18, 
Tel. 0742-402535

www.topdrinks.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

RADP Cluj-Napoca
Angajează 

pe perioadă determinată 

muncitori pentru lucrări de vopsitorie/ 
lăcătuşerie la sectorul de indicatoare rutiere

Pachet salarial motivant, tichete de masă, 
decontarea transportului la locul de muncă

Informaţii la tel: 0264 552 666, int. 27

CV-urile se depun la secretariatul RADP, 
situat în Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 
2, sau pe email, la adresa offi ce@radpcj.ro

In atentia publicului calator!

Ca urmare a unor lucrari de mentenanta efectuate la calea 
de rulare a tramvaielor, sambata 29 aprilie intre orele 5:30 
– 23:00 cat si duminica 30 aprilie intre orele 6:00 – 23:00 
, pe liniile 100 (P-ta Garii – Bd. Muncii) respectiv 101 (Str. 
Bucium – P-ta Garii) transportul va fi  asigurat cu autobuze.

Va multumim pentru intelegere.

                                                                                                        

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

UNIMET CUG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, Jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/39/1991, având C.U.I. 
RO 203005, în temeiul Legii nr. 31/1990, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 
29.05.2017, ora 9:00, la sediul societăţii, pentru acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
19.05.2017, cu ordinea de zi:

1.  Discutarea, aprobarea sau modifi carea bilanţului 
contabil pentru exerciţiul fi nanciar 2016, după 
prezentarea raportului administratorilor și al auditorului 
fi nanciar extern.

2.  Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru anul 2016.

3.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2017.

4.  Aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului 
auditorului extern MDA Global Audit S.R.L., începând 
cu data de 1.06.2017 și până la data de 1.06.2018.

Începând cu data convocării, documentele, procurile 
speciale și informaţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a ședinţelor se pot consulta/procura de la 
sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunările 
generale se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, 
cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale 
care se vor depune la sediul societăţii până la data de 
26.05.2017.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 30.05.2017, în același loc, la aceeași oră, având 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.,
STANIŞTE GHEORGHE

ANUNŢ DE ANGAJARE

ASOCIAȚIA GAL SOMEȘ TRANSILVAN anunță urmatorul 
post vacant: 

RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL

Dosarele se depun până la data de 16.05.2017  orele 
11,00 la sediul GAL: Județ: CLUJ Localitate: BONȚIDA Cod 
Poștal:407105 Strada: MIHAI EMINESCU  Nr. 446. iar 
concursul pentru ocuparea postului se va desfașura în data 
de 16.05.2017 orele 13,00 la sediul GAL.

Informații suplimentare pe site www.galsomestransilvan.
ro, sau solicitare la e-mail galsomestransilvan@yahoo.com.
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Presiune mare 
la Viitorul Mihai 
Georgescu
Echipa antrenată de Laurenţiu 
Văidean, Viitorul Mihai 
Georgescu, trece printr-o perioadă 
foarte încărcată, vor disputa 3 
meciuri în doar 4 zile. Formaţia a-
re un program destul de încărcat 
fi ind ocupată atât în Liga Elitelor 
U19 cât și în Liga a IV-a. Scorul de 
duminică împotriva echipei de la 
Mediaș a fost nefavorabil pentru 
gruparea antrenată de Laurenţiu 
Văidean, care nu a reușit să mar-
cheze nici un gol, meciul termi-
nându-se 0-4 pentru echipa ad-
versă. Formaţia a reușit doar un 
egal, 1-1, ieri în disputa de pe te-
ren propriu contra Centrul de 
Excelenţă Târgu Mureș. Ieri, 
Viitorul Mihai Georgescu a întâl-
nit-o pe Unirea Tritenii de Jos în 
prima partidă a etapei 24-a din 
Liga a IV-a , un meci pentru care 
clujenii au făcut o cerere de amâ-
nare către AJF, însă nu au primit 
acceptul mult dorit. Laurenţiu 
Văidean a introdus pe teren jucă-
tori care evoluează la campiona-
tul de juniori A1, titularii fi ind 
mult prea epuizaţi după ultimele 
două meciuri.  (Raluca Sas)

U Cluj a cedat în 
faţa Coronei Braşov
Handbalistele de la ”U” Cluj au 
pierdut ieri ultimul meci din 
acest sezon, 28-32 (15-16), îm-
potriva Coronei Brașov, bifând 
13 înfrângeri în acest sezon în 
Liga Naţională. Jocul a fost de-
cis în repriza a doua când echi-
pa antrenată de Florentin Pera 
a reușit cu greu să ţină pasul cu 
echipa adversă care a profi tat și 
a început treptat să se distanţe-
ze decisiv pe tabelă. Echipa an-
trenată de Dragoș Dobrescu, 
Corona Brașov, a venit la Cluj 
cu planurile bine stabilite fi ind 
pentru ea o partidă extrem de 
importantă. Datorită celor 3 
puncte câștigate brașovencele 
urcă încă un loc în clasament. 
„Studentele” însă, pentru locul 
din clasament sunt la mâna re-
zultatului dintre Măgurii 
Cisnădie cu Dunărea Brăila. 
Corona Brașov se pregătește 
pentru ultima etapă a campio-
natului unde o va întâlni sâm-
bătă pe CSM București, campi-
oana en-titre în liga naţională 
și câștigătoarea Ligii 
Campionilor.  (Raluca Sas)

Meci pe teren 
propriu pentru 
handbalişti
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj primește du-
minică, 30 aprilie, vizita celor 
de la CSU Constantin Brâncuși 
Tg. Jiu, într-un meci ce contează 
pentru etapa a XXIII-a a Diviziei 
A, Seria B. Jocul este progra-
mat cu începere de la ora 
15:30 în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Înaintea aces-
tei dispute, ”U” Cluj se afl ă pe 
locul 4 în clasament, cu 34 de 
puncte, la un punct de ultimul 
loc pe podium și cu un bilanţ 
de 11 victorii, un egal și 6 eșe-
curi, în timp ce oaspeţii din Tg. 
Jiu ocupă poziţia a șaptea, cu 
19 puncte și 6 victorii, un egal 
și 9 înfrângeri. În turul campio-
natului, handbaliștii clujeni au 
obţinut o victorie muncită, scor 
30 la 28 (14-13), la capătul 
unui meci foarte echilibrat.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep, 

numărul cinci mondial, 

s-a calificat, fără emoţii, 

în sferturile de finală 

ale turneului WTA de la 

Stuttgart, dotat cu pre-

mii totale de 710.900 

dolari, după ce a dispus 

de Barbora Strycova 

(Cehia) cu 6-2, 6-3.

Halep (25 ani), a patra 

favorită a turneului, a în-

cheiat conturile după o oră 

şi 14 minute în faţa numă-

rului 17 mondial.

Românca a reuşit 19 

winners şi a comis 12 erori 

neforţate, în timp ce Stryco-

va a avut 13 mingi direct 

câştigătoare şi 21 de erori 

neforţate.

Halep are acum 3-1 în 

meciurile directe cu Stryco-

va, pe care a mai învins-o 

în 2014, la Beijing, 6-1, 6-4 

(în primul tur), şi în 2016, 

la Indian Wells, 6-3, 1-0 

(abandon Strycova), în op-

timi. Cehoaica a obţinut sin-

gura victorie în 2010, la Pa-

ris, cu 6-1, 6-4 în optimi.

Simona Halep şi-a asigu-

rat 100 de puncte WTA, iar 

în sferturi o va întâlni pe 

câştigătoarea dintre britani-

ca Johanna Konta (N. 6)şi 

letona Anastasija Sevasto-

va.

Sorana Cîrstea, a cincea 

favorită, s-a califi cat, ieri, în 

sferturile de fi nală ale turne-

ului WTA de la Istanbul, do-

tat cu premii totale de 226.750 

dolari, în urma victoriei re-

uşite în faţa grecoaicei Ma-

ria Sakkari, cu 6-4, 6-3.

Cîrstea (27 ani, 66 WTA) 

a obţinut victoria într-o oră 

şi 21 de minute, la prima sa 

confruntare cu Sakkari (21 

ani, 96 WTA).

Românca a început rău 

meciul cu Sakkari şi a fost 

condusă cu 4-1, grecoaica 

ratând chiar o minge de 5-1. 

Cîrstea a revenit spectacu-

los şi, după cinci ghemuri 

consecutive, şi-a adjudecat 

primul set cu 6-4.

Sorana Cîrstea şi-a asigu-

rat un cec de 6.175 dolari şi 

60 de puncte WTA.

Irina Begu, a treia favo-

rită, s-a calificat, tot ieri, în 

sferturile de finală ale tur-

neului WTA de la Istanbul, 

dotat cu premii totale de 

226.750 dolari, după ce a 

învins-o pe Kirsten Flipkens 

(Belgia), cu 6-1, 1-6, 6-3.

Begu (26 ani, 33 WTA) 

s-a impus într-o oră şi 44 de 

minute în faţa belgiencei (31 

ani, 93 WTA), la prima lor 

confruntare. Begu a comis 

8 duble greşeli în acest meci, 

iar Flipkens 7.

Irina Begu şi-a asigurat 

un cec de 6.175 dolari şi 60 

de puncte WTA. Begu va ju-

ca în sferturi cu învingătoa-

rea dintre turcoaicele Başak 

Eraydin şi Ayla Aksu.

Halep, calificată în sferturi la Stuttgart. 
Cîrstea şi Begu, la Istanbul.

Echipa de baschet feminin 

Universitatea Cluj a fost 

învinsă ieri, pe teren pro-

priu, de campioana 

en-titre, Sepsi Sf. Gheorghe, 

cu scorul de 72-68 (40-35), 

şi conduce cu 2-1 la gene-

ral în fi nala Ligii 

Naţionale. Câştigătoarea se 

decide astăzi.

„Încerc să găsesc un răspuns 

care a fost vizibil din prima se-

cundă. La capitolul organiza-

rea jocului şi la capitolul con-

ducător de joc. Cred că înţele-

geţi ce înseamnă lipsa unui con-

ducător de joc. Nici măcar cel 

de rezervă nu îl avem. Noi în-

cercam să găsim soluţii împo-

triva unei echipe cu cea mai 

bună apărare. Nu am reuşit de 

foarte multe ori astăzi (n.red. 

ieri), dar am reuşit la fi nal to-

tuşi să ne apropiem şi dacă 

eram un pic mai lucizi, spre fi -

nal, dacă nu ne-am fi  grăbit în 

câteva atacuri, poate am fi  în-

vins meciul, poate nu. În ori-

ce caz, eu pot doar să-mi feli-

cit jucătoarele pentru faptul că 

au rezistat foarte bine într-o sa-

lă plină, mare parte dintre ele 

pentru prima dată într-o fi na-

lă şi cu toate neajunsurile, nu 

am fost atât de departe, asta 

nu înseamnă că victoria celor 

de la Sfântu Gheorghe nu este 

meritată”, a spus antrenorul 

Dragan Petricevici.

Petricevici a mai spus că a-

re încredere în jucătoarele sale, 

care „s-au autodepăşit astăzi”.

„Mâine (n. red. astăzi) este 

o altă zi şi mâine (n. red. as-

tăzi) este un alt meci. Am în-

credere în potenţialul acestei 

echipe, sunt obosite, s-au au-

todepăşit în mai multe momen-

te astăzi (n. red. ieri), eu sunt 

convins că vor găsi sufi cientă 

energie să lupte. Atmosfera a 

fost atât de frumoasă încât do-

resc să nu o uit şi doresc să o 

mai văd şi cred că prin asta am 

spus tot. Cred că trebuie să 

muncim în continuare, cu tot 

spiritul pe care l-am arătat pe 

teren, să aducem acest public 

în sală şi pe parcursul sezonu-

lui, nu doar în meciul din fi na-

lă. Mulţumesc publicului şi sper 

să ne vedem în acelaşi număr 

şi mâine (n. red. astăzi). Acum 

trebuie să arătăm dacă comu-

nitatea clujeană înţelege ce în-

seamnă lupta pentru titlu sau 

nu. După părerea mea, fără să 

pot să promit că vom învinge 

mâine (n. red. astăzi), cred că 

ar trebui să fi e şi mai multă lu-

me. Şi dacă nu va fi  la fel de 

plin, dacă unii au pierdut spe-

ranţa după meciul de astăzi (n. 

red. ieri), eu le mulţumesc că 

au fost astăzi (n. red. ieri) aici 

şi sper ca pe viitor vor mai ve-

ni. Astăzi (n. red. ieri), toţi au 

fost minunaţi”, a mai declarat 

la fi nalul meciului antrenorul 

Dragan Petricevici.

De cealaltă parte, antrenorul 

celor de la Sepsi Sf. Gheorghe 

spune că echipa sa este pregă-

tită să câştige şi mâine.

„O să atacăm campionatul 

mâine (n. red. astăzi). Suntem 

pregătiţi fi zic, psihic, e greu să 

spun ce se va întâmpla mâine 

(n. red. astăzi), dar cred că sun-

tem pregătiţi să luptăm ca ieri. 

Jocul a fost greu. Toţi jucătorii 

noştri au dat totul pe teren. At-

mosfera a fost grozavă, este un 

punct grozav pentru baschetul 

românesc”, a precizat Zoran Mi-

kes, antrenorul celor de la Sepsi.

„A trebuit să venim aici şi 

să fi m agresive. Comunicăm 

bine împreună. Vom încerca 

să rămânem agresive dacă as-

ta ne va aduce puncte. Dacă 

mâine (n. red. astăzi) vom ju-

ca cum am făcut-o astăzi (n. 

red. ieri), vom câştiga. Nu am 

simţit presiunea fanilor clu-

jeni, când joc nu prea aud ce 

se întâmplă în afara terenu-

lui”, a declarat jucătoarea ce-

lor de la Sepsi, Janessa Jeffery.

La meci au asistat peste 2.000 

de spectatori.  (Raluca Sas)

Baschetbalistele Universităţii Cluj, 
învinse de Sepsi Sf. Gheorghe
„U” Cluj – Sepsi, scor 68-72, în meciul trei al finalei Ligii Naţionale de baschet feminin.

Finala se joacă astăzi de la ora 19.00

După o lungă perioadă, mai exact paisprezece ani, clujenii 
au avut șansa să fi e martori la o nouă fi nală a campionatu-
lui feminin din sportul cu mingea la coș.

Ultima oară când Sala Sporturilor „Horia Demian” a găzduit 
o partidă din fi nala întrecerii interne a fost în 2003, atunci 
când „studentele” au întâlnit formaţia din Târgoviște, cea ca-
re avea să își adjudece trofeul. Un amănunt interesant este 
acela că pe banca tehnică a trupei din Dâmboviţa se afl a 
atunci Dragan Petricevic, actualul antrenor al echipei din Cluj.

După 14 ani, o finală a campionatului 
feminin de baschet în „Horia Demian”
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