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SOCIAL

Presa locală, cu un 
picior în groapă?
Declaraţia lui Cozmin Guşă despre posibi-
litatea închiderii emisiei Realitatea TV ne 
face să ne întrebăm ce şanse are mass-me-
dia locală să supravieţuiască.  Pagina 6

ACTUALITATE

Starea de alertă mai 
poate aştepta în Floreşti
Prefectura Cluj nu declanşează starea de 
alertă în comuna Floreşti.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Trafic mai lejer abia 
peste 10 ani ?
Construirea unor drumuri adiacente şi a 
centurii de sud ar fi  una dintre soluţiile pe 
termen mediu pentru decongestionarea 
trafi cului.  Pagina 4

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

Pentru a-şi duce la finalitate atacurile, dezaxaţii care le comit mai au nevoie 
de un ultim pas: mediatizare. Monitorul de Cluj vă arată ce trebuie să faceţi 
astfel încât teroriştilor să nu le reuşească ultima etapă.  Pagina 3 

SOCIAL

Reducerea supraaglomerării 
din închisori, în dezbatere publică

SOCIAL

STUDIU Cum se modifică respiraţia 
spectatorilor când vizionează filme

Ministerul Justitiei a lansat 
procesul de informare şi con-
sultare publică pentru reduce-
rea supraaglomerării din peni-
tenciare şi îmbunătăţirea con-
diţiilor de detenţie, data limită 
până la care sunt aşteptate pro-
punerile cetăţenilor fi ind 9 sep-
tembrie.

Prima parte a planului de mă-
suri adoptat la sfârşitul lunii iu-
nie de Ministerul Justiţiei îm-
preună cu Administraţia Naţio-
nală a Penitenciarelor (ANP), 
pus în dezbatere public ieri, se 
referă la dreptul la muncă.

În acest sens, ministerul a 
identifi cat potenţiali benefi ciari 
ai forţei de muncă din peniten-
ciare. De asemenea, proiectul 
prevede "inventarierea tuturor 
posibilităţilor de exploatare a 

Gospodăriilor Agro-zootehnice 
(G.A.Z) aparţinând unităţilor de 
detenţie precum şi a numărului 
de deţinuţi care pot lucra în ca-
drul acestora. În acest sens se 
va avea în vedere diversifi carea 
culturilor agricole în funcţie de 
solicitările momentului şi posi-
bilităţile zonei".

Tot în ceea ce priveşte acce-
sul la muncă al deţinuţilor, Mi-
nisterul Justiţiei propune iden-
tifi carea şi amenajarea unor spa-
ţii pentru activităţi productive/
ocupaţionale şi identifi carea u-
nei oferte de spaţiu aparţinând 
unităţilor penitenciare spre a fi  
ofertate agenţilor economici ca-
re doresc desfăşurarea de acti-
vităţi cu persoanele private de 
libertate.

La vizionarea unui fi lm, ti-
pul secvenţelor infl uenţează 
compoziţia aerului expirat, iar 
într-o sală de cinematograf a-
ceste modifi cări sunt sincroni-
zate. Circa 10.000 de spectatori 
au participat la acest experi-
ment coordonat de o echipă 
germană de la Institutul Max 
Planck. Într-o sală de cinema-
tograf a fost proiectată o serie 
de scene de fi lm, alternând sec-
venţe comice, dramatice, de 
suspans, neutre etc. În sală au 
fost instalaţi captatori care au 
măsurat compoziţia aerului 
ambiant – concentraţiile de bi-
oxid de carbon şi a circa o su-
tă de compuşi organici volatili.

Analiza arată că au interve-
nit schimbări semnifi cative la 
scenele de suspans şi la cele 

comice, în proporţii sufi cient 
de mari ca să se poată vorbi 
de modifi cări sincronizate în-
tre spectatori, în acelaşi fel la 
toate grupele (cu profi luri di-
ferite) care au asistat la pro-
iecţii. Cercetătorii evocă "un 
răspuns previzibil la stimuli", 
audiovizuali în acest caz, cu 
efect asupra funcţiei respira-
torii şi a emisiilor de substan-
ţe chimice.

Dincolo de această consta-
tare, autorii studiului au în 
vedere implicaţii pe care le 
consideră importante. Astfel, 
în contextul în care multe stu-
dii se ocupă de indicii ale unor 
boli detectabile în respiraţie, 
trebuie să se ţină seama şi de 
aceste „interferenţe emoţio-
nale”.
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Cum ajută pokemonii la dezvoltarea afacerilor locale din Cluj
Lorand Minyo, un antreprenor local din Cluj-Napoca a pus pe picioare un start-up, Pokemondo, care funcţionează ca un 
ziar de mica publicitate şi vine în ajutorul afacerilor locale. Pagina 7 

Terorismul ca spectacol TV
Autorii recentelor atacuri au devenit peste noapte „vedete”
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Luat la „ia-mă nene”, 
bătut şi tâlhărit de şofer
Poliţiștii clujeni au depistat și au reţinut 
pentru 24 de ore doi bărbaţi care ar fi  agre-
sat o persoană pe raza municipiului Turda, 
iar ulterior i-ar fi  sustras un telefon și o su-
mă de bani. Faţă de aceștia instanţa a ho-
tărât arestarea preventivă pentru 30 zile 
pentru tâlhărie califi cată. Poliţiști din cadrul 
Poliţiei municipiului Turda au depistat doi 
bărbaţi, de 22 și 24 de ani, din Hunedoara, 
care ar fi  sustras de la un alt bărbat, prin vi-
olenţă, un telefon și o sumă de bani. „Cu 
ocazia cercetărilor a rezultat că, în 23 iulie, 
bărbatul de 39 de ani, din Hunedoara, s-ar 
fi  înţeles cu cei doi să îl transporte cu auto-
vehiculul din municipiul Cluj-Napoca la loca-
litatea de domiciliu. Pe traseu s-au oprit la 
o staţie de carburant din municipiul Turda, 
iar în urma unor neîntelegeri privind trans-
portul, cei doi au lovit victima și au depose-
dat-o de un telefon mobil și un portofel din 
piele în care se afl a o sumă de bani”, spun 
reprezentanţii IPJ Cluj.

Motociclist accidentat grav 
din cauza unui şofer
Un accident rutier grav a avut loc luni, 
25 iulie, pe strada Haţegului din munici-
piul Turda, soldat cu rănirea gravă a unei 
persoane și avarierea a două vehicule. 
„În jurul orei 22:00, un bărbat de 26 
ani, din Turda, în timp ce conducea auto-
turismul pe strada Haţegului din munici-
piul Turda, ajuns în intersectia cu strada 
Calea Victoriei nu ar fi respectat semnifi-
caţia indicatorului «oprire», a pătruns în 
intersecţie și nu ar fi acordat prioritate 
motocicletei condusă de un bărbat de 43 
ani, din Baia Mare, judeţul Maramureș, 
care circula pe strada Calea Victoriei. 
Motocicleta a intrat în coliziune faţă-spa-
te cu autoturismului și s-a răsturnat pe 
partea stângă, pe sensul de mers 
Câmpia-Turzii înspre centru Turda”, spun 
reprezentanţii IPJ Cluj. În urma acciden-
tului a rezultat rănirea gravă a motoci-
clistului, care se afla sub influenţa băutu-
rilor alcoolice.

Încep asfaltările la drumurile 
de munte din Cluj
Președintele Consiliului Judeţean Cluj, 
Alin Tișe, a semnat ieri autorizaţia de 
construire pentru executarea lucrărilor 
de reabilitare și modernizare a drumului 
judeţean 107R, sectorul cuprins între 
Muntele Băișorii – Buscat – Muntele 
Mare. Lucrările de modernizare vor con-
sta în realizarea de fundaţii, podeţe, zi-
duri de sprijin, acostamente, executarea 
de marcaje, tăierea vegetaţiei de pe 
marginea drumului, respectiv turnarea 
de covor asfaltic și a stratului de uzură. 
Potrivit reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Cluj, în perioada imediat urmă-
toare va începe și executarea lucrărilor 
de întreţinere curentă a drumului jude-
ţean 107R, sectorul Băișoara – Muntele 
Băișorii – Staţiunea Muntele Băișorii, 
alocarea fondurilor necesare în acest 
scop fiind aprobată în cadrul ședinţei 
Consiliului Judeţean Cluj de săptămâna 
trecută.

Pe scurt

Prefectul judeţului Cluj a 

transmis marţi un răs-

puns reprezentanţilor 

comunei Floreşti, în care 

se explică baza legală de 

acordare a stării de aler-

tă, cerute luni de primar, 

şi motivele pentru care nu 

este acordată permisiunea 

de a o declanşa.

În document se precizea-

ză că, din adresa transmisă 

de Primăria Floreşti nu rezul-

tă concret tipul de risc avut 

în vedere dintre cele menţio-

nate la art.2 lit.j din OUG 

nr.21/2004 şi nu a fost comu-

nicată Hotărârea Comitetului 

local pentru situaţii de urgen-

ţă privind declararea stării de 

alertă pe raza comunei, care 

trebuie să cuprindă detalii re-

feritoare la baza legală, peri-

oada de aplicare, măsurile dis-

puse şi obligaţiile cetăţenilor 

şi ale operatorilor economici 

în ceea ce priveşte participa-

rea la activităţi în folosul co-

munităţilor locale.

„De asemenea, potrivit art. 

2 lit.f din OUG nr 21/2004 – 

privind Sistemul Naţional de 

Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, starea de alertă se 

declară în condiţiile OUG 

nr.21/2004 şi se referă la pu-

nerea de îndată în aplicare a 

planurilor de acţiuni şi mă-

suri de prevenire, avertizare 

a populaţiei, limitare şi înlă-

turare a consecinţelor unei si-

tuaţii de urgenţă. În ceea ce 

priveşte competenţa de decla-

rare a stării de alertă la nive-

lul unităţilor administrativ te-

ritoriale, aceasta îi revine co-

mitetului local pentru situaţii 

de urgenţă cu acordul Prefec-

tului judeţului”, se arată în 

răspunsul Prefecturii Cluj.

În cursul zilei de luni, pri-

marul localităţii Floreşti, Ho-

ria Şulea, a cerut permisiu-

nea de a declara stare de 

alertă la nivelul comunei. 

Printr-un comunicat trans-

mis şi presei, acesta a moti-

vat că serviciul de salubrita-

te care acţionează în locali-

tate se afl ă în imposibilita-

tea colectării deşeurilor me-

najere de la populaţie, ca ur-

mare a faptului că nu i se 

mai permite depunerea lor 

în rampa autorizată pe care 

o folosea şi cu administrato-

rul căreia avea contract.

„Având în vedere toate a-

ceste aspecte, am solicitat In-

stituţiei Prefectului Judeţului 

Cluj, în baza prevederilor art 

2. lit J, coroborat cu art. 24 

lit. C ale OUG 21/2004 privind 

Sistemul Naţional de Mana-

gement al Situaţiilor de Ur-

genţă, acordul pentru decla-

rarea stării de alertă pe raza 

Comunei Floreşti, ca urmare 

a situaţiei serviciilor de salu-

britate, situaţie concretizată 

prin imposibilitatea depozită-

rii deşeurilor într-o rampă au-

torizată”, a spus primarul co-

munei Floreşti, Horia Şulea.

Potrivit comunicatului, la 

mijlocul lunii, operatorul de 

servicii de salubritate, Quatro 

Eco Salub, a fost notifi cat de 

către fi rma Salprest Rampă de 

suspendarea contractului ca-

re îi permitea depozitarea de-

şeurilor la rampa ecologică. 

„Acesta a motivat suspenda-

rea contractului prin faptul că 

rampa pe care o operează s-a 

umplut şi nu mai poate primi 

noi transporturi. Rampa tem-

porară ce deserveşte munici-

piul Cluj-Napoca este şi ea 

aproape de limită, aşa că de-

pozitarea deşeurilor nu ne-a 

fost permisă. Transportul aces-

tor deşeuri menajere la ram-

pe din alte judeţe cu autospe-

cialele de colectare este im-

posibil având în vedere că a-

ceste transporturi ar dura apro-

ximativ 10 ore/ autospecială. 

Problema este una acută, fi -

ind similară la nivelul între-

gului judeţ, Clujul neavând în 

acest moment o rampă auto-

rizată de depozitare a deşeu-

rilor menajere”, se arată în 

comunicatul comunei Floreşti.

Conforma aceleiaşi surse, 

operatorul de servicii de sa-

lubritate, Quatro Eco Salub, 

se confruntă şi cu un blocaj 

fi nanciar, din cauza datoriilor 

înregistrate de Asociaţiile de 

Proprietari, via fi rmele de ad-

ministraţie, acestea ajungând 

la aproximativ 500.000 lei.

De cealaltă parte, Salprest 

Rampa precizează că daca cei 

de la fi rma de salubritate Qua-

tro Eco Salub îşi plătesc da-

toria restantă de 244.000 de 

lei pot să depoziteze în con-

tinuare deşeurile menajere din 

Floreşti, rampa fi ind umplu-

tă în procent de doar 15% din 

capacitate.

Comuna Floreşti este, cu o 

populaţie înregistrată de pes-

te 30.000 de locuitori, cea mai 

mare din ţară. Este o localita-

te limitrofă municipiului 

Cluj-Napoca, funcţionând, 

practic, ca un cartier al aces-

tui oraş.

Starea de alertă mai 
poate aştepta în Floreşti
Prefectura nu declanșează starea de alertă în comuna Floreşti.

Primăria trebuie să găsească alte soluții pentru ridicarea gunoaielor
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a convocat ieri o 

şedinţă a Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării 

cu scopul de a analiza 

deciziile luate la vârful 

Alianţei Nord-Atlantice la 

reuniunea de la Varşovia 

din 8-9 iulie. În cadrul 

întrunirii au fost abordate 

şi subiecte precum situaţia 

din Turcia legată de tenta-

tiva de lovitură de stat şi 

ameninţările teroriste din 

Europa, după atentatele de 

la Nisa şi din Germania.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a declarat că în România 

nu există, în prezent, raţiuni 

pentru ridicarea nivelului de 

alertă teroristă în România. 

Şeful statului a precizat că, în 

condiţiile multiplicării atenta-

telor din Europa, precum eve-

nimentele tragice din Franţa 

şi din Germania, în CSAT a 

fost prezentată o evaluare a 

stării de securitate a Români-

ei din perspectiva riscurilor şi 

ameninţărilor de natură tero-

ristă.

„Am fost asigurat de toa-

te instituţiile statului cu res-

ponsabilităţi în materie că nu 

există în acest moment raţi-

uni care să determine nece-

sitatea ridicării nivelului de 

alertă teroristă mai sus de un-

de este acum la albastru pre-

caut”, a spus Iohannis, la Pa-

latul Cotroceni, după şedin-

ţa CSAT.

Şedinţa CSAT de la Palatul 

Cotroceni s-a încheiat după 

două ore şi jumătate, timp în 

care s-au luat în discuţie me-

todele de implementare a de-

ciziilor NATO de la Summit-ul 

de la Varşovia care privesc în 

mod direct România.

„Am evaluat situaţia din 

Turcia ca membru NATO. Ro-

mânia este interesată de asi-

gurarea stabilităţii în regiune 

şi de respectarea statului de 

drept. România s-a poziţionat 

foarte clar faţă de tentativa de 

lovitură de stat. Turcia rămâ-

ne un partener şi un aliat in-

dispendsabil NATO, dar şi un 

actor a cărui stabilitate este 

vitală pentru securitatea regi-

onal. Partenerii noştri turci 

sunt conştienţi de importan-

ţa pe care o au în acest sens 

al respectării drepturilor omu-

lui”, a declarat Iohannis.

„România a dovedit că nu 

este doar un benefi ciar, ci şi 

un furnizor de securitate în 

regiune şi, foarte important, 

a dovedit că este un aliat cre-

dibil. Obiectivele nostre stra-

tegice au vizat reafi rmarea u-

nităţii NATO, consolidarea se-

curităţii naţionale, descuraja-

rea factorilor de risc existenţi 

şi plasarea României şi Mării 

Negre ca elemente centrale 

ale securitţi NATO. Am atins 

aceste obiective”, a precizat 

şeful statului.

Preşedintele României, după şedinţa CSAT: „Nu există raţiuni 
pentru ridicarea nivelului de alertă teroristă în România”

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Aproape zi de zi în ultime-

le săptămâni au avut loc 

atacuri teroriste în care 

sute de oameni şi-au pier-

dut viaţa. Mass media a 

prezentat pe larg atacurile, 

iar dezaxaţii care au ucis 

cu sânge rece şi au călcat 

peste cadavre au devenit 

peste noapte „vedete” 

internaţionale. Pentru a-şi 

duce la fi nalitate atacurile 

dezaxaţii care le comit mai 

au nevoie de un ultim pas: 

mediatizare.

Monitorul de Cluj vă prezin-

tă ce trebuie să faceţi astfel 

încât teroriştilor să nu le reu-

şească ultima etapă.

Primele efecte asupra 
telespectatorului

Sentimentul de teamă es-

te primul efect pe care ştirile 

despre atacuri teroriste le au.

„Are impact emoţional ne-

gativ generând teamă şi chiar 

angoase. În mod normal la 

astfel de emisiuni trebuie să 

fi e invitaţi pe lângă specialişti 

sau moderatori şi câte un psi-

holog care să ofere acel su-

port emoţional”, a explicat 

psihologul Gabriela Ciot.

Ce trebuie să facă 
telespectatorul?

Peste astfel de evenimente, 

deşi e greu de trecut cu vede-

rea, cei care consumă ştiri tre-

buie să „treacă” cu pragmatism 

pentru a nu cădea în depresie 

sau a se lăsa înspăimântaţi. Ei 

trebuie să culeagă informaţiile 

care îi învaţă cum să procede-

ze în cazul unui atac terorist.

„Telespectatorii trebuie dez-

volte un comportament de 

adaptare la această nouă rea-

litate, devenind foarte prag-

matici şi mobilizându-se în 

vederea asimilării de informa-

ţii referitoare la comportamen-

tul pe care trebuie să-l aibă în 

anumite situaţii care implică 

o ameninţare (spre exemplu 

cum să ne comportăm în fa-

ţa unui terorist)”, a precizat 

Gabriela Ciot.

Copiii, vulnerabili în faţa 
ştirilor despre atentate

Copiii sunt cei mai vulne-

rabili în faţa unor astfel de ştiri 

pentru că nu sunt destul de 

dezvoltaţi să deosebească lu-

crurile şi îşi pot forma idei po-

zitive legate de agresivitate.

„Dacă individul are o sche-

mă cognitivă legată de agre-

sivitate i-o poate accentua şi 

o poate întări. Aceste ştiri sunt 

foate importante pentru co-

pii, care neavând o schemă 

cognitivă nici agresivă, nici 

neagresivă, îşi pot forma sche-

me din astfel de expuneri. Cei 

mici îşi pot dezvolta o sche-

mă cognitivă legată de agre-

sivitate. De aceea, orice expu-

nere media a acestor eveni-

mente trebuie să vină cu mo-

delul alternativ şi cu pedeap-

sa socială pentru cei care au 

avut comportamente agresi-

ve. Trebuie să spui cum ar fi  

trebuit să se comporte sau să 

fi e lucrurile într-o societate 

normală şi să accentueze pe-

depsele pe care le-au primit 

cei care au aspirat la acel com-

portament ca să nu-i infl uen-

ţeze pe cei mici”, a menţio-

nat psihologul Daniel David.

Atacul este fi nalitatea

Interesul dezaxaţilor care 

vor să comită atacuri teroris-

te este să inspire teroare şi să 

afl e lumea cine au fost ei. Ata-

cul terorist în sine reprezintă 

faza fi nală în procesul lor de 

transformare din anonimi în 

“vedete” naţionale sau conti-

nentale.

„Cum ar trebui să ne ra-

portăm? Probabil primul pas 

aici ar trebui să-l facă cei din 

mass media, care pe de-o par-

te trebuie să informeze opi-

nia publică despre evenimen-

te de viaţă, însă nu trebuie să 

uite că o prezentare detalia-

tă, un portret amplu şi nuan-

ţat, probabil cam asta îşi do-

resc cam toţi cei care ajung 

astăzi personaje în povestea 

media, îl avantajează pe ata-

cator. După cum vedem foar-

te mulţi care ajung în prim 

planul acestor relatări media 

au probleme psihice majore 

şi probabil pentru mulţi din-

tre ei asta este fi nalitatea. Ei 

devin eroi pentru alţii şi îi in-

spiră pe alţi indivizi care se 

regăsesc în această poveste. 

Ei devin modele pentru cei 

care au tulburările pe care le 

au. Astfel de persoanje cred 

că ar trebui să benefi cieze de 

o atenţie redusă”, a declarat 

sociologul Ioan Hosu .

Îi inspiră şi pe alţii

Cazul Andreas Breivik , cel 

care a omorât zeci de oameni, 

a fost urmărit de mass media 

din Europa intens astfel încât 

atacatorul din Germania a 

ajuns să găsească în Breivik 

un model şi să-l „celebreze”.

„Portretele amplu dezvol-

tate şi profi lul public foarte 

dezvoltat în media nu fac alt-

ceva decât să-i inspire şi pe 

alţii, care nu face altceva de-

cât să contribuie la această 

spirală a violenţei. Trăim o pe-

rioadă şi vremuri extreme de 

violente, o violenţă cu care 

oamenii nu s-au mai întâlnit. 

Nu avem un război şi fronturi 

şi armate, ci avem un altfel 

de violenţe la care cel puţin 

Europa nu cred că-i pregătită 

să facă faţă în momentul aces-

ta”, a spus Ioan Hosu.

Cum se procedează 
în Israel?

Israelul se confruntă cu fe-

nomene similare prin care tre-

ce acum Europa de zeci de 

ani. Dacă la noi afl ăm foarte 

multe detalii despre atacatori, 

în Israel aceştia sunt în plan 

secund. Mass media nu le de-

dică spaţii largi de difuzare, 

iar în acest fel sunt reduşi la 

tăcere.

„Noi vedem foarte multă 

poveste în jurul celui care a 

omorât o sută de oameni şi 

nu în jurul victimelor din pă-

cate. Vedem un profi l răstur-

nat. În Israel există un mod 

de gestionare aparte al aces-

tor situţii de criză generate de 

organizaţii teroriste. Instituţi-

ile nu cultivă imaginea tero-

ristului. La Breaking News şti-

rile erau prezentate foarte pe 

scurt şi erau mai degrabă des-

pre modul în care s-au deru-

lat evenimentele fără să pună 

accent pe cine a fost teroris-

tul sau ce a făcut. Fără deta-

lii despre atacator. Nu îi acor-

dă nici o atenţie. Personajul 

criminal nu e personajul pe 

care-l prezintă. El este margi-

nal în această poveste. Infor-

maţia trebuie prezentată ast-

fel încât să prevină şi să re-

ducă la maxim a efectelor ac-

tului terorist. Altfel sigur că 

generăm o temere”, a conclu-

zionat sociologul Ioan Hosu.

Cum să reacţionăm la ştirile 
despre atacurile teroriste
Ultimele atacuri teroriste în care mai multe persoane și-au pierdut viața au avut loc ieri în Franţa și Germania.

Franţa a fost în ultimul an scena mai multor atacuri teroriste în care sute de oameni şi-au pierdut viaţa

IOAN HOSU | sociolog

 „Profi lul public foarte 
dezvoltat în media nu face 
altceva decât să-i inspire 
și pe alţii, care nu fac altceva 
decât să contribuie la această 
spirală a violenţei.“
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Parcurile sunt destinate 

plimbării pe jos şi recreă-

rii, dar unii nu înţeleg 

care este rostul unui parc 

şi merg cu maşinile chiar 

în aceste locuri.

O clujeancă a surprins, 

zilele acestea, o scenă în 

Parcul Rozelor. Un şofer a 

mers cu autoturismul în parc 

şi a parcat pe una dintre 

alei, fără nicio jenă. „Des-

pre civilizaţie şi respectarea 

regulilor pe aleea dintre Par-

cul Rozelor şi Babeş. Ba mai 

mult, maşina cu număr de 

Bucureşti a întors pe malul 

Someşului, pe pista pieto-

nală şi pe cea de biciclete”, 

a scris Cristina Şutea pe pa-

gina de Facebook a prima-

rului Emil Boc.

Cu maşina pe aleile 
din Parcul Rozelor

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Construirea unor dru-

muri adiacente şi a cen-

turii de sud ar fi una 

dintre soluţiile pe ter-

men mediu pentru 

decongestionarea trafi-

cului. Atâta doar că 

aceste proiecte locale 

depind de unele naţiona-

le. Plus că abia undeva 

peste 10 ani se preconi-

zează realizarea con-

strucţiilor de infrastruc-

tură locală.

Aglomeraţia şi ambuteia-

jele în trafic sunt de mulţi 

ani un “must have” în 

Cluj-Napoca. Nu este zi în 

care să nu se audă înjură-

turi şi claxoane în intersec-

ţii. Recent, pentru decon-

gestionarea traficului, Pri-

măria Cluj-Napoca a creat 

o bandă dedicată pentru mij-

loacele de transport în co-

mun, din Piaţa Cipariu pâ-

nă în zona Catedralei Orto-

doxe din Piaţa Avram Ian-

cu. Deocamdată nu au apă-

rut rezultatele dorite, con-

ducerea Primăriei fiind asal-

tată de plângeri şi reclama-

ţii din partea şoferilor ne-

mulţumiţi că banda de cir-

culaţie s-a îngustat.

În raportul “Planul de 

Mobilitate Urbană Durabilă 

pentru Polul de Creştere 

Cluj-Napoca” este prezen-

tată situaţia actuală a trafi-

cului, cu ambuteiaje, străzi 

înguste care nu pot fi lărgi-

te, intersecţii aglomerate etc, 

dar şi câteva soluţii pentru 

rezolvarea eternelor proble-

me de trafic. Şoferii nu tre-

buie să fie prea optimişti, 

soluţiile fiind gândite pe ter-

men mediu, abia undeva 

spre 2025 preconizându-se 

o circulaţie mai bună decât 

este acum.

O parte din soluţiile pro-

puse în document depind şi 

de construirea autostrăzilor 

şi drumurilor naţionale, pro-

iecte care nu au nicio legătu-

ră cu bugetul local, dar con-

diţionează proiectele locale.

Condiţii pentru a se putea 
construi centura de sud 
în 2017-2019

Printre proiectele propu-

se şi care trebuie făcute de 

administraţia publică locală 

se afl ă construirea centurii 

de sud între Mănăştur (Bu-

cium) şi Someşeni (Selgros). 

Despre aceasta este notat în 

document faptul că “trebu-

ie să devină prioritatea prin-

cipală a oraşului Cluj-Napo-

ca în următorii ani”. “Reali-

zarea acestui proiect permi-

te degrevarea semnifi cativă 

a reţelei rutiere urbane în ju-

mătatea sudică şi în partea 

centrală a oraşului, şi ca ata-

re: (a) implementarea mul-

tor măsuri de mobilitate du-

rabilă şi (b) implementarea 

unor alte lucrări privind in-

frastructura rutieră majoră 

sub un trafi c semnifi cativ re-

dus”, se arată în Planul de 

Mobilitate Urbană. Pentru ca 

centura să poată fi  realizată 

în perioada 2017-2019, se re-

comandă demararea actua-

lizării studiilor realizate în 

trecut pentru această arteră.

Drum adiacent în vest, 
în 2023

Potrivit documentului, 

după realizarea centurii de 

sud, trebuie să urmeze con-

strucţia drumului adiacent 

căii ferate în partea de vest, 

începând cu pasajul denive-

lat CF din zona Tetarom I. 

Întreaga lucrare ar urma să 

fie realizată în perioada 2020 

–2023.

În partea de est a oraşului 

trebuie realizat un drum ex-

pres adiacent căii ferate, între 

str. Oaşului şi Aurel Vlaicu 

(IRA) şi apoi până în centura 

de sud.

Proiectele locale, 
condiţionate 
de cele naţionale

Proiectele propuse în Pla-

nul de Mobilitate Urbană 

depind de realizarea unor 

proiecte cu finanţare naţio-

nală: într-o foarte mare mă-

sură de implementarea pro-

iectelor Gilău vest -A3 (pro-

pus pentru perioada 2017 

–2019) şi Selgros – Muncii 

(propus pentru perioada 

2018 –2019); într-o mare mă-

sură de implementarea pro-

iectelor Centura Baciu (pro-

pus pentru perioada 2020 

–2021); într-o mică măsură 

de implementarea proiecte-

lor Gilău vest – A3 (propus 

pentru perioada 2021 

–2022), Turda -Halmeu, 

tronson Tureni –Cluj-Napo-

ca (propus pentru perioada 

2022 – 2023), Turda – Hal-

meu, tronson Apahida – 

Răscruci (propus pentru pe-

rioada 2022 – 2023) şi Nă-

dăşel – Baciu (propus pen-

tru perioada 2024 –2025).

„Este evident că succesul 

PMUD Cluj-Napoca depin-

de de implementarea de că-

tre autorităţile centrale a cel 

puţin o parte dintre proiec-

tele menţionate mai sus, 

pentru a căror realizare es-

te necesar un efort investi-

ţional de aproape 500 de mi-

lioane de euro”, este preci-

zat în document.

Trafic mai lejer abia 
peste 10 ani ?
Străzile din Cluj-Napoca sunt prea înguste ca să permită lărgirea 
carosabilului astfel că se caută alte soluţii pentru eliberarea 
oraşului, sufocat de trafic şi maşini.

Intersecția de la baza Căii Turzii este una dintre cele mai aglomerate puncte din oraș

Conform datelor înregistrate în februarie 2015, pe in-
trarea vestică din oraș (Calea Florești, la vest de nodul 
N) se înregistrează în fi ecare zi lucrătoare 58.660 de 
vehicule (adică mai mult decât au fost înregistrate la 
ultimul recensământ național de circulație pe cea mai 
aglomerată intrare din București: DN 1 dinspre 
Otopeni, MZA 2010 = 54135). Acest volum de trafi c 
este distribuit pe străzi cu intersecții la nivel și cu cel 
mult două benzi de circulație pe sens.

59.000 de autoturisme intră zilnic 
dinspre Floreşti

Numeroase intersecții sunt extrem de aglomerate la 
orele de vârf, singura soluție pentru rezolvarea con-
gestiei fi ind reducerea volumelor de trafi c deservite 
sau denivelarea acestora. Printre aceste intersecții se 
afl ă: Calea Mănăștur/Str. Câmpului; Str.Câmpului/Str. 
Frunzișului/Str. Izlazului; Calea Moților/Str. G. Coșbuc; 
Str. Horea/Str. G-ral Dragalina/Str. Dacia; Str. Cuza 
Vodă/Piața Avram Iancu/Bd. 21 Decembrie 1989; Str. 
Fabricii/Bd. 21 Decembrie 1989/Aleea Bibliotecii/Str. 
Aurel Vlaicu.

Cele mai aglomerate intersecţii
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Copreşedintele ALDE 

Daniel Constantin a pro-

pus ca toţi parlamentarii, 

de la toate partidele poli-

tice, să demisioneze pen-

tru a se putea organiza 

alegeri anticipate mai 

devreme de luna decem-

brie pentru a avea o pre-

zenţă mai ridicată.

„Singura soluţie pe care 

am identifi cat-o este aceea de 

a ajunge la un acord între 

toate partidele politice să or-

ganizăm alegeri anticipate 

mai devreme. Este singura 

soluţie ca toţi membrii par-

lamentului să-şi dea demisia 

şi să avem alegeri în luna oc-

tombrie sau noiembrie. Cred 

că ar fi  un lucru util şi par-

lamentarii ALDE sunt gata să 

facă acest lucru”, a declarat 

Daniel Constantin.

El a precizat că Guvernul 

a trimis către ALDE „un ma-

terial” prin care propune da-

tele de 4 sau 11 decembrie 

pentru alegerile parlamen-

tare.

„Ambele variante sunt 

proaste. Pe 4 există riscul, a-

vând în vedere că pe 1 decem-

brie avem Ziua Naţională, pe 

6 decembrie o sărbătoare ma-

re a creştinilor ortodocşi, exis-

tă riscul să avem o participa-

re redusă la vot. Pe 11 decem-

brie există riscul să avem, nu 

ştiu, o vreme difi cilă şi atunci 

să avem zăpezi şi atunci să 

nu avem o participare de ase-

menea masivă la vot”, a ar-

gumentat Daniel Constantin.

Preşedintele executiv al 

PMP Eugen Tomac a decla-

rat marţi că parlamentarii 

PMP nu vor demisiona, afi r-

mând că alegerile anticipa-

te propuse de ALDE sunt „go-

goşi electorale”. „Nu ne in-

teresează agenda politică a 

domnului Tăriceanu, care 

gândeşte şi acţionează aşa 

cum o face tot USL, PSD şi 

PNL. Acesta ar trebui să fi e 

primul care demisionează”, 

a spus preşedintele executiv 

al PMP, Eugen Tomac între-

bat dacă parlamentarii PMP 

sunt de acord să demisione-

ze pentru a face posibilă or-

ganizarea alegerilor antici-

pate, aşa cum a propus co-

preşedintele ALDE Daniel 

Constantin.

Eugen Tomac a afi rmat că 

alegerile anticipate propuse 

de ALDE sunt „gogoşi electo-

rale”, precizând că parlamen-

tarii PMP nu vor demisiona.

Cât priveşte riscul unei pre-

zenţe reduse la alegerile par-

lamentare, Tomac a susţinut 

că este îngrijorat de ruptura 

între cetăţean şi clasa politică.

„În urma tragediei de la Co-

lectiv, PSD şi PNL s-au ascuns 

aşa de bine că nici soarele nu 

îi vedea şi au recurs la o stra-

tegie de guvernare neasuma-

tă care nu dus la nimic bun”, 

a subliniat Eugen Tomac, afi r-

mând că lipsa de încredere în 

clasa politică a crescut.

El a mai spus că obligaţia 

partidelor este să îşi cureţe par-

tidele de oameni compromişi.

ALDE propune partidelor să demisioneze 
din Parlament pentru anticipate

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În Parlamentul României, 

clujenii sunt reprezentaţi 

de 10 deputaţi, aleşi în 

urmă cu patru ani. În 

ultimele luni, mai exact 

în ultima sesiune parla-

mentară, aceştia au pro-

movat proiecte sociale, 

care prind în an electoral.

Printre proiectele contro-

versate care s-au afl at în a-

ceastă sesiune parlamentară 

la Camera Deputaţilor în dez-

batere s-a numărat şi cel pri-

vind super-imunitatea avoca-

ţilor, care a rămas însă o re-

stanţă a parlamentarilor în a-

ceastă sesiune. Astfel, unii de-

putaţi au promovat proiecte 

iniţiate anul acesta sau anul 

trecut.

Deputatul PNL Adrian Oros 

a promovat 29 iniţiative legis-

lative în această sesiune par-

lamentară. Dintre acestea 

amintim o propunere legisla-

tivă privind activitatea de pre-

venţie în sănătate şi o propu-

nere legislativă pentru modi-

fi carea şi completarea Legii 

educaţiei fi zice şi sportului.

Deputatul a mai promovat 

un proiect pentru modifi carea 

şi completarea Legii nr.350/2005 

privind regimul fi nanţărilor ne-

rambursabile din fonduri pu-

blice alocate pentru activităţi 

nonprofi t de interes general. 

Din totalul de proiecte iniţia-

te de la începutul mandatului, 

16 au devenit legi.

Steluţa Cătăniciu (ALDE) 

a promovat 8 iniţiative. Din-

tre acestea amintim o propu-

nere legislativă privind înfi in-

ţarea instituţiei Avocatul Co-

pilului, una privind modifi ca-

rea şi completarea Legii pri-

vind organizarea şi exercita-

rea profesiei de consilier juri-

dic precum şi a Legii privind 

recunoaşterea diplomelor şi 

califi cărilor profesionale pen-

tru profesiile reglementate din 

România. Cătăniciu a mai ini-

ţiat o propunere pentru înfi -

inţarea Muzeului Locomoti-

velor din Dej. De la începerea 

mandatului, Cătăniciu a avut 

6 iniţiative promulgate legi.

Aurelia Cristea (PSD) a pro-

movat 16 iniţiative legislative, 

cea mai cunoscută dintre aces-

tea fi ind legea antifumat. Cris-

tea a mai promovat un proiect 

de Lege privind modifi carea şi 

completarea Ordonanţei de ur-

genţă a Guvernului pentru re-

cunoaşterea meritelor perso-

nalului armatei participant la 

acţiuni militare şi acordarea 

unor drepturi acestuia şi ur-

maşilor celui decedat, o pro-

punere legislativă pentru mo-

difi carea şi completarea Legii 

privind organizarea şi funcţi-

onarea Societăţii de Radiodi-

fuziune şi Societăţii Române 

de Televiziune şi o propunere 

legislativă privind protejarea 

şi sprijinirea familiilor afecta-

te de emisiunile de pulberi, ga-

ze şi vapori provenite de la 

fostele fabrici, uzine şi între-

prinderi din raza municipiului 

Turda. Din totalul proiectelor, 

17 au fost promulgate legi.

Adrian Gurzău (PMP) a 

avut 16 proiecte, dintre care 

amintim o propunere legisla-

tivă pentru abrogarea unui ar-

ticol din Legea 206/2004 pri-

vind buna conduită în cerce-

tarea ştiinţifi că, dezvoltarea 

tehnologică şi inovare, un pro-

iect de lege pentru modifi ca-

rea unui articol din Legea pri-

vind reglementarea activităţii 

de voluntariat în România şi 

unul privind modifi carea şi 

completarea Legii privind re-

gimul armelor de foc şi al mu-

niţiilor. Gurzău a avut 2 ini-

tiative promulgate legi.

Radu Zlati (PNL) a avut 36 

de iniţiative legislative, dintre 

care amintim o propunere le-

gislativă privind activitatea de 

prevenţie în sănătate, una pri-

vind Legea Centenarului Ma-

rii Uniri de la 1 Decembrie 

1918, precum şi o propunere 

legislativă pentru modifi carea 

unei ordonanţe de guvern pri-

vind organizarea şi exploata-

rea jocurilor de noroc. 14 ini-

ţiative ale acestuia au fost pro-

mulgate legi.

Cornel Itu (PSD) a promo-

vat 13 iniţiative, printre care 

una privind înfi inţarea Insti-

tutului Naţional de Pregătire 

pentru Situaţii de Urgenţă din 

România, una privind prote-

jarea şi sprijinirea familiilor 

afectate de emisiunile de pul-

beri, gaze şi vapori provenite 

de la fostele fabrici, uzine şi 

întreprinderi din raza muni-

cipiului Turda şi una pentru 

modifi carea şi completarea 

Legii privind protecţia şi pro-

movarea drepturilor persoa-

nelor cu handicap. În total, 

dintre iniţiativele sale, 17 au 

fost promulgate legi.

Ioan Moldovan (ALDE) a 

avut 12 proiecte. Dintre aces-

tea amintim un proiect de Le-

ge pentru modifi carea Legii 

privind stema ţării şi sigiliul 

statului, o propunere legislati-

vă pentru modifi carea şi com-

pletarea Ordonanţei de urgen-

ţă a Guvernului privind Siste-

mul Naţional de Management 

al Situaţiilor de Urgenţă, pre-

cum şi un proiect privind Co-

dul fi scal. Dintre proiectele sa-

le, 10 au fost promulgate legi.

Mircea Irimie (ALDE) a 

avut 16 iniţiative, printre ca-

re o propunere legislativă 

pentru modifi carea şi com-

pletarea Legii privind regi-

mul liberei circulaţii a cetă-

ţenilor români în străinăta-

te şi una pentru înfi inţarea 

Muzeului Locomotivelor din 

Dej. În total, 14 au fost pro-

mulgate legi.

Elena Reuer (PNL) a avut 

25 proiecte, dintre care amin-

tim una pentru modifi carea 

privind unele măsuri pentru 

asigurarea transparenţei în e-

xercitarea demnităţilor publi-

ce, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei şi 

una pentru modifi carea şi com-

pletarea Legii privind aloca-

ţia de stat pentru copii. În to-

tal, din iniţiativele sale, 11 au 

fost promulgate legi.

Mate Andras (UDMR) a 

promovat 18 iniţiative, prin-

tre care o propunere legislati-

vă pentru modifi carea şi com-

pletarea Legii privind reforma 

în domeniul sănătăţii şi asis-

tenţei sociale, o propunere le-

gislativă pentru modifi carea 

şi completarea unei ordonan-

ţe de guvern privind servicii-

le sociale şi una privind sis-

temul unitar de pensii publi-

ce. 10 din iniţiativele sale au 

fost promulgate legi.

Cât au muncit deputații clujeni 
în ultima sesiune parlamentară
Asemenea senatorilor, aleșii clujeni din Camera Deputaților au promovat în ultima sesiune parlamentară 
proiecte cu impact social, care au prins la electorat.

Deputaţii au promovat proiecte iniţiate anul acesta sau anul trecut

Guvernul lucrează la un 

draft de proiect de ordo-

nanţă de urgenţă privind 

modifi carea legii votului 

prin corespondenţă, 

urmând ca în cursul aces-

tei săptămâni propunerea 

de modifi care a legii să fi e 

introdusă în dezbatere 

publică, a anunţat, ieri, 

vicepremierul Vasile 

Dîncu.

„Îmi pare rău că o lege 

nouă care a fost făcută prin-

tr-un anumit consens poli-

tic are asemenea deficienţe. 

Se lucrează la un draft pri-

vind o ordonanţă de urgen-

ţă pentru votul prin cores-

pondenţă şi pentru alegeri-

le din diaspora. Se lucrează 

în acest moment şi cred că 

se va pune în dezbatere pu-

blică în foarte scurt timp, 

probabil că săptămâna as-

ta. Deci, se lucrează în re-

gim de urgenţă”, a declarat 

Vasile Dîncu la Palatul Par-

lamentului, unde a partici-

pat la Forumul „Sportul – 

disciplină cheie pentru dez-

voltarea personală”.

Vicepremierul a răspuns 

astfel întrebat dacă Guver-

nul are în vedere o ordo-

nanţă de urgenţă privind 

Legea votului prin cores-

pondenţă şi Legea privind 

alegerile parlamentare, în 

sensul de a exista „cel pu-

ţin 300 de secţii de votare” 

şi „înscrierile în Registrul 

Electoral să poată fi făcute 

şi online”.

Schimbări la votul 
prin corespondenţă
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Netfl ix a achiziţionat drep-

turile exclusive asupra căr-

ţii scrise de cei doi jurna-

lişti germani, Frederik 

Obermaier and Bastian 

Obermayer, care au intrat 

primii în posesia celor 11,5 

milioane de documente 

scurse din compania 

Mossack-Fonseca.

Compania americană a fă-

cut această achiziţie din do-

rinţa de a produce un fi lm 

despre cea mai mare scurge-

re de informaţii din istorie, 

scrie paginademedia.ro care 

citează TheGuradian.com.

Filmul va vorbi despre mo-

dul în care cei mai bogaţi oa-

meni ai lumii şi-au ascuns ba-

nii prin intermediul fi rmelor 

off-shore şi a unor strategii ex-

trem de complexe de ocolire a 

taxelor, puse la cale cu ajuto-

rul fi rmei de avocatură stabili-

tă în Panama, una dintre cele 

mai mari companii din lume 

axată pe crearea de facilităţi fi -

nanciare prin intermediul fi r-

melor de tip off-shore.

"Aceasta este probabil cea 

mai importantă poveste poli-

tică a timpurilor recente", a 

declarat Ted Sarandos, respon-

sabil de conţinut al platfor-

mei video.

„Îmi imaginez că vor fi  mai 

multe poveşti diferite şi un-

ghiuri care se vor ivi din a-

ceasta”, a adăugat acesta pen-

tru The Guardian.

Nu a fost dezvăluit încă nu-

mele niciunui regizor, scenarist 

sau producător. Filmul Panama 

Papers va fi  supravegheat însă 

de Casa de Producţie John Wells, 

compania de producţie a scrii-

torului, producătorului şi regi-

zorului John Wells. Anul trecut 

acesta a regizat fi lmul „Burnt”, 

cu Bradley Cooper.

Netflix va produce un film 
despre cazul Panama Papers

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Realitatea TV, postul de 

ştiri afl at în insolvenţă 

din 2011, se afl ă la un pas 

de închidere, potrivit 

patronului televiziunii, 

Cozmin Guşă. Acesta sus-

ţine că fi rma are datorii 

mari pentru chirie, dar şi 

către fi rmele de utilităţi.

„La Realitatea TV suntem 

într-un pericol cvasimortal de 

a nu mai putea funcţiona. Mi-

zele noastre nu au fost potri-

vite pentru cei care ne-au pur-

tat de grijă. Suntem într-o ma-

re problemă în care nu mai 

putem să ne achităm dările, 

contractele de chirie, de utili-

tăţi. Presa a ajuns în acest sta-

diu. Suntem într-un pericol 

mortal să trebuiască să închi-

dem entitatea şi să nu mai pu-

tem să ne onorăm costurile 

din motive care nu ţin de ca-

litatea emisiei, ci de sistemul 

din România care nu se înr-

gijeşte de mass-media sau de 

opinia corectă”, a spus Guşă, 

la Realitatea TV.

Potrivit datelor afl ate pe 

site-ul ANAF, Realitatea TV 

înregistrează datorii de 37,8 

milioane lei la bugetul de 

stat, 42,8 milioane lei la bu-

getul asigurărilor sociale, 1,8 

milioane lei la bugetul de şo-

maj şi 15,7 milioane lei la 

bugetul asigurărilor de sănă-

tate. Adică peste 21 de mili-

oane de euro.

Jurnalistul şi patronul de 

presă Liviu Alexa a făcut o ra-

diografi e a stării presei loca-

le despre care spune că „are 

o stare şi mai jalnică”.

„Presa locală este subfi nan-

ţată, abia trăieşte de pe o zi 

pe alta şi nouă ne e ruşine, 

suntem prea orgolioşi să re-

cunoaşteam chestia asta. Lu-

crurile acestea se întâmplă din 

mai multe motive. Dacă e să 

ne referim strict la Cluj, Clu-

jul a depăşit perioada patro-

nilor cârnăţari de presă, cei 

care foloseau ziarele ca şi scu-

turi sau ca şi arme pentru a 

obţine diverse avantaje. A tre-

cut la etapa presei deţinute 

de jurnalişti.

Jurnaliştii nu sunt întot-

deauna cei mai buni mana-

geri, este părerea mea şi nu 

vreau să jignesc pe nimeni. Şi 

am ajuns în situaţia în care 

jurnaliştii care conduc aceste 

mass-media să aibă mari pro-

bleme de fi nanţare şi să în-

cerce să facă două lucruri: fi e 

să-şi păstreze independenţa, 

dar o independenţă dusă cu 

foarte mult sânge şi într-o ma-

re sărăcie sau să altereze a-

ceastă independenţă făcând 

pact cu politicul şi acceptând 

contracte de la fi rme de case, 

de la regii, de la tot felul de 

companii din siajul politicu-

lui”, este de părere Alexa.

El mai spune că în acest 

moment nu există instituţie 

de presă din Cluj care să nu 

aibă datorii la Finanţe sau la 

furnizori.

„Eu nu vreau să atac pe ni-

meni, dar eu cred că presa lo-

cală din Cluj trebuie să îşi do-

rească să fi e independentă, 

trebuie să facă eforturi să a-

jungă la un nivel de Finanţa-

re, nu de supravieţuire, ci de 

dezvoltare. În acest moment 

lucrurile acestea nu se întâm-

plă. Sunt convins că nu exis-

tă instituţie de presă din Cluj 

care să nu aibă datorii la fi -

nanţe sau la furnizori, la fur-

nizorii de tipar (nota redacţi-

ei Monitorul de Cluj SRL, soci-

etatea care editează cotidia-

nul Monitorul de Cluj si porta-

lul de ştiri monitorulcj.ro, nu 

are datorii nici la bugetul de 

stat, nici către furnizori, nici 

către propriii angajaţi, fi ind 

probabil singura companie de 

presa din Cluj cu plăţile la zi) 

sau care să îşi plătească cu 

generozitate jurnaliştii, să plă-

tească mai ales jurnaliştilor 

acest stil de viaţă foarte com-

plicat care-i face să petrească 

foarte mult timp la serviciu şi 

nu în familie”, mai spune jur-

nalistul clujean.

Liviu Alexa precizează că 

presa locală clujeană este lip-

sită de unitate, ceea ce face 

ca aceasta să fi e luată la „miş-

to” de instituţiile statului.

„Presa locală clujeană es-

te lipsită de unitate, fiecare 

poartă câte o vină şi eu port 

vina acestei lipse de unita-

te. Lipsa acestei unităţi ne 

face să părem slabi şi vul-

nerabili în ochii administra-

ţiei locale şi judeţene, în 

ochii companiilor, cel mai 

rău în ochii publicului nos-

tru ţintă, cititorii. Suntem şi 

nu suntem de folos societă-

ţii, cred cititorii, suntem şi 

nu suntem cumpăraţi, cred 

cititorii, suntem şi nu sun-

tem independenţi, cred ci-

titorii. Eu nu mai doresc, nu 

mai accept ca breasla mea 

să fie tratată de sus de că-

tre mai marii politicieni ai 

zilei sau de către instituţii-

le statului. Nu mai accept 

ca presa locală clujeană să 

fie pur şi simplu luată la 

mişto de şefii de regii şi de 

instituţiile de stat care chel-

tuie bugete de publicitate în 

mod total neconform cu vre-

murile, cu noile cerinţe teh-

nice, în totală neconformi-

tate cu nevoile de informa-

re pe care le are publicul”, 

a mai spus patronului si-

te-ului ziardecluj.ro.

În principiu, spune Alexa, 

ar fi  de acord ca presa locală 

să fi e subvenţionată după anu-

mite criterii profesionale.

„Ce spune Cozmin Guşă 

sau reproşul lui la adresa Gu-

vernului vis a vis de lipsa de 

susţinere a mass media este 

real. Dar pe ei cumva o să-i 

asculte mai mult factorii gu-

vernamentali pentru că ei au 

o anvergură naţională. Pe 

noi, ăştia mai mici cei din 

provincie, din presa locală 

nu ne ascultă nimeni şi nu 

ne va asculta nimeni decât 

dacă ne vom face noi auziţi 

şi dacă ne vom strânge lao-

laltă. Cred că există foarte 

multe posibilităţi legale ca 

presa locală din fi ecare ju-

deţ, municipiu al ţării, să fi e 

sprijinită ca un soi de sub-

venţie pentru a depăşi mo-

mentele grave în care se afl ă. 

În Franţa, indiferent de pu-

blicaţie, există subvenţii de 

stat pe care municipalitatea 

sau departamentul, în cazul 

nostru judeţul, le poate acor-

da. Nimeni nu spune că tre-

buie acordate aşa pe nevă-

zute, trebuie stabilite crite-

rii de audienţă, criterii pro-

fesionale acceptate de aso-

ciaţiile profesionale, dar lu-

crurile acestea se pot întâm-

pla. Aşa cum se subvenţio-

nează sportul se poate sub-

venţiona, cu siguranţă, şi 

presa care cred că este la fel 

de utilă societăţii cum este 

sportul sau actele de cultu-

ră. Nimeni nu vine să cea-

ră, să cerşească bani, nimeni 

nu vine cu miloaga dar tră-

im nişte vremuri în care a-

ceastă putere, a patra pute-

re în stat, trăieşte clipele fi -

nale. Foarte multe instituţii 

de presă vor sucomba în ur-

mătorii ani. Iar şefi i acelor 

instituţii să înţeleagă că în 

acest fel nu cumpără bună-

voinţa presei, chiar deloc, ci 

contribuie la dezvoltarea unui 

palier al societăţii extrem de 

important, a unui factor de 

informare”, a mai spus el.

Pentru starea actuală în ca-

re se afl ă presa, jurnalistul dă 

vina atât pe oamenii de mar-

keting din redacţii, cât şi pe 

managerii de presă.

„Presa locală nu îşi face 

marketing, nu îşi face recla-

mă decât în foarte puţine din-

tre cazuri. Noi trebuie să îi 

căutăm pe cititori şi să ne fa-

cem cunoscut brandul, să ne 

poziţionăm în capul lor. Pre-

sa locală nu mai are oameni 

de vânzări, de publicitate, ca-

re să propune proiecte com-

paniilor, ONG-urilor, institu-

ţiilor. Oamenii de vânzări, da-

că mai există, sunt nişte simpli 

facturişti. Presa locală, insti-

tuţiile de media nu mai au 

oameni de marketing care să 

se ducă şi să propună cola-

borări, nu mai au proiecte so-

ciale majore în care să se im-

plice. Unde sunt campaniile? 

Pe vremuri fi ecare ziar avea 

câte o campanie proprie în 

care se implica. Nu mai avem 

nici aşa ceva. Nu mai sunt 

foarte buni manageri de pre-

să. Îmi cer scuze că spun 

chestia asta, una este să de-

ţii o instituţie media ca şi pa-

tron, alta e să ai capacitatea, 

abilitatea, de a manageria o 

instituţie de presă. Asta este 

o profesie în sine şi cred că 

şi din acest punct de vedere 

presa locală trebuie să se pro-

fesionalizeze. Managerii de 

presă au un anume rol care 

trebui îndeplinit cu obiective 

şi cu responsabilităţi. Şi aici 

trebuie să se întâmple lu-

cruri”, a spus Alexa.

Presa locală, cu un picior în groapă?
Declaraţia lui Cozmin Gușă despre posibilitatea închiderii emisiei Realitatea TV ne face să ne 
întrebăm ce şanse are mass-media locală să supravieţuiască.

Cozmin Guşă, patronul Realitatea TV a anunţat că există şanse ca postul să se închidă
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Aprecierea din ultimele 

săptămâni a leului a înce-

tinit ieri, evoluţie norma-

lă pentru o zi în care se 

încheie o şedinţă a 

Comitetului de politică 

monetară al Rezervei 

Federale americane 

(FOMC).

Investitorii au preferat să 

ia poziţii de protecţie dar şi 

să îşi marcheze profi turile pe 

leu sau zlotul polonez, care 

s-au apreciat după decizia bri-

tanicilor de a părăsi UE.

După aprecierea de luni la 

4,4444 lei, minimul ultimelor 

opt luni, cursul euro a crescut 

ieri la 4,4633 lei. Şedinţa s-a 

deschis direct pe depreciere 

pentru leu, la 4,4510, faţă de 

4,4450 lei la închiderea de luni. 

Presiunea pe cumpărarea de 

valută a împins euro până la 

un maxim de 4,4650 lei iar 

tranzacţiile de la oră 14:00 se 

realizau la 4,4610 – 4,4640 lei.

Deprecierea de ieri a leu-

lui poate fi  doar una conjuc-

turala însă ea ar putea con-

tinuă în cazul declaraţiile ca-

re vor urma după şedinţa 

FOMC vor indica posibilita-

tea că dobânzile din SUA să 

fi e majorate mai repede de-

cât prognozează analiştii: fi -

nalul acestui an sau începu-

tul celui viitor.

Ieri, comparativ cu sfârşi-

tul lui 2015, euro a scăzut fa-

ţă de leu cu circa 1,4%, dar 

nu este de aşteptat o alune-

care sub 4,4 lei.

Analiştii chestionaţi de CFA 

România anticipează o reve-

nire în următoarele şase la ni-

velul de 4,55 lei iar pentru 

orizontul de 12 luni media es-

te văzută la 4,53 lei. În pri-

vinţa indicatorului de încre-

dere macroeconomică acesta 

a coborât în iunie, fată de lu-

na anterioară, cu 7,3 puncte 

la 58,5 puncte.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 4,0459 la 4,0517 

lei, iar cotaţiile din piaţa va-

lutară fl uctuau între 4,037 şi 

4,057 lei.

Media monedei elveţiene, 

care se deprecia pe pieţele in-

ternaţionale la 1,083 – 1,088 

franci/euro, a crescut mai pu-

ţin, de la 4,1045 la 4,1153 lei.

După scăderea de luni la 

1,0952 dolari, minimul ulti-

mei luni, euro se tranzacţio-

na pe pieţele internaţionale la 

1,0983 – 1,1028 dolari, bene-

fi ciind de imbunăţirea indice-

lui Ifo, care măsoară moralul 

mediului de afaceri german.

În piaţa specializată de la 

Londra, preţul unciei de aur 

a crescut la fi xingul de ieri di-

mineaţă la 1.322 dolari, după 

scăderea la 1.313 dolari la cel 

de luni seară.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00  (R.G.)

Euro a crescut cu doi bani
PIAŢA VALUTARĂ

Ministrul Mediului, 

Cristiana Paşca-Palmer, a 

anunţat ieri deschiderea a 

două programe de fi nan-

ţare, „Casa Verde" şi 

„Casa Verde Plus", prin 

care atât populaţia cât şi 

instituţiile publice pot 

achiziţiona echipamente 

cu un consum redus de 

energie care vor putea fi  

fi nanţate cu până la 100% 

prin Administraţia 

Fondului de Mediu.

Programul „Casa Verde" a-

re, în 2016, două componen-

te, respectiv „Casa Verde Cla-

sic", prin care se încurajează 

utilizarea de energie regene-

rabilă şi trecerea sau comple-

tarea sistemelor de încălzire 

cu cele care utilizează ener-

gie regenerabilă, cum sunt pa-

nourile solare sau pompele de 

căldură, şi „Casa Verde Plus", 

prin care se vor fi nanţa, în 

premieră în România, termo-

sistemele din materiale eco-

logice, acoperişurile verzi, sau 

sistemele de efi cientizare a 

consumului de energie, scrie 

news.ro. De asemenea, vor fi  

fi nanţate şi tehnologiile de ilu-

minat cu LED cu consum re-

dus de energie.

„Este un program care a 

început acum cinci ani, dar 

care nu a fost, de fapt, func-

ţional şi nu s-a mai întâm-

plat în ultimii ani. Dar, mult 

mai mult decât atât, am vrut 

să insufl ăm o nouă viziune, 

aceea de a adăuga acest plus, 

pentru că o casă verde nu în-

seamnă doar o casă care are 

sisteme de energie regenera-

bilă”, a declarat ministrul Me-

diului, Apelor şi Pădurilor, 

Cristiana Paşca Palmer.

Cele două programe de 

finanţare au câte două sec-

ţiuni care se adresează atât 

populaţiei, cât şi instituţii-

lor publice sau instituţiilor 

de cult. Programul „Casa 

Verde Clasic" conceput pen-

tru populaţie, va finanţa cu 

până la 6.000 de lei achizi-

ţionarea panourilor solare 

(finanţare 100%) şi cu pâ-

nă la 8.000 de lei pentru 

pompele de căldură (circa 

70-80% din costul unui ast-

fel de sistem). Pentru popu-

laţie a fost alocat aproape 

50% din bugetul total al Pro-

gramului pe anul 2016, re-

prezentând 60 de milioane 

de lei.

„Casa Verde Clasic" con-

ceput pentru primării, insti-

tuţii de inters public şi uni-

tăţile de cult, finanţează 

achiziţia de turbine eoliene, 

panouri fotovoltaice şi so-

lare, pompe de căldură şi 

sisteme care utilizează bio-

gazul drept combustibil pen-

tru producerea energiei. În 

acest caz, finanţarea maxi-

mă este de 500.000 de lei 

pentru unităţile de cult şi 

2.000.000 de lei pentru in-

stituţiile publice.

Bani de la stat pentru case verzi

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Lansarea jocului 

Pokemón Go a creat iste-

rie în rândul utilizatori-

lor de smartphone-uri 

din întreaga lume care 

„vânează” monstruleţi de 

buzunar peste tot pe 

unde merg în oraş. Jocul 

pe telefon a inspirat şi 

micii antreprenori care 

au creat tricouri cu 

pokemoni, fi gurine sau 

huse de telefon.

De departe, cea mai ori-

ginală idee aparţine unui clu-

jean, Lorand Minyo care a 

creat Pokemondo, un fel de 

mica publicitate pentru afa-

cerile locale, după cum chiar 

el îşi defi neşte business-ul. 

Pokemondo este practic un 

site care funcţionează deo-

camdată în România, dar ur-

mează să fi e lansat şi în Ma-

rea Britanie şi restul Europei 

şi posibil în SUA.

Pokemón Go are 
o puternică componentă 
economică

Clujeanul, om de market-

ing de profesie şi specialist 

în tehnologie de peste 15 

ani, a explicat pentru Moni-

torul de Cluj cum i-a venit 

ideea acestui start-up ine-

dit.

„Citind presa internaţio-

nală şi observând isteria ini-

ţială din jurul Pokemón Go 

am intuit că are o puterni-

că componentă economică 

pe care cei la Niantic Labs 

e posibil să nu o poată ad-

ministra într-un mod efici-

ent, aşadar am dorit să tes-

tez această prezumţie prin 

intermediul unui mini-site 

de prezentare a Pokemondo 

şi a ceea ce îşi doreşte el să 

facă”, a declarat Lorand 

Minyo.

Ce face Pokemondo

După cum explică inven-

tatorul start-up-ului clujean, 

„Pokemondo funcţionează 

ca un ziar de mica publici-

tate, unde companiile (loca-

luri, muzee, diverse compa-

nii) pot să-şi anunţe oferte-

le dedicate jucătorilor de Po-

kemón Go, precum şi să 

anunţe bounty-uri pentru ju-

cătorii care atrag pokemoni 

în locaţiile lor prin interme-

diul momelilor, acele « lu-

re-uri » din joc”.

Practic, afacerile locale îşi 

pot creşte numărul de clienţi 

graţie start-up-ului care per-

mite atragerea de clienţi, ju-

cători de Pokemón Go.

50 de lei a costat mica 
afacere pornită de la Cluj

Lorand Minyo a spus că 

în momentul de faţă Poke-

mondo este susţinut şi dez-

voltat de către cinci persoa-

ne (UNLOQ ocupându-se de 

partea tehnică şi Vitrina Ad-

vertising de partea creativă 

şi campanii).

„Investiţia până acum a 

fost de 50 de lei, cât a cos-

tat domeniul pokemondo.co, 

iar site-ul a fost pus online 

în două ore”, a menţionat 

clujeanul.

Potrivit antreprenorului 

clujean, „feedback-ul este 

unul exclusiv pozitiv şi ne 

bucură că există interes pen-

tru acesta”.

Despre Pokemón Go, Lo-

rand Minyo consideră că es-

te „inovativ în ceea ce pri-

veşte capacitatea lui de a 

scoate oamenii din casă. Mai 

mult ca sigur că această is-

terie se va diminua în urmă-

toarele luni”.

Cine este Lorand Minyo

Clujeanul Lorand Minyo 

a mai co-fondat trei 

start-up-uri până acum, în 

domeniul tehnologiei şi să-

nătăţii. În momentul de fa-

ţă mai lucrează la un start-up 

de augmentare fi zică şi cog-

nitivă care va fi  lansat în 

toamna acestui an.

Este de formaţie om de 

marketing şi lucrează în teh-

nologie de peste 15 ani. De 

trei ani este manager de mar-

keting la o companie de IT 

şi servicii de consultanţă.

Cum ajută pokemonii la dezvoltarea 
afacerilor locale din Cluj
Lorand Minyo, un antreprenor local din Cluj-Napoca a pus pe picioare un start-up, Pokemondo, inspirat de 
celebrul joc Pokemón Go, care funcţionează ca un ziar de mica publicitate şi vine în ajutorul afacerilor locale.

Pe scurt, ideea jocului Pokemón Go este să prinzi cât mai 
mulţi „monstruleţi de buzunar” (pentru că asta înseamnă în 
traducere “pokemon”). Aplicaţia îţi folosește datele tale de 
GPS și te localizează pe harta Google a orașului. Ca să prinzi 
pokemonii trebuie să te miști cu aplicaţia deschisă care îţi 
arată harta orașului pe care apare din când în când un po-
kemon. Când ai localizat monstruleţul trebuie să te îndrepţi 
în direcţia lui ca să îl poţi prinde. Asta dacă nu cumva ajun-
ge cineva înaintea ta. Pentru fi ecare Pokemón prins pri-
mești puncte.

Hărţile virtuale sunt combinate cu lumea reală și oamenii 
pot vedea micii monstruleţi suprapuși peste lumea reală. 
Când te apropii de un Pokemón camera telefonului se des-
chide și vezi micul monstru pe ecranul telefonului suprapus 
peste lucrurile din lumea reală.

Pokemón Go este noul joc pentru mobil lansat de Nintendo 
care a devenit una dintre cele mai descărcate aplicaţii din 
lume, cu milioane de instalări în mai puţin de o săptămâ-
nă. Jocul s-a lansat pe 6 iulie pe iOs și Android, iar numărul 
de descărcări în SUA, Australia și Noua Zeelanda a depășit 
toate așteptările.

Ce este Pokemón Go

Clujeanul Lorand Minyo a fondat mai multe companii IT
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNȚ PUBLIC

a)  Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare 
masa lemnoasa pe picior cu strigare

b)  Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru 
prestări servicii exploatare masa lemnoasa cu oferta 
scrisă în plic, masa lemnoasa care va fi  valorifi cata 
către populaţia din Comună Mărgău la drum auto.

Aferenta anului de producţie 2016

Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Mărgău cu sediul 
în localitatea Mărgău, nr.204, judeţul Cluj, telefon 0371138035, 
fax 0372002986, email primaria.margau@yahoo.com

Dată și ora desfășurării licitaţiei: 09.08.2016, ora 11.
Locul desfășurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei 

Mărgău, nr. 204, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masa 

lemnoasa pe picior și licitaţie publică cu prezentarea 
ofertelor în plic închis și sigilat pentru prestări servicii 
exploatare masa lemnoasa.

Licitaţia este organizată și se va desfășura conform 
prevederilor Regulamentului de valorifi care a masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015 iar pentru prestări 
servicii exploatare masa lemnoasa conform Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr.34/2006.

Dată și ora organizării preselecţiei: 02.08.2016, ora 11.
Data și ora limită până la care poate fi  depusă 

documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la 
licitaţie:01.08.2016, ora 16 la sediul Primăriei Comunei 
Mărgău.

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire la 
licitaţiei și pasul de licitare pentru fi ecare partidă sunt 
afișate la sediul organizatorului și pe situl www.
ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasa pe picior oferit la 
licitaţie este de 527 mc. Din care pe natura de produse:

- Produse de igienă:59 mc.
- Produse accidentale – 468 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- Rășinoase – 527 mc.
Volumul scos pentru prestări servicii exploatare masa 

lemnoasa este de 1421 mc.
Din care pe natura de produse;
- produse de igienă: -764 mc.
- produse accidentale; – 657 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- rășinoase -1392 mc.
- fag- 29 mc.

Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare către 
operatorii economici și masa lemnoasa oferită spre vânzare 
către populaţie nu provine din fondul forestier proprietate 
publică certifi cat.

Masa lemnoasă destinată spre vânzare pe picior și masa 
lemnoasa destinată pentru licitaţiei de prestări servicii 
exploatare rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei 
va face obiectul unei noi licitaţii organizate de Primăria 
Comunei Mărgău.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu data de 26.07.2016

Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea 
licitaţiei:

Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei 
și partizile scoase la licitaţie se poate obţine de de la sediul 
Primăriei Comunei Mărgău, nr.204, judeţul Cluj.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei (Primăria Comunei Mărgău tel.: 
0371138035, fax 0372002986).

Organizator licitaţie
Primăria Comunei Mărgău.

Primar
Ungur Petru

PUBLICITATE

Prima Doamnă a Statelor 

Unite, Michelle Obama, a 

susţinut luni seara un 

discurs în favoarea can-

didatei democrate la ale-

gerile prezidenţiale ale 

SUA Hillary Clinton, sub-

liniind că aceasta din 

urmă este singura care 

are calităţile necesare 

pentru a ocupa fotoliul 

de la Casa Albă, relatea-

ză Le Figaro.

"Este singura persoană ca-

re are cu adevărat calităţile 

necesare pentru a fi  preşe-

dinte", a declarat soţia lui Ba-

rack Obama, în prima seară 

a Convenţiei de investitură 

democrată.

"În aceste alegeri eu o sus-

ţin", a mai precizat aceasta.

"Am încredere în Hillary 

pentru conducerea acestei ţă-

ri, deoarece am observat de-

votamentul ei total faţă de co-

piii ţării noastre", a mai spus 

Michelle Obama.

Michelle Obama a amin-

tit că preşedintele trebuie să 

fi e, de asemenea, un exem-

plu, criticând discursul lui 

Donald Trump.

"Problemele cu care se 

confruntă preşedintele nu 

pot fi reduse la 140 de ca-

ractere", a spus ea, atacân-

du-l pe candidatul republi-

can, care se exprimă foarte 

frecvent pe Twitter. "Mulţu-

mită lui Hillary Clinton, fii-

cele mele şi toţi fii şi fiice-

le noastre ştiu că o femeie 

poate fi aleasă preşedintele 

Statelor Unite", a mai de-

clarat ea.

"Nu lăsaţi pe nimeni să vă 

spună că această ţară nu este 

mare, că trebuie să îi redaţi mă-

reţia. Deoarece azi, această ţa-

ră este cea mai mare de pe Pă-

mânt", a mai subliniat ea.

Michelle Obama o susţinut un discurs 
în favoarea lui Hillary Clinton

O luare de ostatici a avut 

loc ieri la o biserică din 

comuna franceză 

Saint-Etienne-du-Rouvray 

în urma căreia preotul a 

fost ucis, iar două persoa-

ne au fost rănite. infor-

mează Le Figaro online.

Ulterior, reţeaua teroristă 

Stat Islamic a revendicat atacul 

comis la biserica din Franţa. 

„Atacul a fost comis de doi sol-

daţi ai califatului", a transmis 

reţeaua teroristă într-un comu-

nicat difuzat de agenţia Amaq.

„Autorii atacului comis în 

biserica din Franţa afi rmau că 

erau membri ai reţelei teroris-

te Stat Islamic”, a afi rmat pre-

şedintele François Hollande.

„Este vorba de un atac ori-

pilant. Cei doi terorişti pretin-

deau că erau membri ai reţe-

lei Daesh (Stat Islamic). Tre-

buie să purtăm prin toate mij-

loacele război împotriva reţe-

lei Stat Islamic", a mai decla-

rat François Hollande.

Cei doi terorişti au fost îm-

puşcaţi mortal de forţele spe-

ciale.

Unul dintre cei doi autori 

„ar fi  fost cunoscut de servi-

ciile antiteroriste”, au anun-

ţat surse apropiate anchetei, 

precizând că identifi carea ofi -

cială este în desfăşurare, re-

latează AFP.

Potrivit primelor elemente 

ale anchetei, care trebuie co-

roborate prin identifi carea for-

mală a celor doi atacatori, băr-

batul, ucis alături de compli-

cele său de către poliţişti, se 

afl a în atenţia serviciilor de 

informaţii, menţionează sur-

sele citate.

El a încercat să ajungă în 

Siria în 2015 şi a fost cerce-

tat, la revenirea sa în Turcia, 

pentru asociere cu infractori 

în legătură cu o grupare tero-

ristă şi plasat în detenţie pro-

vizorie, după care a fost eli-

berat cu brăţară de suprave-

ghere electronică. Gruparea 

Stat Islamic (SI) a anunţat că 

atacul a fost executat de doi 

dintre „soldaţii” săi, potrivit 

agenţiei AMAQ, un organism 

de propagandă la organizaţi-

ei jihadiste.

În cursul după-amiezii au 

avut loc operaţiuni pentru 

a se verifica dacă există 

obiecte capcană sau vreun 

dispozitiv explozibil în in-

teriorul sau în jurul edifi-

ciului religios.

Luare de ostatici 
la o biserică din Franţa
Reţeaua teroristă Stat Islamic a revendicat atacul comis în Franţa.

Atacul de la biserica Saint-Etienne-du-Rouvray survine la mai puțin de două săptămâni după cel de la Nisa
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Medicii se confruntă tot 

timpul anului cu cazuri de in-

toxicaţii şi toxiinfecţii alimen-

tare, însă vara se înregistrea-

ză cele mai multe cazuri, căl-

dura favorizând degradarea 

alimentelor.

Atenţia acordată produse-

lor comestibile şi a băuturilor 

cumpărate de la vânzători am-

bulanţi sau terase trebuie spo-

rită deoarece se pot strecura 

şi alimente expirate printre 

cele în termen de valabilitate 

sau din cauza condiţiilor im-

proprii de depozitare, acestea 

se degradează înainte de ter-

men, informează csid.ro.

În urma consumării unor 

astfel de alimente apare pe-

ricolulul intoxicaţiilor şi to-

xiinfecţiilor alimentare, ma-

ladii infecţioase provocate 

de ingerarea unui aliment 

sau băuturi contaminate cu 

agenţi patogeni: bacterii, vi-

rusuri, paraziţi.

Cele mai frecvente cauze 

ale contaminării alimentelor 

sunt metodele inadecvate de 

manipulare, preparare şi de-

pozitare a hranei. Şi în me-

diul poluat cu diverse toxine 

alimentele se pot contamina. 

Nu mai este nevoie să subli-

niem că igiena corectă (a cor-

pului, psihicului, locuinţei, 

preparării alimentelor) este 

condiţia apriori a sănătăţii. De 

multe ori, alimentele-proble-

mă nu au doar o victimă (as-

ta în cazurile fericite), ci gru-

puri.

Cauzele toxiinfecţiilor 
alimentare

În primul rând, atât cei ca-

re prepară mâncare, cât şi cei 

care intră în contact cu aceas-

ta trebuie să aiba o sănătate 

impecabilă. Unele virusuri se 

transmit şi prin apă: hepatita 

A, Giardia lamblia, Cryptospo-

ridium parvum. Purtători de 

agenţi patogeni sunt şi mici-

le animale sau insecte care 

pot intra în contact cu alimen-

tele: muşte, furnici, gândaci 

de brutărie, rozătoare. Prezen-

ţa pesticidelor sau a medica-

mentelor în alimente poate, 

de asemenea, crea probleme.

Ciupercile, pe cât sunt de 

gustoase pe atât pot fi  de pe-

riculoase. Anual, un număr 

mare de oameni se îndreaptă 

către spitalele de urgenţă pen-

tru că au consumat ciuperci. 

Surpriza este că şi cunoscă-

torii acestor ciuperci se pot 

intoxica: ciupercile comesti-

bile afl ate în preajma celor 

sălbatice pot deveni pericu-

loase din cauza unor factori 

cum ar fi  vânt, insecte etc., 

care trimit în aer particule 

otrăvitoare.

Fructele şi legumele nespă-

late, apa contaminată, carnea 

sau peştele insufi cient prepa-

rate pot produce infecţii gas-

trointestinale. Rotavirus este 

responsabil în cele mai mul-

te cazuri de infecţii gastroin-

testinale.

O dată ingerate alimentele 

alterate, durează aproximativ 

6 ore sau câteva zile până a-

par simptomele.

Principalele simptome ale 

unei toxiinfecţii alimentare

În majoritatea cazurilor, 

primele simptome ale toxiin-

fecţiilor alimentare apar la câ-

teva ore după ingerarea hra-

nei alterate. Însă exista şi pa-

cienti la care primele semne 

apar după câteva zile de la 

consum.

Greaţă, dureri abdomina-

le, vomă, diaree apoasă sau 

cu sânge, dureri de cap, fe-

bră, oboseală fi zică sunt prin-

cipalele simptome. La majo-

ritatea pacienţilor, aceste 

semne dispar a doua zi, în-

să există şi cazuri grave când 

acestea se prelungesc sau 

chiar intervine decesul (în 

special la copii). Simptome-

le pot avea o intensitate mai 

mare sau mai mică, în func-

ţie de cantitatea de agenţi 

patogeni din corp.

La un om sănătos, este ne-

voie de 10-100 de milioane de 

organisme Salmonella, spre 

exemplu, pentru ca simptome-

le să se declanşeze. Femeile în-

sărcinate trebuie să acorde o 

importanţă sporită calităţii ali-

mentelor deoarece toxiinfecţii-

le pot avea efecte negative atât 

asupra lor, cât şi a fătului.

Pacienţii care suferă de he-

patită sunt suspectaţi pentru 

transmiterea virusului „vibrio 

vulnifi cus”, care poate fi  luat 

şi de la stridiile sau crabii al-

teraţi. De asemenea, persoa-

nele în vârstă, cele care sufe-

ră de afecţiuni cronice sau au 

sistemul imunitar slăbit, vor 

avea grijă să nu consume ali-

mente sau medicamente care 

pot declanşa toxiinfecţii.

Vara apar cel mai frecvent toxiinfecţiile alimentare

Pacienţii români cu diver-

se afecţiuni cronice se 

luptă cu birocraţia din 

sistemul de Sănătate pen-

tru a avea acces la trata-

mente.

Ministerul Sănătăţii va in-

troduce 12 medicamente on-

cologice noi pe lista medica-

mentelor compensate, a anun-

ţat ieri instituţia, după ce Ali-

anţa Pacienţilor Cronici a pre-

zentat povestea unui pacient 

care a murit de cancer fi ind-

că medicamentul de care avea 

nevoie nu era inclus pe lista 

de compensate.

„În data de 23 februarie, 

Ministerul Sănătăţii a primit 

de la Agenţia Naţională a Me-

dicamentului o cerere de mo-

difi care a HG astfel încât 10 

produse să fi e incluse în no-

ua formă a HG 720 ca să in-

tre în compensare, respectiv 

gratuitate. Dintre acestea, pa-

tru produse erau oncologice, 

unul era pentru acest pacient 

(nr. domnul Niţă). Pe data de 

24 martie a apărut prima for-

mă a HG-ului modifi cat, pe 

site-ul Ministerului Sănătăţii 

după care, începând din da-

ta de 3 iunie, a plecat pe cir-

cuitul de avizare în prima sa 

formă. De la momentul ace-

la, până luni, 25 iulie, în HG 

720 au mai fost introduse, 

doar pe partea oncologică, 

încă nouă medicamente şi 

molecule vitale pentru trata-

mentul acestor afecţiuni. S-a 

optat pentru această formu-

lă pentru a evita un nou pro-

ces de punere în transparen-

ţă decizională care durează 

45 de zile calendaristice, pre-

cum şi alte proceduri de avi-

zare. Practic, s-a dorit intro-

ducerea mai multor medica-

mente pe această listă pen-

tru ca mai mulţi pacienţi să 

aibă acces la medicamente, 

în majoritatea lor orfane, ca-

re să-i ajute în tratamentul 

afecţiunilor pe care le au”, a 

declarat Laurenţiu Colintinea-

nu, purtătorul de cuvânt al 

Ministerului Sănătăţii.

El a mai explicat că, în 

acest moment, atât la Minis-

terul Sănătăţii, cât şi la Gu-

vernul României, există pro-

cese lansate pentru optimi-

zarea acestor paşi.

„În forma actuală, care va 

intra cât de curând în şedin-

ţa de guvern, vor fi  aprobate 

nu trei medicamente oncolo-

gice, cum era în forma din 

martie, ci 12 medicamente on-

cologice”, a mai spus Colin-

tineanu.

Pacienţii luptă întâi cu 
birocraţia, apoi cu boala

Mii de pacienţi români cu 

diverse afecţiuni cronice, a că-

ror viaţă depinde de tratamen-

te medicamentoase, se luptă 

cu birocraţia din sistemul de 

Sănătate pentru a avea acces 

la aceste tratamente, au ex-

plicat ieri, la o conferinţă de 

presă, medici şi reprezentanţi 

ai Alianţei Pacienţilor Cronici 

din România.

Caz tragic

Cezar Irimia, preşedintele 

Alianţei, a prezentat cazul 

unui pacient, domnul Niţă, 

care a murit din cauza aces-

tei birocraţii, susţine Irimia. 

Domnul Niţă, diagnosticat cu 

leucemie cronică, avea o sin-

gură salvare, un medicament 

denumit Bosutinib, singurul 

medicament aprobat pentru 

boala lui.

„Domnul Niţă a fost un 

pacient bolnav de leucemie 

mieloidă cronică. El a inten-

tat acţiune în justiţie pen-

tru a obţine medicamentul 

vital de care avea nevoie. 

Auzise că şi alţi pacienţi 

şi-au câştigat în instanţă 

dreptul la viaţă şi s-a hotă-

rât să încerce dar, din păca-

te pentru el a fost prea târ-

ziu – la 14 iulie a decedat. 

Domnul Niţă a murit din ca-

uza bolii, dar şi din cauza 

nepăsării statului român, 

pentru că nu a primit la timp 

medicamentul de care avea 

nevoie. Domnul Niţă a mu-

rit pentru că, deşi încă din 

decembrie 2015 medicamen-

tul de care avea nevoie a 

fost evaluat favorabil de 

Agenţia Naţională a Medi-

camentului şi a Dispozitive-

lor Medicale pentru inclu-

derea necondiţionată pe lis-

ta de compensate, nici pâ-

nă azi nu s-a elaborat o ho-

tărâre de Guvern. Domnul 

Niţă a murit din cauza bi-

rocraţiei: funcţionari din mi-

nister, CNAS şi Guvern au 

uitat să elaboreze un pro-

iect de hotărâre de Guvern 

privind acest medicament”, 

a declarat Irimia într-o scri-

soare deschisă trimisă, marţi, 

Guvernului, Ministerului Să-

nătăţii, Casei Naţionale a 

Asigurărilor de Sănătate şi 

Avoctului Poporului.

În cadrul conferinţei, doc-

torul Marius Geantă de la 

Centrul pentru Inovaţie în 

Medicină, a prezentat şi da-

tele unui studiu care arată 

că pentru 50% dintre ro-

mâni, diagnosticul de can-

cer este echivalent cu dece-

sul iminent într-o perioadă 

foarte scurtă de timp.

„Doar 1% din români con-

sideră că statul este princi-

palul sprijin în lupta cu can-

cerul. De asemenea, o altă 

statistică arată că, în ultimii 

opt ani, în Europa, au fost 

aprobate 62 de medicamen-

te pentru cancer, iar românii 

au acces numai la şapte me-

dicamente dintre acestea”, a 

atras atenţia Geantă.

Încă 12 medicamente oncologice 
pe lista compensatelor

STUDIU

50%
dintre românii diagnosticaţi cu cancer ajung, 
într-o perioadă foarte scurtă de timp, la deces, 
spune doctorul Marius Geantă de la Centrul 
pentru Inovaţie în Medicină.

Încă 12 medicamente oncologice vor fi  introduse pe lista celor compensate
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră confort 2, 
în apropieree de mijloacele de 
transport. Aștept telefoane la 
0751-970146. (1.7)

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor/Gră-
dini Mănăștur, exclus demisol/
mansardă. Ofer plata pe loc. Fă-
ră agenţii. Tel. 0770-388671. 
(6.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la 0760-
185659. (11.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, apă, gaz, 
curent, telefon, TV cablu și grădi-
nă de 33 ari. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-593488. 
(1.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (1.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și ane-
xe, curte, grădină, cu acces la 

toate utilităţile, cu sau fără 4 ha 
teren agricol. Inf. suplimentare 
la tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea 
Clujului, locuibilă, cu utilităţi. Su-
naţi la tel. 0751-970146. (1.7)

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

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren lângă Lacul 
Chinteni, supr. 2900 mp, front 29 
ml, preţ 8 euro/mp. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0749-548801. (1.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (1.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
direct la Lacul Fântânele-Beliș, în 
supr. de 7800 mp, C.F., drum de 
acces pe la Giurcuţa, preţ 6 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (6.7)

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

jului, surp 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.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ 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.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(15.16*)

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Execut amenajări interioare 
lavabil, vopsesc în ulei, repar 
spaleţi. Aștept oferte serioase, 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (6.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (1.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu îţi 
vin cu o facilitate pe care o poţi 
folosi ca avans la achiziţionarea 
dorită oferându-ţi un tichet Rabla 
la jumătate de preţ ţie, faţă de ce 
oferă, respectiv 3000 RON. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (1.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (1.7)

MOBILIER

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (1.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
lăe, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapițerie pentru reca-
mier, nou tapițată. Relații supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(1.7)

DIVERSE

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relații suplimentare 
la tel. 0264-454257. (1.7)

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

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

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la tel. 
0741-547.721 sau 0758-356.073.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
medalii românești, poze vechi, in-
signe românești, cu fotbaliști, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer seriozita-
te. Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (7.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Eu berbec, 41 de ani, caut o 
domnișoară drăguţă pentru o rela-
ţie cât se poate de serioasădin Cluj 
pentru prietenie. Aștept telefoane 
la nr. 0752-362823. (5.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj Napo-
ca. Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj. Servi-
ciul colectare și executare silită 
persoane fizice. Anunţ privind 
vânzarea prin licitaţie de bunuri 
imobile sechestrate. În temeiul 
art. 250, alin. (1) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală, se face cu-
noscut că în ziua de 
08.08.2016, ora 10.00, în loca-
litatea Cluj Napoca, Str. P-ţa 
Avram lancu, nr. 19, se vor vin-
de prin licitaţie următoarele 
bunuri imobile, proprietate a 
debitorului Dumitras Cosmin 
Sebastian, cu domiciliul fiscal 
în localitatea Cluj Napoca, str. 
Eugen Ionesco, nr. 47C, ap. 2, 
jud. Cluj: Descrierea bunurilor 
mobile/ imobile, descriere su-
mară (se vor indica drepturile 
reale și privilegiile care grevea-
ză bunurile, dacă este cazul), 
Preţul de pornire al licitaţiei es-
te preţul de evaluare 27000 lei, 
exclusiv TVA, Cota TVA/ neim-
pozabil; Teren extravilan 621 
mp, în Cluj Napoca str f.n., 
22500 lei, 20%. Total, 22500 
lei, 20%. Pentru că este prima 
licitaţie, preţul de pornire al li-
citaţiei este 22500 lei, exclusiv 
TVA. Invităm pe cei care pretind 
vreun drept asupra acestor bu-
nuri să înștiinţeze despre a-
ceasta organul de executare, 
înainte de data stabilită pentru 
vânzare. Cei interesaţi în cum-
părarea bunurilor sunt invitaţi 
să prezinte, până în ziua prece-
dentă termenului de vânzare: 
oferte de cumpărare; în cazul 
vânzării la licitaţie, dovada plă-
ţii taxei de participare, repre-
zentând 10% din preţul de por-
nire al licitaţiei; împuternicirea 
persoanei care îl reprezintă pe 
ofertant; pentru persoanele ju-
ridice de naţionalitate română, 
copie după certificatul unic de 

înregistrare, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului; pentru 
persoanele juridice străine, ac-
tul de înmatriculare tradus în 
limba română; pentru persoa-
nele fizice române, copie după 
actul de identitate; dovada 
emisă de creditorii fiscali că nu 
au obligaţii fiscale restante, ur-
mând să se prezinte la data 
stabilită pentru vânzare și la lo-
cul fixat în acest scop. Împotri-
va prezentului înscris, cel inte-
resat poate introduce contesta-
ţie la instanţa judecătorească 
competentă, în termen de 15 
zile de la comunicare sau luare 
la cunoștinţă, în conformitate 
cu prevederile art. 260 – 261 
din Legea nr. 207/2015. Potri-
vit dispoziţiilor art. 9, alin. (2), 
lit. d) din Legea nr 207/2015, 
când urmează să se ia măsuri 
de executare silită, nu este 
obligatorie audierea contribua-
bilului. Pentru informaţii supli-
mentare, vă puteţi adresa la 
sediul nostru P-ţa Avram lancu, 
nr. 19, camera 17 sau la tel. 
0264.591.670, interior 301. 
Data afișării: 27.07.2016.

PIERDERI

¤ VANBAN SRL cu sediul în Flo-
rești, str. Florilor, nr. 304, ap.17, 
jud. Cluj, J12/1230/2002, C.U.I. 
14723580, declar pierdut certifi -
cat constatator emis de O.R.C. 
Cluj pentru activităţi derulate la 
terţi. Se declară nul. (1.1)

¤ EXTREM DECOR S.R.L., cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. Bumbești 
1/A., C.U.I. 20603782, 
J12/242/2007, pierdut certifi cat 
de înregistrare și certifi cat consta-
tator. Le declarăm nule. (1.1)

¤ HARCONCINI PAOLO P.F.A., 
F12/1979/2012, C.U.I. 
30398731, pierdut certifi cat de 
înregistrare, seria B 2603879 și 
certifi cat constatator nr. 14004 
din 05.03.2014. Le declar nule. 
(1.1)

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

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

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

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

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

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile 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

Acoperişuri țiglă metalică
Accesorii reparaţii acoperişuri.
Vânzări, montaj ţiglă metalică 

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Descălecaţi în Carpaţi - 
Colţ de Rai cu natură și cai 
(reluare)
13:00 Fără etichetă
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Profesioniștii...
18:00 Superconsumatorul
19:00 Repriza a treia (live)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016
21:00 Meteo
21:10 Întrebări și răspunderi (live)
22:05 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016
22:15 Nebunii de pe Madison 
Avenue
23:10 Îmi vei lipsi

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special (live)
20:30 Temptation Island - 
Insula iubirii
23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Lecţii de viaţă (ser.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vedeta
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Iarna răzbunării
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Condamnaţii
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort 
(reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Trenul condamnaţilor

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima României

23:45 Dușman de moarte

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Bahar: Viaţă furată

22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Big Boletus

13:00 Poveștile României

14:30 Arena Eroilor (reluare)

15:00 Sinteza etapei

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I Orange: 
Astra - Dinamo (reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Celebrity

20:00 Poveștile României

21:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Pandurii Târgu Jiu - 
CS U Craiova (reluare)

23:00 Liga Magazin (reluare)

INFORMARE

Această informare este efectuată de Comuna Poieni 
cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, 
judeţul Cluj, cod poștal 407470, telefon 0264-255010, 
fax 0264-255099 ce intenţionează să solicite de la 
Administraţie Bazinală de Apă Crișuri aviz de gospodarire 
a apelor pentru investitia „ÎNFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE 
ÎN LOCALITATEA VALEA DRĂGANULUI, COMUNA POIENI, 
JUD. CLUJ.“

Aceasta investitie este noua.
Rezulta permanent, ape uzate menajere ce se vor evacua 

in raul Dragan dupa ce sunt epurate in statia de epurare 
containerizata , in doua trepte de tratare prin metoda 
mecano biologica.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996 cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimenatare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor 
pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, S.C. 
DEGAS S.R.L. începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul ATELIER PRODUCŢIE 
MOBILĂ din localitatea Cluj-Napoca, str. str. Traian Vuia, 
nr. 206, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, 
după următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri 
între orele 8:30 – 13:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Apahida, Judetul Cluj, organizeaza 
concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice 
temporar vacantă de Consilier I Asistent la Serviciul 
Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru şi Agricultură.

Proba scrisă va avea loc în data de 26.08.2016 – ora 
10,00 la sediul Primăriei comunei Apahida;

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-  studii superioare agricole de lungă durată absolvite cu 

diplomă de licenţă
-  1 an vechime in specialitatea studiilor

Dosarele se pot depune în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial, Partea a III-a.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei 
comunei Apahida, str. Libertatii, nr. 122, judetul Cluj si la 
telefon 0264 231797.
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Turneu futures 
la Cluj
Winners Tennis Club din Cluj-
Napoca gădzuiește între 23 – 
30 iulie cel un turneu futures 
din circuitul ITF, dotat cu pre-
mii de 10.000 de dolari. La 
competeţie participă mai mul-
ţi sportivi de la “U” Cluj, între 
care Dragoș Dima (favoritul 
numărul unu) și Alex Jecan. 
Dima, tenismenul universitar 
care a câștigat futuresul de 
săptămâna trecută de la 
Pitești, îl va întâlnește în pri-
mul tur pe Cosmin Ontica, în 
timp ce Alex Jecan va juca îm-
potriva lui Răzvan Marius 
Codescu. De asemenea, Alex 
Jecan și Patrick Grigoriu vor 
lupta la dublu cu perechea 
Bogdan Ionuţ Apostol/ Teodor 
Leahu. Intrarea la turneu este 
liberă.

Satul Olimpic 
„va fi impecabil”
Satul Olimpic, din care mai 
multe imobile prezintă pro-
bleme de finisare, în ciuda 
inaugurării oficiale de dumi-
nică, va fi „impecabil” până 
la finalul săptămânii, a pro-
mis Rio2016, comitetul orga-
nizator al Jocurilor Olimpice 
de la Rio de Janeiro (5-21 
august), potrivit AFP, citată 
de Agerpres. „Avem 630 de 
persoane care muncesc să re-
pare problemele Satului 
Olimpic”, a declarat Mario 
Andrada, directorul de comu-
nicare al comitetului Rio2016 
pe un cont guvernamental de 
Twitter. „Vor face Satul impe-
cabil până la finalul săptămâ-
nii, probabil joi”, a asigurat 
oficialul. Duminică la prânz, 
când a avut loc inaugurarea 
Satului Olimpic, „primarul” 
Janeth Arcain, fostă baschet-
balistă medaliată olimpică, 
afirmase că problemele vor fi 
rezolvate în „maxim 48 de 
ore”.

Soţii Karoly cedează 
o parte din centrul lor
Federaţia americană de gim-
nastică a acceptat să cumpere 
o parte din centrul de antre-
nament deschis în Texas, 
pentru lotul naţional feminin, 
de soţii Bela și Martha 
Karolyi, originari din 
România, care au lucrat cu 
câteva dintre cele mai mari 
nume ce au practicat această 
disciplină, scrie Reuters, cita-
tă de Agerpres. Complexul, 
înfiinţat în 1984, a jucat un 
rol esenţial în transformarea 
echipei feminine a SUA într-o 
forţă pe plan internaţional. 
„E un vis care s-a împlinit”, a 
afirmat într-un comunicat 
Bela Karolyi, care a pregătit 
în SUA gimnaste ca Mary Lou 
Retton sau Kerri Strug. „De la 
bun început noi am avut ca 
scop să creăm ceva cu adevă-
rat unic pentru Federaţia 
americană de gimnastică, iar 
în ultimii ani această misiune 
a fost îndeplinită”, a adăugat 
Karolyi, fostul antrenor al 
Nadiei Comăneci. O parte din 
acest centru de gimnastică va 
rămâne proprietatea soţilor 
Karolyi. După Jocurile 
Olimpice, Martha Karolyi va 
renunţa la rolul de coordona-
tor al echipei naţionale femi-
nine.

Pe scurt

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Mijlocaşul român Lucian 

Sânmărtean a fost transfe-

rat recent de Pandurii 

Târgu-Jiu, pe un an cu 

posibilitate de prelungire. 

Fotbalistul a declarat că a 

optat pentru echipa care 

l-a dorit cel mai mult.

Reprezentanta României în 

preliminariile Europa League, 

Pandurii Târgu-Jiu, „a dat” cu 

o mână şi „a luat” cu cealaltă. 

După ce l-a cedat pe fundaşul 

naţionalei Cristian Săpunaru la 

campioana Astra Giurgiu, gor-

jenii au reuşit să îl convingă pe 

Lucian Sânmărtean să revină în 

Liga 1, de această dată sub co-

manda lui Petre Grigoraş. Pan-

durii au anunţat pe site-ul offi -

cial, luni seară, transferul lui 

Sânmărtean pentru sezonul ur-

mător: “Unul dintre cei mai ex-

perimentaţi mijlocaşi români, 

Lucian Sânmărtean, jucător cu 

peste 30 de meciuri la echipele 

naţionale de tineret şi seniori 

ale României, a fost convins de 

preşedintele clubului Pandurii 

să joace în acest sezon pentru 

echipa din Târgu Jiu. După ce 

a purtat negocieri în această sea-

ră (luni, n.red.) cu preşedinte-

le Narcis Răducasn, Lucian 

Sânmărtean a semnat un con-

tract pentru un an de zile cu 

Pandurii, cu opţiune de prelun-

gire pentru încă un an. Deşi e-

ra dorit de multe alte echipe din 

prima ligă, Sânmărtean va îm-

brăca de mâine (marţi, n.red.) 

tricoul echipei Pandurii”.

„Echipa care m-a dorit”

În cursul zilei de marţi, Lu-

cian Sânmărtean a făcut pu-

blică pe pagina sa de facebook 

revenirea în Liga 1. „De astăzi 

(marţi, n.red.) începe colabo-

rarea mea cu echipa Pandurii 

Târgu-Jiu şi pentru încă un an 

mă voi bucura de fotbal. Am 

ales echipa care m-a dorit şi 

sper să fi u sănătos să pot ju-

ca, cel puţin la acelaşi nivel 

de până acum”, arată Sânmăr-

tean, într-o postare pe pagina 

sa de Facebook. Mijlocaşul de 

creaţie a semnat luni un con-

tract pe un an cu Pandurii Târ-

gu-Jiu, cu opţiune de prelun-

gire pe încă un sezon.

„Ţinem mult la el”

Preşedintele Narcis Răducan 

a declarat că prin transferul lui 

Sânmărtean s-a reuşit aducerea 

unuia dintre cei mai tehnici ju-

cători ai ultimului deceniu din 

Liga 1: „Sunt sigur că Lucian îl 

va ajuta pe Petre Grigoraş să şi 

pună în practică fi lozofi a sa 

ofensivă de fotbal! Am reuşit să 

aducem unul dintre cei mai teh-

nici jucători ai ultimului dece-

niu din Liga 1, un jucător la ca-

re şi el şi eu ţinem foarte mult. 

Îi urez bun venit lui Lucian şi 

aştept cu nerăbdare să-l văd ju-

când pe noul stadion”.

Revine în Liga 1

Lucian Sânmărtean (36 ani) 

a evoluat ultima oară la echipa 

saudită Al Ittihad Jeddah. Inter-

naţionalul român (21 selecţii, 

fără gol) şi-a început cariera la 

Gloria Bistriţa, după care s-a 

transferat la Panathinaikos Ate-

na. A mai jucat la Utrecht, din 

nou la Gloria, la FC Vaslui şi la 

Steaua Bucureşti, unde a câşti-

gat titlul de campion, iar la în-

ceput de 2015 s-a transferat la 

Al Ittihad. Pandurii va evolua 

joi, la Drobeta-Turnu Severin, 

cu Maccabi Tel Aviv, în manşa 

întâi a turului al treilea prelimi-

nar al Europa League. Sânmăr-

tean nu are drept de joc pentru 

această dublă.

Doar o repriză la Euro

Lucian Sânmărtean este con-

siderat unanim drept unul din 

cei mai talentaţi fotbalilşti ro-

mâni din ultimii ani. Ignorat ini-

ţial de Victor Piţurcă la naţiona-

lă, în ciuda evoluţiilor excelen-

te de la FC Vaslui (2010-2014), 

mijlocaşul a revenit în atenţia 

naţionalei abia după transferul 

la Steaua în 2014, când avea de-

ja 34 de ani, Piţurcă hotărând 

să îl convoace în cele din urmă. 

Sânmărtean s-a remarcat în pre-

liminariile pentru Euro 2016, fi -

ind inclus în lotul pentru turne-

ul fi nal. Selecţionerul Români-

ei, Anghel Iordănescu l-a folo-

sit numai în ultimul joc, cu Al-

bania, o repriză, la scorul 0-1. 

Mijlocaşul şi-a făcut simţită pre-

zenţa, însă tricolorii nu au reu-

şit să egaleze. După un an şi ju-

mătate de la transferul său, 

Sânmărtean revine în Liga 1.

Sânmărtean revine în Liga 1: 
„Am ales echipa care m-a dorit”
Unul din cei mai iubiţi fotbalişti români, Lucian Sânmărtean, va juca pentru Pandurii Târgu-Jiu

Lucian Sânmărtean este unul din cei mai spectaculoşi fotbalişti români

Ministrul Tineretului şi 

Sportului (MTS), 

Elisabeta Lipă, a declarat 

că România a investit din 

ce în ce mai mulţi bani în 

sport în ultimii ani, dar 

performanţele au fost tot 

mai slabe şi că este nevo-

ie de modifi cări legislati-

ve, în consecinţă.

Elisabeta Lipă menţionea-

ză într-un comunicat trans-

mis afi şat pe site-ul MTS, că 

statul român şi Comitetul 

Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR) au alocat anul acest 

164 de milioane de lei pentru 

cea mai redusă delegaţie ca-

re a reprezentat România din 

1989 şi până în prezent, 98 

de sportive, la care se adau-

gă alte 6 rezerve. ''Deşi Ro-

mânia investeşte din ce în ce 

mai mulţi bani în sport, per-

formanţele sunt tot mai sla-

be, de la o Olimpiadă la alta. 

Anul acesta, statul român şi 

COSR au alocat un total de 

164 de milioane lei, pentru 

cea mai redusă delegaţie de 

sportivi care ne-a reprezentat 

vreodată la Jocurile Olimpice 

de Vară, din 1989 încoace”, a 

declarat Lipă. Ministerul Ti-

neretului şi Sportului a iniţi-

at un proiect de act normativ 

privind modifi carea şi com-

pletarea Legii educaţiei fi zice 

şi sportului (69/2000) şi or-

ganizează joi în Bucureşti o 

dezbatere pe această temă.

Conform datelor MTS, Fe-

deraţiile sportive care girează 

prezenţa sportivilor români la 

Rio au primit anul acesta cea 

mai mare alocare de fonduri 

din 2000 încoace, 164 milioa-

ne de lei, contribuţia MTS fi -

ind fără precedent, 108 mili-

oane de lei. Ca performanţe, 

la Jocurile Olimpice din 1992 

cei 172 de sportivi au obţinut 

18 medalii, în 1996 — 168 de 

sportivi şi 20 de medalii, în 

2000 — 156 de sportivi şi 26 

de medalii, în 2004 — 184 de 

sportivi şi 19 medalii, în 2008 

— 104 sportivi şi 8 medalii. 

La Olimpiada 2012 delegaţia 

României a fost reprezentată 

de 105 sportivi care au adus 

2 medalii de aur, 5 de argint 

şi 2 de bronz, în total 9.

Lipă: Investim tot mai mult în sport, 
dar performanţele sunt tot mai slabe

Atacantul român Florin 

Andone s-a transferat 

marţi, pe cinci sezoane, la 

echipa spaniolă de fotbal 

Deportivo La Coruna, de 

la formaţia de ligă secun-

dă Cordoba CF, a anunţat 

site-ul clubului clasat pe 

locul 15 în ultima ediţie 

din La Liga.

Andone va evolua într-unul 

din cele mai puternice campi-

onate din lume, alături de su-

perstaruri ca Lionel Messi, Cris-

tiano Ronaldo şi Gareth Bale. 

Florin Andone are 23 de ani şi 

a jucat pentru România la EU-

RO 2016. Fotbalistul a trecut vi-

zita medicală şi a semnat pe 

cinci sezoane cu La Coruna. În 

sezonul trecut, el a fost al doi-

lea marcator din Segunda Di-

vision, cu 21 de goluri marca-

te în 36 de meciuri. Andone s-a 

arătat „foarte bucuros” după 

semnarea contractului şi i-a 

mulţumit lui Deportivo pentru 

şansa de a juca în La Liga. „Tot 

ce pot să promit este că voi 

munci rămânând modest, cum 

am făcut întotdeauna. Voi în-

cerca să dau tot ce am mai bun 

şi să aduc echipei mica mea 

contribuţie”, a declarat inter-

naţionalul roman. Andone se 

simte norocos că a venit „la un 

club foarte mare, istoric, cu ma-

re tradiţie, care a câştigat şi 

campionatul”. Despre La Coru-

na, el a recunoscut: „Ştiu foar-

te puţin, aşa că sper că îmi voi 

face timp să afl u multe despre 

oraş şi despre club”.

Legat de faptul că el ar pu-

tea fi  cel mai scump transfer 

făcut de La Coruna în ultimii 

ani, atacantul a spus: „Pentru 

mine responsabilitatea e ace-

eaşi dacă se plăteşte o centi-

mă sau dacă se plăteşte atât 

cât s-a plătit. Nu simt o presi-

une mai mare”. În altă ordine 

de idei, internaţionalul român 

speră că echipa îl va păstra pe 

Lucas, pe care l-a numit „un 

jucător foarte valoros”.

Andone, în aceeaşi Ligă 
cu Messi şi Ronaldo
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