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ECONOMIE

Primele pentru şomeri, 
impact zero 
Noile măsuri pentru şomeri anunţate de Gu-
vern nu găsesc benefi ciari la Cluj.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Scandalul plăcuţelor 
bilingve continuă
Asociaţia Minority Rights a reacţionat 
pentru prima dată după câştigarea proce-
sului plăcuţelor bilingve.  Pagina 7

POLITICĂ

Cum se vede la Cluj 
lupta din ALDE
Tăriceanu a scăpat de Constantin, iar 
acum se pregăteşte de Congresul la care 
se alege preşedintele unic.  Pagina 4

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

Un clujean i-a propus primarului municipiului Cluj-Napoca un sistem rapid 
de tranzit urban – Metro Cluj, „o abordare unitară pentru un sistem rapid 
de tranzit urban în municipiul Cluj-Napoca”. Pagina 7

ACTUALITATE

Vremea se va încălzi şi va intra 
într-un regim termic normal

ECONOMIE

Care este cel mai deprimant 
loc de muncă din lume

Vremea se va încălzi în ur-
mătoarele zile, devenind mai 
caldă decât în mod normal pen-
tru această perioadă, cu tempe-
raturi ce vor atinge pe timpul 
zilei şi 20 de grade Celsius în u-
nele regiuni, în timp ce ploile 
vor fi  prezente în ultimele do-
uă zile din martie, dar şi în pri-
mul interval din luna aprilie, re-
levă prognoza Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie 
(ANM), valabilă pentru perioa-
da 27 martie – 9 aprilie 2017.

În Transilvania, în primele 
zile, vremea se va încălzi, ajun-
gând mai caldă decât în mod 
normal, în data de 29 martie, 
când media temperaturilor ma-
xime va fi  de 18–19 grade. Ul-

terior unei răciri de scurtă du-
rată, această medie se va înca-
dra în limite apropiate de nor-
mele perioadei, respectiv între 
13 şi 17 grade. Temperaturile 
minime vor creşte şi ele, de la 
o medie de -2 grade în prima 
noapte, până la 3–4 grade în ju-
rul datei de 30 martie. Ulterior, 
media acestora va oscila între 
-1 şi 4 grade, fapt ce semnifi că 
şi pentru regimul termic noc-
turn o situaţie apropiată de cea 
normală în prima decadă a lu-
nii aprilie. Probabilitatea de a-
pariţie a precipitaţiilor, predo-
minant sub formă de ploaie, va 
fi  mai ridicată în data de 30 mar-
tie şi din nou, temporar, în in-
tervalul 3-9 aprilie.

Un studiu publicat recent în 
Social Psychiatry Journal suge-
rează că anumite slujbe au o mai 
mare rată de depresie decât alte-
le. Cea mai mare rată de depre-
sie (16,2%) a fost calculată în 
rândul şoferilor de autobuz. Cea 
mai mică rată (6,9%) a fost în-
registrată de serviciile de diver-
tisment, un grup ce include spor-
tul, fi tness-ul şi artiştii.

Din punct de vedere econo-
mic, este extrem de important 
ca aceste meserii să fi e identi-
fi cate pentru a se putea calcu-
la productivitatea irosită dato-
rită problemelor mentale. Con-
form unui studiu realizat de 
Analysis Group, depresia atra-
ge anual costuri de peste 83 de 

miliarde de dolari în Statele U-
nite, în mare parte datorită pro-
ductivităţii scăzute.

Autorii studiului notează în-
să că datele colectate într-o sin-
gură regiune nu pot fi  transpu-
se la nivel naţional, cu atât mai 
puţin global, iar lucrările publi-
cate în ultimii ani nu tratează 
subiectul depresiei dintr-un 
punct de vedere strict fi nanciar.

Un alt aspect vizat de către 
analiză este asemănarea dintre 
domeniile cu cea mai mare ra-
tă a depresiei. O primă conclu-
zie a fost că slujbele cu o rată 
ridicată „necesită interacţiuni 
frecvente şi difi cile cu publicul” 
şi au „un nivel scăzut de acti-
vitate fi zică”.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Rute noi de pe Aeroportul Internațional Cluj
Începând de duminică, 26 martie, zborurile sunt operate pe Aeroportul Cluj conform programului aferent sezonului de vară. Pagina 5

LECȚȚII DE LA CLUJENI
pentru primarul Emil Boc

Locuitorii propun soluții pentru un oraș funcțional
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Potrivit proiectului de 

hotărâre, Tămaş ar urma 

să fie eliberat din func-

ţia de conducere de 

director general al 

DGASPC Cluj „pentru 

incompetenţa profesio-

nală”, ca urmare a obţi-

nerii calificativului 

„nesatisfăcător” la eva-

luarea performanţelor 

profesionale individuale 

pe anul 2016.

Directorul DGASPC Cluj, 

Daniel Tămaş a luat nota 1,5 

după ce i-au fost evaluate 

performanţe profesionale pe 

anul 2016.

Încă de când s-a instalat 

în funcţie, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Alin 

Tişe, i-a cerut în nenumăra-

te rânduri demisia directo-

rului DGASPC Cluj, Dan Cla-

udiu Tămaş, pentru mai mul-

te nereguli descoperite în 

instituţie. Anul trecut, Tişe 

declara în cadrul unei con-

ferinţe de presă că la DGAS-

PC Cluj, instituţie aflată în 

subordinea Consiliului Ju-

deţean, s-au făcut angajări 

fără concurs, „o chestiune 

de o gravitate fără prece-

dent, pentru că în sistemul 

public nu se pot face anga-

jări decât pe concurs, fie că 

vorbim de posturi pe peri-

oadă determinată sau nede-

terminată”.

Apoi, Tişe s-a legat de fap-

tul că, tot în 2016, la Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Cluj s-ar 

fi  efectuat lucrări de reparaţie 

la un corp de clădire monu-

ment istoric fără autorizaţie.

Tişe i-a mai cerut demisia 

lui Tămaş şi după un control 

unde s-ar fi  constatat că “din 

banii alocaţi pentru fi ecare 

copil instituţionalizat (o me-

die de 14 lei/copil/zi), anga-

jaţi ai Direcţiei consumă din 

norma de hrană a copiilor, 

folosindu-se personalul insti-

tuţiei pentru prepararea hra-

nei, aspect deosebit de grav”.

La acea dată, Tămaş a ce-

rut, la rândul său, demisia 

preşedintelui CJ Cluj, Alin 

Tişe.

„I-am spus domnului Ti-

şe că nu îmi dau demisia şi 

i-am cerut să-şi dea dânsul 

demisia. I-am spus că, da-

că are anumite informaţii că 

angajaţii unui centru al nos-

tru ar consuma din norma 

de hrană a copiilor, să facă 

o sesizare în scris, iar noi o 

să verificăm, dar este o min-

ciună. Am avut audit, am 

fost verificaţi de Curtea de 

Conturi şi totul a fost în re-

gulă. Eu lucrez de 18 ani în 

această instituţie, sunt func-

ţionar public, iar postul l-am 

luat prin concurs şi nu plec 

când vrea domnul Tişe. Dom-

nia sa crede că s-au întors 

vremurile din perioada 

2008-2012, când oamenii 

erau daţi afară pe conside-

rente politice”, spunea 

atunci directorul DGASPC, 

Daniel Claudiu Tămaş.

Acesta ocupă postul de 

director de trei ani şi spune 

că nu mai are calitatea de 

membru PSD.

DGASPC este instituţie 

publică aflată în subordinea 

Consiliului Judeţean Cluj.

Tişe îl dă afară pe Tămaş 
de la Protecția Copilului 
şi îl numeşte incompetent
Consilierii judeţeni vor discuta vineri în şedinţă un proiect de hotărâre 
privind eliberarea din funcţia de director general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj a lui Daniel Tămaş. 

Daniel Tămaș (foto stânga) urmează să fi e demis vineri din fruntea DGASPC

Tânără ruptă de beată, 
lovită de o maşină 
în centrul Clujului
Un accident rutier, soldat cu rănirea ușoară a 
unei persoane, a avut loc, duminică seară, pe 
strada Cardinal Iuliu Hossu, din Cluj-Napoca. 
„La data de 26 martie, în jurul orei 21:00, o 
tânără, de 24 de ani, din judeţul Brăila, s-ar fi  
angajat in traversarea neregulamentară a stră-
zii Cardinal Iuliu Hossu, din Cluj-Napoca, fi ind 
astfel acroșată de un autoturism condus de un 
tânăr, de 24 de ani, din Cluj-Napoca. Poliţiștii 
sosiţi la faţa locului, au constatat că tânăra se 
afl a sub infl uenţa alcoolului, având o concen-
traţie de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul 
expirat”, transmite IPJ Cluj. În urma impactului, 
aceasta a fost rănită ușor, fi ind transportată la 
unitatea medicală pentru îngrijiri medicale. 
Cercetările continuă pentru stabilirea împreju-
rărilor exacte în care s-a produs accidentul.

Incendiu de proporţii la 
un depozit de europaleţi 
din comuna Mihai Viteazu
Un depozit de europaleţi de 800 de mp din 
comuna Mihai Viteazu, judeţul Cluj, a fost 
cuprins, duminică, de fl ăcări, iar cinci auto-
speciale ale pompierilor au reușit să ţină in-

cendiul sub control, fără să fi e stins deocam-
dată. Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei 
Biriș, a declarat că nicio persoană n-a avut 
de suferit. “A fost un incendiu de mare am-
ploare. Au fost mai mulţi europaleţi depozi-
taţi în afară, care au fost cuprinși de fl ăcări, 
pe o suprafaţă de circa 800 mp. Nu au fost 
persoane rănite”, a spus Andrei Biriș. Potrivit 
acestuia, la faţa locului s-a deplasat și o am-
bulanţă, pentru orice eventualitate. Andrei 
Biriș a mai spus că stingerea incendiului va 
dura mai mult timp, deoarece fi ind vorba de 
materiale depozitate, trebuie eliminate toa-
te focarele, pentru a fi  evitată reizbucnirea 
incendiului. El a mai spus că deocamdată nu 
se cunosc cauzele izbucnirii incendiului.

Motocicliştii clujeni 
ies în stradă
Peste 300 de motocicliști vor ieși în stradă 
pentru a atrage atenţia că există în trafi c. 
Campania de prevenire a incidentelor ruti-
ere, “Atenţie la motocicliști”, va avea loc în 
2 aprilie la Cluj-Napoca. Campania se do-
rește a fi , pe de o parte, un mesaj de aten-
ţionare cu privire la prezenţa și vulnerabili-
tatea motocicliștilor în trafi c și, pe de altă 
parte, o modalitate de responsabilizare a 
tuturor persoanelor implicate direct și indi-
rect în aceste activităţi – șoferi, motoci-

cliști, pietoni, în vederea reducerii numă-
rului de incidente rutiere.

Mănăşturenii de pe strada 
Parâng şi-au făcut singuri 
parcare cu barieră

Mănășturenii de pe strada Parâng și-au făcut 
de unii singuri o parcare cu barieră în zona lor 
de garaje. ”Este cineva in cunoștinţa de cauza 
daca in zona Parâng 39 exista autorizaţie de 
urbanism pentru parcare privată cu bariera si 
garaje improvizate?!? Bariera este închisă cu 
lacăt, ”cred ca in mod ilegal”, iar daca intri si 
nu faci parte din ”grupul lor”, te închid in acel 
perimetru ”așa-zis privat” de la care doar ei 
au cheia”, a afi rmat, într-o postare pe 
Facebook, Monica Gabor.

Pe scurt
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Oraşele din Crişana, 

Transilvania şi Banat sunt 

percepute de români ca 

având cele mai bune spi-

tale din ţară. Oraşele din 

sud şi est sunt la coada 

clasamentului

Cu 16 spitale de stat şi 

private, alături de alte peste 

90 de cabinete private şi zeci 

de farmacii, Oradea, reşedin-

ţa şi cel mai mare oraş din 

judeţul Bihor, a fost desem-

nat ca fi ind centrul urban cu 

cele mai bune facilităţi me-

dicale din România, potrivit 

unui studiu realizat de o plat-

formă de anunţuri imobilia-

re. Clasamentul continuă cu 

oraşele Braşov, Timişoara, 

Târgu Mureş, Baia Mare, Pi-

teşti şi Cluj-Napoca. La po-

lul opus, printre cele mai 

dezavantajoase oraşe din 

punctul de vedere al facili-

tăţilor medicale se numără 

Giurgiu, Focşani, Tulcea, Că-

lăraşi, Constanţa, Bacău şi 

Vaslui.

Zorilor, locul 4 la cartiere

Dacia din oraşul Timişoa-

ra ocupă prima poziţie în cla-

samentul cartierelor cu cele 

mai bune facilităţi medicale 

din România. Topul continuă 

cu Ştefan cel Mare (Bucu-

reşti), Gavana 3 (Piteşti), Zo-

rilor (Cluj-Napoca), 7 No-

iembrie (Târgu Mureş), Soa-

relui (Timişoara), Centrul Ci-

vic (Braşov) şi Cedonia (Si-

biu). Cartierul Rogerius din 

oraşul Oradea ocupă poziţia 

numărul 5.

Zorilor este urmat în cla-

samentul pe Cluj-Napoca de 

Centru şi Gheorgheni. Cel 

mai rău stau cartierele Bună 

Ziua, Someşeni şi Dâmbul 

Rotund.

La coada clasamentului 

sunt cartierele Gai (Arad), 

Bereasca (Ploieşti), Ferneziu 

(Baia Mare) şi Gara (Slati-

na).

La nivel de regiuni istori-

ce, Banat a fost desemnat de 

8.332 de români ca fi ind re-

giunea cu cele mai bune fa-

cilităţi medicale, fi ind urma-

tă de Maramureş, Crişana şi 

Transilvania.

La coada clasamentului

Cel mai mic punctaj la ca-

pitolul percepţiei locuitorilor 

faţă de facilităţile medicale 

în oraşele şi cartierele lor a 

fost obţinut de Dogrobea, 

Moldova şi Muntenia. Zona 

Bucureşti şi Ilfov se afl ă la 

mijlocul clasamentului. În ge-

neral, oraşele cu un număr 

mare de locuitori, cu un Pro-

dus Intern Brut ridicat şi o 

rată a şomajului scăzută au 

fost considerate şi oraşele cu 

cele mai bune facilităţi me-

dicale. La polul opus, cele 

mai dezavantajoase oraşe din 

punct de vedere al facilităţi-

lor medicale au în medie sub 

100.000 de locuitori şi o rată 

a şomajului ridicată.

Bucureşti, pe locul 
9 în clasament

Capitala ocupă locul 9 în 

topul oraşelor cu cele mai 

bune facilităţi medicale din 

România. În clasament, pes-

te 29.000 de bucureşteni şi-au 

evaluat cartierul în care lo-

cuiesc. Pe primul loc se si-

tuează cartierul Ştefan cel 

Mare ca având cele mai bu-

ne facilităţi medicale, urmat 

de zonele Dorobanţi, Cotro-

ceni şi Floreasca. Zonele Ba-

sarabia, Aviaţiei şi Titan ur-

mează în top. Ultimele po-

ziţii sunt ocupate de Prelun-

girea Ghencea, Ferentari şi 

23 August (Căţelul). Giuleşti, 

Baicului, Rahova sau Mili-

tari sunt, la fel, cartiere de-

semnate de bucureşteni ca 

fiind dezavantajoase din 

punct de vedere al facilităţi-

lor medicale. La mijlocului 

clasamentului se găsesc zo-

ne precum Tei, Bucur Obor 

sau Colentina.

Clujul este doar pe locul 7 în topul oraşelor 
cu cele mai bune spitale din ţară

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Niciun clujean nu a bene-

fi ciat încă de cei 12.500 

de lei, acordaţi pentru cei 

care se mută în altă loca-

litate pentru a se angaja, 

iar unul singur primeşte 

prima de relocare de 50 

de lei pe zi, pentru 

“navetă”, potrivit datelor 

furnizate de Agenţia 

Judeţeană de Ocupare a 

Forţei de Muncă (AJOFM) 

Cluj, la cererea Monitorul 

de Cluj.

„La nivelul judeţului s-a 

acordat o singură primă de mo-

bilitate, în ianuarie 2017, ni-

ciuna de relocare, deşi există 

interes manifestat de oameni 

şi 34 de prime de reîncadrare 

în ianuarie şi 85 în februarie”, 

a declarat purtătorul AJOFM 

Cluj, Ana Maria Chiciudean.

Numărul mic de prime 

acordate se explică prin pu-

terea de atracţie a Munici-

piului asupra forţei de mun-

că, potrivit reprezentantei 

agenţiei.

„La nivelul judeţului pri-

mele acestea sunt complicat 

de acordat pentru că toată lu-

mea vine înspre Cluj-Napo-

ca”, spune Chiciudean.

Noile măsuri prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă nr. 

60/2016 pentru modifi carea şi 

completarea Legii nr. 76/2002 

privind sistemul asigurărilor 

pentru şomaj şi stimularea ocu-

pării forţei de muncă au intrat 

în vigoare de la 1 ianuarie 2017.

Care sunt primele 
„non grata”

Printre noile reglementări 

se numără şi şi acordarea u-

nei prime de instalare în va-

loare de 12.500 oferită persoa-

nelor care se încadrează în 

muncă, într-o altă localitate 

şi, ca urmare a acestui fapt, 

îşi schimbă domiciliul. Suma 

creşte la 15.500 de lei în ca-

zul în care acestea sunt înso-

ţite de membrii familiei.

Pentru prima de încadrare 

în altă localitate se acordă o 

subvenţie de 50 de lei pe zi 

pentru plata navetei, astfel în-

cât persoana poate să benefi -

cieze de primă dacă se înca-

drează la o distanţă mai mare 

de 15 kilometri de localitate. 

Nu toţi locuitorii din Cluj pot 

benefi cia de această primă, ci 

doar cei care fac parte dintr-o 

localitate inclusă în planul na-

ţional de mobilitate. La nive-

lul judeţului sunt prevăzute 

următoarele zone: Aiton, Bu-

za, Panticeu, Recea-Cristur, Să-

cuieu, Sânpaul şi Vultureni.

Prima de activare, singura 
cu succes la nivel local

Ordonanţa prevede acorda-

rea unei prime de activare în 

valoare de 500 lei neimpozabi-

lă şomerilor înregistraţi care nu 

benefi ciază de indemnizaţie de 

şomaj, în situaţia în care se an-

gajează cu normă întreagă, pen-

tru o perioadă de cel puţin 3 

luni. Prima de activare nu se 

cumulează cu prima de înca-

drare şi prima de instalare.

Persoanele care benefi ciază 

de prima de activare au drep-

tul la menţinerea acesteia şi în 

situaţia în care, în perioada de 

3 luni de la angajare, le înce-

tează raportul de muncă sau 

de serviciu la primul angajator 

şi se încadrează, în termen de 

30 de zile, la un alt angajator, 

în aceleaşi condiţii.

Angajaţii au obligaţia de a 

restitui integral sumele con-

stituind prima de activare, în 

situaţia în care raporturile de 

muncă sau de serviciu înce-

tează, într-o perioadă mai mi-

că de 3 luni de la data înca-

drării în muncă.

Primele pentru şomeri, 
impact zero la nivelul Clujului
Noile măsuri pentru şomeri, care promiteau o reformă pe piaţa muncii, anunţate şi implementate cu surle 
şi trâmbiţe de Guvern, nu găsesc beneficiari în judeţul nostru.

Rata şomajului a coborât la nivel naţional la 5,4%, în ianuarie. În Cluj se învârte de câteva luni în jurul lui 2%
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 Comuna Bonţida, în calitate de Promotor Proiect, în parteneriat cu Fundaţia Creștină Diakonia, 
anunţă încheierea proiectului derulat : „Implementare Program pentru Educaţie Incluzivă în 
Comuna Bonţida, Judeţul Cluj, în data de 31.03.2017, printr-o Conferinţă de presă, cu participare 
largă la ora 10,00 la sediul Căminului Cultural din localitatea Bonţida, judeţul Cluj.

Proiectul a fost fi nanţat prin Apelul LOCAL din cadrul Programului RO10:
„Copii şi tineri afl aţi în situaţii de risc şi iniţiativele locale şi regionale pentru reducerea 

inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale“, derulat în cadrul 
Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.

Valoarea iniţială a proiectului a fost de 585.332 lei, urmând a se derula în perioada 
Ianuarie 2015-Aprilie 2016. Prin Facilităţile de Finanţare PLUS 2, perioada de implementare 
s-a prelungit până la data de 31.03.2017, bugetul fi nal având valoarea de 812.852lei.

Promotor de proiect  Partener
COMUNA BONŢIDA    FUNDAŢIA CREŞTINĂ DIAKONIA
PRIMAR    Director
Cărhaţ Aurel EMIL  Sarosi Arthur

Date de contact: Telefon :0264262259
Web.: www.bontida-corai-frds.ro

www.eeagrants.org / www.granturi-corai.ro

ARS OPINIÆ

Fotbalul, o Românie mai mică

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Fotbalul de pe la noi nu e altce-
va decât o România mai mică, 
asemenea politicii, educaţiei, 
sănătăţii etc., adică un proiect 
sortit, din capul locului, încercă-
rii, dubiului, compromisului, 
nereușitei (ar spune pesimiștii). 
Deși n-aș vrea, scriu tot mai pu-
ţin despre sport, iar despre fot-
bal, și mai puţin, iar dacă o fac, 
îmi iese doar când e de rău. 
Îmi propun totuși să scriu de bine despre fotbal atunci când 
„U” Cluj va ajunge unde îi este locul și dacă (și când) Juventus 
Torino va câștiga Champions Legue. Sper să nu treacă foarte 
mult până atunci.

Deocamdată, pare de neocolit batjocura de meci numită 
România – Danemarca, de aseară, de la Cluj, din preliminariile 
Campionatului mondial de fotbal din Rusia 2018. Chibiţând la 
fi rul ierbii, sigur, unii vor scoate ce vor dori (și) din acest meci: 
lipsa de noroc (Christoph Daum), lipsa de dorinţă (M. 
Șumudică), un sistem prea defensiv (M. Stoichiţă), schimbarea 
sistemului (I. Dumitrescu). Din arsenalul apreciativ nu lipsesc 
sintagmele cunoscute, precum „nulităţi” (Gazeta Sporturilor) 
sau „ratalăi (Facebook), dar nici atitudinile maximale, gen, a 
face pe mutu/prostu (Răzvan Burleanu, președintele FRF) sau 
a cere răspicat demisia federaţiei (M. Olaianos, jurnalist TVR). 
Între aceste borne relative, s-ar plasa părerile tuturor alor noș-
tri, fi ecare cu năduful, prejudecata și priceperea lui. Știm însă 
(și-am trăit-o de multe ori) că ar fi  fost destul ca „bieţii noștri” 
să dea un gol în primul minut (ca-n meciul cu Armenia) sau să 
nu primească gol în ultimul minut (ca-n meciul cu 
Muntenegru), ca toate judecăţile, umorile și paradigmele să se 
schimbe și să „măcinăm altă făină” la moara fotbalului româ-
nesc. De fapt, asta facem de zeci de ani, amânăm, amăgim, 
ameţim, cu toate că din „coșul” acestei mori iese mai mult tă-
râţă.

0-0 nu este doar rezultatul meciului de fotbal de duminică sea-
ră, ci este bilanţul simbolic al unui mod de a fi  și a gândi ma-
nagementul unui sistem, fi e că se cheamă ţară, minister, fede-
raţie, stadion, fi rmă sau persoană. E un fel de a conduce și 
concepe, pe care cineva trebuie să și-l asume, pentru că este 
un mod de a construi în nume personal și în folos propriu (sau 
de grup), niciodată pentru toţi, sub nicio formă pentru binele 
comun, categoric, numai pentru ziua de azi și deloc pentru ce-
ea ce va urma. Din această perspectivă, cum spuneam, și fot-
balul este o Românie mai mică, dar unde se văd, ca-ntr-un ac-
variu, toate neajunsurile, racilele și defectele marelui sistem, 
nu trebuie decât puţină luare-aminte. Iată câteva din aceste 
păcătoase analogii, de care nu putem scăpa sub niciun chip:

1. Mircea Sandu, fost președinte etern al FRF, e o moștenire a 
vechiului fotbal, un fel de Ion Iliescu, care a supravieţuit (în 
trup sau spirit) vreme îndelungată la conducerea forului fotba-
listic. El a dat viaţă lungă unui model care îl ţinea pe el în func-
ţie (și funcţia îl ţinea pe el), fără nicio altă ţintă, dar cu tot felul 
de alibiuri și paravane în faţă (echipa naţională, performanţe 
răzleţe/întâmplătoare ale echipelor de club etc.). Asemenea 
marelui sistem, n-a fost gândită niciodată o reformă adevăra-
tă, vreun progres real sau o schimbare la temelie, pentru viito-
rul fotbalului românesc

2. Răzvan Burleanu, un fel de Sorin Grindeanu al fotbalului, 
ajuns întâmplător președinte al FRF, e un veleitar, un „trepă-
duș” cu pretenţii, fabricat pe același calapod, dar care nu va su-
pravieţui, fi indcă nu știe și nu poate construi alibiurile predece-
sorului său, principalul său bastion, echipa naţională, fi ind praf 
și pulbere. Nu văd niciun milimetru de temelie pus de actualul 
președinte. În competiţii (unde ajunge), România are calitatea 
de participant (din ofi ciu), nu de competitor merituos, 
ca-ntr-un fel de UE lărgită a fotbalului

3. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii zeci de ani în fotbalul ro-
mânesc este făurit prin corupţie (sponsorizare, fi nanţare, eva-
zionism, transferuri, arbitraje etc.), după modelul politicii ro-
mânești postdecembriste. Iar dovadă nu stau doar condamnă-
rile din procesele fotbalului, ci și faptul că aproape toate cam-
pioanele (participante în UEFA Champions Legue) sunt desfi in-
ţate sau în procedură de insolvenţă/faliment, semn al funcţio-
nării unui sistem putred, rapace, măcinat de interese persona-
le. Lăcomia, lipsa de răbdare și de discernământ au dus la dez-
astru domeniul de activitate cel mai bine plătit din societate, 
ce furnizează cele mai mari venituri și salarii

4. Fotbalul românesc, cu înzestrarea naturală de care dispune 
și cu mărimea (medie) pe care o are în Europa, ar putea să 
prospere, cultivându-și judicios și responsabil resursele umane, 
creând, la bază, condiţii de educare și formare a juniorilor de 
diferite categorii de vârstă. Printr-o solidă cultură sportivă de 
masă s-ar crea condiţii de competivitate la nivel intern și s-ar a-
sigura resurse (fi nanciare) pentru înalta performanţă (în 
Europa, lume, cupe europene). E ca și cum am vorbi despre 
educaţia din România, în general

5. Reușitele din fotbalul românesc (dacă și câte există) sunt 
pur individuale, vezi cazul Academiei Gh. Hagi, rezultat, câteo-
dată, al ambiţiei, încăpăţânării sau întâmplării și nu, neapărat, 
al priceperii, știinţei și preocupării sistematice. Din câte se spu-
ne, FRF este o frână și, în loc să extindă la nivel naţional ase-
menea proiecte, le sabotează și le minimalizează pe cât poate.

România-Danemarca (nici tragedie, nici comedie) e doar un 
episod din serialul amăgirilor noastre.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

PROMOVARE

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
în fiecare lună

Anca M. COLIBĂŞANU
politicmonitorulcj.ro

Liderii ALDE au decis, 

duminică, să îi retragă 

sprijinul politic lui 

Daniel Constantin, 

co-preşedintele formaţi-

unii. În momentul de 

faţă, lupta pentru putere 

se dă între cele două 

tabere, ALDE fiind for-

mat dintre fostul PLR şi 

fostul PC, care îi susţin 

pe Călin Popescu 

Tăriceanu, respectiv 

Daniel Constantin.

Conflictul de la centru nu 

are impact direct şi imediat 

în teritoriu, spun liderii de 

la Cluj, dar este pe de altă 

parte, un semnal de nesigu-

ranţă. Reprezentanţii ALDE 

îşi vor alege în luna aprilie 

un preşedinte unic.

Un gest lipsit de onestitate

Preşedintele ALDE Dej Vi-

cenţiu Ştir spune că la nivel 

local, nu există un impact 

direct al scandalului de la 

centru.

„Daniel Constantin rămâ-

ne în continuare copreşedin-

te până la Congresul care va 

avea loc în 21 şi 22 aprilie. 

Atunci va fi  ales un preşe-

dinte unic, aşa cum am sta-

bilit de la începutul lunii”, 

a declarat liderul de la Dej.

Copreședintele ALDE Cluj 

Mircea Irimie spune pe de 

altă parte, că retragerea spri-

jinului politic a fost un gest 

nedemocratic care până la 

urmă reprezintă un semnal 

de nesiguranţă.

„Ce s-a întâmplat dumi-

nică a fost nedemocratic, a 

fost un gest lipsit de onesti-

tate, în care într-o manieră 

lipsită de eleganţă domnului 

Constantin i s-a retras de că-

tre o parte din partid spriji-

nul politic A fost un reglaj 

la vârf, nu are impact în ţa-

ră, urmează Congresul, iar 

de la Congres în jos se vor 

face alegeri peste tot. A fost 

un meci la vârf, dar a fost 

trist, pentru faptul că am 

pornit împreuna pe un drum, 

avem un scor frumos la lo-

cale, am reuşit la parlamen-

tare, la guvernare. E dureros 

şi e un semnal de nesiguran-

ţă. Îmi pare rău că s-a ajuns 

aici, era Congresul peste o 

lună, se puteau face reglaje 

la Congres”, a declarat la 

rândul său, Mircea Irimie.

Al doilea copreşedinte 

ALDE Cluj Steluţa Cătăniciu 

nu a putut fi contactată pen-

tru a exprima un punct de 

vedere.

Cum a scăpat Tăriceanu 
de Constantin

Daniel Constantin a de-

nunţat decizia privind retra-

gerea sprijinului politic drept 

una nestatutară şi a spus că 

acum „mingea” este în tere-

nul premierului Sorin Grin-

deanu şi liderului PSD, Liviu 

Dragnea.

În schimb, Călin Popescu 

Tăriceanu l-a acuzat pe Da-

niel Constantin că a devenit 

„un cântăreţ pe faţă al siste-

mului şi al binomului”.

„În timp ce am militat 

pentru revenirea la normele 

unui stat autentic, colegul 

nostru a devenit un cântăreţ 

pe faţă al sistemului şi al bi-

nomului şi aceasta este o 

contradicţie majoră între 

principiile liberalismului şi 

un om care se pretinde libe-

ral. Drumurile noastre s-au 

despărţit”, a spus preşedin-

tele Senatului.

Daniel Constantin a mai 

declarat că decizia luată, du-

minică, de colegii săi din par-

tid de a-i retrage sprijinul po-

litic nu are „nicio legătură cu 

statutul sau cu legalitatea”. 

Ministrul a precizat că deci-

zia este nestatutară pentru că 

retragerea sprijinului politic 

pentru un co-preşedinte nu se 

poate face decât în congres.

Reprezentanţii ALDE au 

votat covârşitor pentru retra-

gerea sprijinului politic lui 

Daniel Constantin. Au fost 86 

de voturi „pentru”, 12 „îm-

potrivă” şi 6 „abţineri”.

ALDE îşi alege 
un preşedinte unic

La începutul lunii martie, 

copreşedintele ALDE Călin Po-

pescu Tariceanu declara că 

ALDE va renunţa la formula 

actuală de conducere şi va 

avea, după congres, o condu-

cere unică. „Acest lucru l-am 

discutat cu colegul meu Da-

niel Constantin şi am conve-

nit că după congres aceasta 

formulată tranzitorie pe care 

am folosit-o după fuziunea 

celor două formaţiuni va fi  

abandonată. Deci, vom mer-

ge pe o formulă de conduce-

re unică”, a declarat atunci 

copreşedintele ALDE.

Cum se vede la Cluj lupta 
pentru putere din ALDE
Tăriceanu a scăpat de Constantin, iar acum se pregăteşte de Congresul 
la care ALDE îşi va alege preşedintele unic. 

Liderii ALDE de la Cluj consideră că „soarta” partidului trebuia tranșată la Congresul de luna viitoare
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Ministerul de Interne a 

pus în dezbatere publică 

un proiect de lege prin 

care toate companiile de 

transport aerian ce efec-

tuează zboruri din sau 

spre România, ori escale, 

vor fi  obligate să transmi-

tă datele personale ale 

tuturor pasagerilor 

îmbarcaţi, inclusiv itine-

rariul şi istoricul călători-

ilor.

Pe pagina de internet a Mi-

nisterului Afacerilor Interne 

(MAI) a fost pus în dezbatere 

publică proiectul de lege prin 

care se va înfi inţa o nouă struc-

tură de securitate naţională - 

Unitatea Naţională de Infor-

maţii privind Pasagerii (UNIP), 

şi, totodată, vor fi  stabilite o 

serie de obligaţii pentru toate 

companiile aeriene care tran-

zitează România.

Conform proiectului de le-

ge afl at în dezbatere publică 

pe site-ul MAI, toţi transpor-

tatorii aerieni vor fi  obligaţi 

să transmită UNIP codul de 

rezervare, data rezervării sau 

a emiterii biletului, data (da-

tele) programată a călătoriei, 

numele şi prenumele asocia-

te rezervării, adresa şi infor-

maţiile de contact (număr de 

telefon, adresă de e-mail) aso-

ciate rezervării, toate infor-

maţiile privind forma de pla-

tă, inclusiv adresa de factu-

rare, itinerarul complet de că-

lătorie, informaţiile din pro-

fi lul „client fi del”, agenţia sau 

agentul de turism prin care a 

fost făcută rezervarea sau a 

fost cumpărat biletul, situa-

ţia de călătorie a pasagerului, 

inclusiv confi rmările, situaţia 

înregistrării pentru zbor, in-

formaţii privind neprezenta-

rea pasagerului la îmbarcare 

sau privind prezentarea aces-

tuia în ultimul moment la îm-

barcare fără rezervare prea-

labilă, toate informaţiile dis-

ponibile despre minorii neîn-

soţiţi cu vârsta sub 18 ani, 

precum numele şi sexul mi-

norului, vârsta, limba (limbi-

le) vorbită, numele şi datele 

de contact ale persoanei ca-

re îl însoţeşte la plecare şi re-

laţia sa cu minorul, numele 

şi datele de contact ale per-

soanei care îl aşteaptă la so-

sire şi relaţia sa cu minorul, 

numărul locului, toate infor-

maţiile cu privire la bagaje.

Plenul Camerei 

Deputaţilor a adoptat 

luni, pe articole, propu-

nerea legislativă de revi-

zuire a Constituţiei care 

prevede că familia se 

întemeiază pe căsătoria 

liber consimţită între un 

bărbat şi o femeie. El 

urmează să fi e supus 

votului fi nal în şedinţa 

de plen de astăzi a 

Camerei Deputaţilor.

În forma actuală, Consti-

tuţia spune că familia se în-

temeiază pe căsătoria liber 

consimţită între soţi.

Deputaţii PSD, ALDE şi 

PMP, dar şi unii dintre cei ai 

PNL au declarat că vor sus-

ţine acest proiect de lege.

Proiectul de lege urmea-

ză să fie supus votului final 

în şedinţa de plen de marţi 

a Camerei Deputaţilor.

„Vreau să-i felicit pe toţi 

cei aproximativ 3 milioane 

şi jumătate de români care 

au semnat această iniţiativă 

cetăţenească de revizuire a 

Constituţiei. Avem de-a face 

cu o formă de expresie a prin-

cipiului suveranităţii popo-

rului. Valorile familiei sunt 

fundamentale pentru socie-

tatea românească. Eu, ca unu 

care susţine familia creştină, 

mi se pare un moment de re-

ferinţă pentru România”, a 

spus în cadrul dezbaterilor 

pe proiectul de lege deputa-

tul PNL Daniel Gheorghe.

Companiile aeriene, obligate să furnizeze 
datele personale ale pasagerilor

Undă verde pentru proiectul de revizuire 
a Constituției cu privire la redefinirea familiei

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Noul program aduce o creş-

tere atât a frecvenţelor de 

operare pentru anumite 

destinaţii, cât şi o extindere 

a reţelei de rute. În acest 

sens, programul de vară 

2017 înregistrează o creşte-

re medie cu 72 de zboruri 

pe săptămână, se arată 

într-un comunicat de presă 

al instituţiei.

În anul 2017 de pe Aeropor-

tul Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj, vor fi  operate 7 noi 

destinaţii regulate ajungân-

du-se la un total de 47 zboruri 

regulate spre 21 ţări din Euro-

pa şi Orientul Mijlociu.

Odată cu trecerea la sezo-

nul de vară 2017, Blue Air îşi 

extinde prezenţa în Transilva-

nia prin alocarea celei de-a 

doua aeronave Boeing 737-800 

bazei sale de la Cluj, adau-

gând patru noi rute cu pleca-

re de pe aeroport către: Lon-

dra Luton (26 martie), Larna-

ca (9 aprilie), Nisa (10 apri-

lie), Hamburg (3 iunie) şi Con-

stanţa (15 iunie 2017).

Zboruri spre Alicante, 
Palma de Mallorca 
sau Constanţa

De asemenea, şi compania 

Wizz Air îşi extinde reţeaua 

de rute oferind pasagerilor şi 

mai multe oportunităţi de că-

lătorie. În prezent, pe lângă 

cele mai noi destinaţii spre 

Malta, Stockholm şi Larnaca, 

care încep în această lună, Wi-

zz Air oferă din Cluj în total 

35 de destinaţii spre 17 ţări.

În programul de operare 

aferent sezonului de vară 

2017 al Aeroportul Interna-

ţional „Avram Iancu” Cluj, 

se reiau şi zborurile spre 

Alicante (din 29 martie 2017, 

cu 2 frecvenţe/săptămână, 

în zilele de miercuri şi du-

minică) şi Palma de Mallor-

ca (din 17 iunie, o frecven-

ţă/săptămână, operat în zi-

ua de sâmbătă).

Compania Lufthansa îşi 

continuă expansiunea în ca-

drul Aeroportului Intenaţio-

nal Cluj, operând zborul spre 

Munchen cu 3 frecvenţe pe zi 

în sezonul de vară 2017.

În contextul dezvoltării 

operaţiunilor sale, la doar un 

an de la începerea zboruri-

lor de la Cluj, compania LOT 

Polish Airlines măreşte frec-

venţa zborurilor operate spre 

destinaţia Varşovia, ajungând 

la 6 frecvenţe pe săptămână 

în programul aferent sezo-

nului de vară 2017. Mai exact, 

începând din 24 iulie 2017, 

zborul spre Varşovia va fi  

operat zilnic, de luni până 

sâmbătă.

Cel mai mare număr 
de pasageri din istorie

De asemenea, în programul 

de vară al Aeroportului Interna-

ţional Cluj, se reia şi zborul se-

zonier spre Barcelona operat de 

compania aeriană Vueling, în-

cepând cu 24 iunie 2017.

„Aeroportul Internaţional 

«Avram Iancu» Cluj îşi desfă-

şoară activitatea pe piaţa tra-

sportului aerian, afl ându-se 

într-un context concurenţial 

extrem de dinamic şi puter-

nic cu ceilalţi operatori de ae-

rodromuri din România. În 

prezent, prin cele peste 40 de 

destinaţii din portofoliu, Ae-

roportul Internaţional Cluj asi-

gură cea mai sigură, efi cien-

tă şi rapidă cale spre Europa 

şi întreaga lume, dintre aero-

porturile regionale din Româ-

nia. Extinderea şi moderniza-

rea accelerată a aeroportului 

reprezintă cel mai important 

factor de sprijin în dezvolta-

rea nu neapărat doar a oraşu-

lui şi a judeţului, ci a întregii 

zone de nord-vest a Români-

ei”, se arată într-un comuni-

cat de presă al instituţiei.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a înregistrat 

în 2016 cel mai mare număr de 

pasageri din istorie. Astfel, anul 

trecut, trafi cul pe Aeroportul Cluj 

a fost de 1.880.319 pasageri, cu 

394.667 mai mult decât în 2015 

(+26,56%), consolidându-şi ast-

fel poziţia de primul aeroport re-

gional şi al doilea aeroport din 

ţară, după Aeroportul Internaţi-

onal Henri Coandă Bucureşti. 

Pentru 2017 se estimează un tra-

fi c cuprins între 2,7 milioane-3 

milioane de pasageri.

Aeroportul Internaţional Cluj 
trece la orarul de vară şi anunţă noi rute
Începând de duminică, 26 martie, zborurile sunt operate pe Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj 
conform programului aferent sezonului de vară (26 martie-28 octombrie 2017).

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj a înregistrat în 2016 cel mai mare număr de pasageri din istorie
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Medicii sunt de părere că 

oamenii au nevoie de apro-

ximativ o săptămână pen-

tru a se adapta la ora de 

vară, deoarece trebuie să se 

trezească cu o oră mai 

devreme decât s-au obişnu-

it, informează CSID.

România a trecut în noaptea 

de sâmbătă spre duminică la 

ora de vară. Ora ofi cială de va-

ră este aplicată între ultima du-

minică din luna martie şi ulti-

ma duminică din octombrie.

Pentru trecerea la ora de va-

ră, ceasurile au fost date îna-

inte cu o oră, ora 03:00 deve-

nind ora 04:00, astfel că dumi-

nică, 26 martie a fost cea mai 

scurtă zi din an, având doar 23 

de ore.

Pentru cei care suferă de anu-

mite probleme de sănătate, efec-

tele schimbării ritmului biolo-

gic ar putea fi  mai serioase.

„Cei mai mulţi dintre noi îşi 

vor ajusta ceasul biologic des-

tul de rapid. După câteva zile 

se vor obişnui cu noul pro-

gram”, spune Xiaoyong Yang, 

un profesor asistent la Univer-

sitatea Yale. „Totuşi, pentru anu-

mite grupuri de oameni, cei ca-

re suferă de depresie sau de 

probleme cardiace, unele cer-

cetări sugerează că (n.r. ei) dez-

voltă un risc mai mare de si-

nucidere, respectiv, atacuri de 

cord”, spune Yang.

Un studiu australian din 

2008 a descoperit că riscul 

bărbaţilor de a se sinucide la 

câteva săptămâni după trece-

rea la ora de vară este mai 

mare decât în restul anului. 

O altă cercetare realizată în 

2008, în Suedia, a relevat că 

numărul atacurilor de cord a 

crescut cu 6 sau chiar 10 pro-

cente în primele trei zile lu-

crătoare după schimbarea orei, 

precizează CSID.

Studiile au demonstrat că pe 

perioada de vară sunt mai pu-

ţine infracţiuni şi accidente ru-

tiere, iar oamenii consumă mai 

puţină energie electrică. De a-

semenea, ţările cu mai multe 

ore de lumină naturală au locu-

itori mai fericiţi.

Odată cu schimbarea orei, 

diferenţa dintre ora ofi cială a 

României şi Timpul Universal 

(numit impropriu şi GMT) va 

fi  de trei ore.

Pe perioada lunilor de vară, 

când soarele răsare la ora 4.30 

şi apune la ora 20.00, s-a recurs 

la această convenţie, aplicată în 

România din anul 1979, pentru 

folosirea optimă a luminii natu-

rale şi reducerea iluminatului 

artifi cial.

În conformitate cu Conven-

ţia fusurilor orare, ceasornicele 

arată pentru fi ecare punct de pe 

Pământ acelaşi minut şi aceeaşi 

secundă, iar diferenţele dintre 

ore sunt date de faptul că la fi -

ecare 15 grade longitudine apa-

re o oră în plus.

Numerotarea acestor fusuri 

începe de la meridianul de ori-

gine, ce trece prin localitatea Gre-

enwich, din Marea Britanie, în 

sens pozitiv către est. Astfel, pen-

tru Europa, ora Europei Occiden-

tale este ora fusului 0, a Europei 

Centrale – ora fusului 1 şi a Eu-

ropei Orientale – ora fusului 2. 

România se afl ă în fusul orar 2.

Cum ne afectează sănătatea 
trecerea la ora de vară

Românii nu mai fumează 

de un an în spaţiile închise. 

Deşi benefi ciile acestei legi 

sunt încă la început, prime-

le rezultate încep să se 

vadă.

Fumatul poate afecta grav 

sănătatea pulmonară, cardio-

vasculară, dar poate fi  , totoda-

tă, şi unul dintre factorii de risc 

în apariţia multor forme de can-

cer, avertizează specialiştii.

600.000 de decese 
premature

De altfel, fumatul pasiv este 

asociat cu 600 de mii de dece-

se premature anual.

„Fumatul reprezintă un fac-

tor de risc major pentru boli-

le cardiovasculare, pentru bo-

lile respiratorii şi pentru can-

cer. Este sufi cientă enumere-

area acestor lucruri pentru a 

vă da seama cât de mare es-

te impactul fumatului şi cât 

de mare ar putea să fi e im-

pactul renunţării la fumat. 

Pentru fumători, renunţarea 

la acest viciu înseamnă redu-

cerea riscurilor pentru bolile 

cardiovasculare – de exemplu 

pentru infarct miocardic acut, 

accident vascular cerebral. De-

sigur, fumătorii trebuie să fi e 

conştienţi că nu poţi spera că 

efectele fumatului timp de 

30-40 de ani vor dispărea în 

şase luni de zile. De pildă, ris-

cul cardiovascular al fumăto-

rului ajunge să fi e egal cu cel 

al nefumătorului spre doi ani 

zile de la întreruperea com-

pletă a fumatului”, a declarat 

dr. Gabriel Tatu-Chiţoiu, pre-

şedintele Societăţii Române 

de Cardiologie, citat de Gân-

dul.

Efecte pe termen scurt

Printre efectele substanţia-

le pe termen scurt ale renun-

ţării la fumat se numără: reve-

nirea treptată în limitele nor-

male ale tensiunii arteriale, 

scăderea nivelului de mono-

xid de carbon din sânge, îm-

bunătăţirea circulaţiei sangvi-

ne, în câteva săptămâni, îm-

bunătăţirea funcţiilor plămâ-

nilor, în câteva luni, şi îmbu-

nătăţirea simţurilor – miros, 

gust. Totodată, pe termen lung, 

renunţarea la fumat scade ris-

cul de cancer, de boală cardi-

ovasculară şi riscul de apari-

ţie al altor boli cronice netrans-

misibile.

Fumul de ţigară poate să per-

siste în aer circa 2,5 ore, chiar 

şi cu fereastra deschisă, iar in-

spirarea acestuia poate avea ur-

mări nefaste asupra sănătăţii, 

expuşi fi ind mai ales copiii. Fu-

matul poate provoca infarctul 

de miocard, prin ocluzia artere-

lor inimii, accidentul vascular 

cerebral, arterita la nivelul mem-

brelor – până la gangrenă şi am-

putaţie. Fumul de ţigară conţi-

ne peste 4.000 de substanţe chi-

mice, multe toxice şi iritante, iar 

unele dintre acestea sunt asoci-

ate cu dezvoltarea unor tipuri 

de cancer.

Fumatul poate duce 
la apariţia bolilor 
autoimune

Medicii specialişti aten-

ţionează că fumatul are mul-

tiple efecte dăunătoare asu-

pra întregului organism, dar 

mai ales asupra sistemului 

imunitar. Astfel, substanţe-

le din fumul de ţigară influ-

enţează puternic sistemul 

imunitar, ducând la apariţia 

a tot felul de afecţiuni, prin-

tre care şi la instalarea bo-

lilor autoimune reumatolo-

gice.

Efectele fumatului sunt 

sistemice, afectând nume-

roase organe, determinând 

aşa-zisele boli legate de fu-

mat. Ipoteza asocierii obice-

iului de a fuma şi autoimu-

nitatea a fost emisă cu mult 

timp în urmă. Substanţele 

din compoziţia fumului de 

ţigară au rol în patogeneza 

bolilor autoimune prin de-

clanşarea producţiei de au-

toanticorpi şi prin crearea 

unui dezechilibru al siste-

mului imunitar.

Fumatul are o mare in-

fluenţă în dezvoltarea boli-

lor autoimune reumatologi-

ce: artrita reumatoidă, spon-

dilita anchilozantă, artropa-

tia psoriazică, lupusul eri-

tematos sistemic, boala 

Behcet, sclerodermia.

Câţi ani îi trebuie unui fumător să scape 
de riscul cardiovascular, dacă renunţă la ţigări
Fumatul reprezintă un factor de risc major pentru bolile cardiovasculare, pentru bolile respiratorii şi pentru cancer. 

Fumatul pasiv este asociat cu 600 de mii de decese premature anual
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Potrivit lui Alin Corha, 

cel care a făcut propune-

rea, „sistemul există în 

proporţie de aproximativ 

75%, iar în completare 

rămâne doar o porţiune 

de 5 kilometri din care 

aproximativ 3,6 kilome-

tri în subteran între 

Piaţa Mihai Viteazu şi 

zona Iulius Mall”.

Clujeanul mai spune că 

lucrarea (partea de subte-

ran) ar putea fi finanţată 

parţial din Programul Sec-

torial Transport în bugetul 

2020-2027 şi cofinanţată din 

bugetul local şi, „în măsu-

ra în care există dispoziţie, 

din cel naţional”.

Potrivit lui Corha, etapele 

proiectului ar putea fi  urmă-

toarele: apariţie Cluj Metro 

care să acopere liniile exis-

tente – roşu şi portocaliu, 

tramvai stradal, respectiv tren 

de suprafaţă (2017 – 2018), 

pregătire proiect linie albas-

tră (3.6 km subteran plus 1.4 

suprateran – 2017 – 2018), 

proiect linie albastră (2018 – 

2020), licitaţie/construcţie li-

nie albastră (2020 – 2027).

Anul trecut, primarul Emil 

Boc declara că nu se poate 

construi metrou în Cluj-Na-

poca, pentru ca, imediat du-

pă, să spună că trebuie orga-

nizată o discuţie pentru con-

struirea unei linii de metrou.

Emil Boc a declarat că tre-

buie organizată o discuţie 

pentru a se analiza oportu-

nitatea construirii unei linii 

de metrou de la Polus la Ae-

roport. „Eu nu spun că nu 

merită. Deocamdată se fac 

analize. Eu am propus o dis-

cuţie măcar de pricipiu pen-

tru a se vedea ce ar însemna 

un metrou măcar de la Polus 

şi până la Aeroport. Costuri-

le sunt de miliarde de euro, 

unu, două, trei sau patru mi-

liarde de euro. Nu aş putea 

să vă spun exact pentru că 

studiile sunt foarte aproxima-

tive. Se face o analiză pentru 

a se vedea cum va fi  suste-

nabil un astfel de metrou la 

un oraş cu o jumătate de mi-

lion de locuitori. Eu cred că 

nu trebuie exclusă o astfel de 

variantă pe termen mediu şi 

lung. E clar că fi nanţări eu-

ropene nu vom avea pentru 

un asemenea metrou. Să ne 

bucurăm dacă vom avea pen-

tru o centură ocolitoare, ca-

re să coste două – trei sute 

de miloane de euro”, spunea 

la acea vreme Boc.

În urmă cu aproximativ 

şapte luni de la acea decla-

raţie, Boc preciza că în 

Cluj-Napoca nu se poate fa-

ce metrou din cauza costu-

rilor exorbitante. „Soluţia 

metroului nu se poate imple-

menta la Cluj, pentru că avem 

un oraş cu jumătate de mi-

lion de oameni şi cu un cost 

de 5 miliarde de euro pen-

tru metrou. Ar fi  o soluţie 

care nu se poate susţine fi -

nanciar. Ar fi  frumos să ai 

de la Polus la Aeroport o li-

nie de metrou. Din neferici-

re costurile exorbitantate, de 

5 miliarde de euro, nu ne 

permit nici să visăm. Metro-

ul nu este sustenabil la o po-

pulaţie de jumătate de mili-

on de oameni şi la un buget 

de 210 milioane de euro cât 

are Clujul. Sunt realist că ar 

fi  ideal să avem o soluţie de 

metrou, dar nu este sustena-

bilă. Ar costa 5 miliarde de 

euro”, afi rma Boc, în iulie 

2015.

Pe lângă construirea unei 

linii de metrou, primarul 

Emil Boc a adus în discuţie, 

în anii anteriori, şi posibili-

tatea construirii unui tunel 

pe sub zona centrală a ora-

şului şi să aibă două ieşiri: 

un spre Calea Turzii şi una 

spre zona Pieţei Gării. Con-

struirea tunelului nu s-a con-

cretizat.

Un alt subiect adus în 

atenţia opiniei publice de 

mai multe ori este trenul 

suspendat şi Someşul navi-

gabil.

Un clujean îi propune lui Boc „un sistem rapid de tranzit urban”
Un clujean i-a propus lui Emil Boc un sistem rapid - Metro Cluj „o abordare unitară pentru un sistem rapid de tranzit urban”.

Soluţii pentru 
traficul sufocant 
din oraş

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cea mai importantă orga-

nizaţie pentru apărarea 

drepturilor minorităţilor 

la nivel global îi solicită 

Primăriei Cluj-Napoca 

amplasarea „fără întârzie-

re” a plăcuţelor bilingve 

la intrările din oraş.

Organizaţia globală Minority 

Rights Group International 

(MRG) cu sediul la Londra, sa-

lută într-un comunicat decizia 

Tribunalului Cluj-Napoca din 21 

februarie care obligă Primăria 

Cluj-Napoca să amplaseze plă-

cuţe bilingve la intrările din oraş.

„Oraşul transilvănean găz-

duieşte a doua cea mai mare 

comunitate de maghiari din Ro-

mânia, dar plăcuţele publice 

sunt încă monolingve. Conform 

standardelor internaţionale, sem-

nele publice trebuie să fi e afi -

şate în limbile minoritare în zo-

nele locuite în mod tradiţional 

de un număr substanţial de per-

soane aparţinând unei minori-

tăţi. Plăcuţele bilingve transmit 

un mesaj important despre gra-

dul de acceptare a limbilor mi-

noritare şi sunt importante din 

punctul de vedere al prezervă-

rii integrităţii culturil minorita-

re”, spune Neil Clarke directo-

rul executiv al biroului european 

MRG în legătură cu procesul 

plăcuţelor de la Cluj-Napoca.

„Îi solicităm primarului şi au-

torităţilor locale să respecte le-

gea şi să amplaseze plăcuţele 

bilingve fără întârziere”, a mai 

spus acesta.

Comunicatul îl citează şi pe 

András Bethlendi, unul din 

membrii mişcării Musai-Muszáj: 

„Decizia tribunalului a întărit 

încrederea comunităţii maghia-

re în capacitatea sistemului de 

justiţie român de a susţine dre-

turile minoritare”, a spus 

Bethlendi.

„Avem încredere că prima-

rul Emil Boc conştientizează că 

recursul împotriva deciziei tri-

bunalului – pe lângă tergiversa-

rea amplasării – aduce grave 

prejudicii de imagine la nivel 

internaţional Clujului”, mai spun 

membrii Asociaţiei.

Asociaţia Minority Rights 

Cluj-Napoca a început în 2015 

procesul prin care a cerut Tri-

bunalulul Cluj să îl oblige pe 

primarul Emil Boc să amplase-

ze inscripţii şi în limba maghia-

ră la intrările în municipiu.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au precizat că 

vor ataca cu recurs decizia 

Tribunalului Cluj.

Lupta în justiţie pe tema am-

plasării plăcuţelor bilingve da-

tează din 2014, atunci când o 

organizaţie olandeză a iniţiat 

un proces împotriva municipa-

lităţii. Instanţa a decis că plă-

cuţele bilingve trebuie să fi e 

afi şate. Cu toate acestea, Cur-

tea de Apel a casat hotărârea. 

În 2015, un ONG local care lup-

tă pentru drepturile minorită-

ţilor, alături de 374 reclamanţi, 

a reînnoit procesul, în timp ce 

Asociaţia Musai-Muszáj a în-

ceput o campanie de sensibili-

zare pentru a sprijini cazul. O 

nouă decizie a fost emisă la 21 

februarie 2017 care a obligat 

Primăria Cluj-Napoca să am-

plaseze plăcuţe bilingve Cluj-Na-

poca/Kolozsvár la intrările şi 

ieşirile din oraş.

Scandalul plăcuţelor bilingve. 
„Prejudicii de imagine la nivel internaţional”
Asociaţia Minority Rights a reacţionat pentru prima dată după câştigarea procesului plăcuţelor bilingve 
şi este de părere că recursul Primăriei va aduce „grave prejudicii de imagine la nivel internaţional Clujului”.

Asociația Minority Rights consideră că amplasarea plăcuțelor bilingve aduce grave prejudicii Clujului pe plan internațional

Tot anul trecut, primarul 
Clujului declara că a găsit 
soluţia pentru traficul su-
focant din Cluj-Napoca.

„Avem câteva proiecte ce 
vizează lărgirile unor 
străzi (…) și evident sunt 
lucrările care vizează reali-
zarea unor pasaje supra-
terane sau subterane, în 
principiu, probabil vor fi 
subterane. În Mărăști 
vrem să realizăm un pasaj 
care să evite zona sensu-
lui giratoriu. Rămâne în 
discuţie dacă să fie supra-
teran sau subteran. 
Suprateran ar fi mai ief-
tin, mai ușor de făcut, dar 
nu are estetica corespun-
zătoare. Subteran este 
mai eficient din perspecti-
vă estetică, dar este mai 
scump, dar ne vom con-
sulta și vom lua o decizie 
în acest sens. La fel pasaj 
pe Tăietura Turcului, acolo 
ne blocăm pe zona re-
spectivă, și nu în ultimul 
rând în Piaţa Mihai 
Viteazu, un pasaj subte-
ran pentru a elimina trafi-
cul pietonal care fragmen-
tează circulaţia”, a mai 
spus Boc.

Până când se vor construi 
aceste pasaje, Boc își pu-
ne speranţa în finalizarea 
centurii metropolitane.

Monitorul de Cluj a scris în ediţia de ieri despre ce tertipuri ce 
tertipuri s-a folosit Emil Boc să nu recunoască ponderea reală a 
maghiarilor care locuiesc în Cluj-Napoca. Emil Boc s-a folosit în 
apărare de datele obținute de la Institutul de Statistică din 2001 
unde se preciza că ponderea populației de etnie maghiară era 
de 18,96%. Judecătorii Tribunalului Cluj i-au demonstrat lui Boc 
că datele folosite de el, potrivit recensământului din 2001, nu 
există, pe simplu motiv că în acel an nu s-a organizat niciun re-
censământ. „Ponderea cetățenilor aparținând minorității ma-
ghiare și germane trebuia determinată prin raportare la recen-
sământul efectuat în 1992 și nu la recensământul aferent anului 
2002, deoarece datele recensământului organizat în 2002 nu 
erau încă disponibile când a intrat în vigoare Legea 215 în 
2001. Datele ofi ciale ale Institutului Național de Statistică arată 
că la nivelul anului 1992 populația de etnie maghiară avea o 
pondere de 22,77%”, au spus magistraţii clujeni.

Aceștia au mai arătat că Primăria avea obligația să monteze 
acele plăcuțe încă din martie 2002. 

Tertipurile lui Emil Boc pentru 
a nu amplasa plăcuţe bilingve
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(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor. Aștept telefoa-
ne la tel. 0760-185659. (15.15)

CASE/CABANE

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (5.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

¤ Vând teren de 3000 mp, sat Ve-
chea-Chinteni, la 20 km de Cluj-Na-
poca, intravilan, întăbulat, acces la 
utilităţi, posibilităţi de construcţie, 
zonă bună, loc liniștit, preţ 15 euro/
mp. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-556174, 0728-145263. (6.7)

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

¤ Vând 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 intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 

de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu ca-
să la ţară, lângă Cluj, cu posibi-
litatea de a ţine mai mulţi câni 
în curte. Ofer 1200 lei/lună. 
Aștept oferte la tel. 
0741-455348. (9.9)

LOCURI DE MUNCĂ

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

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-

te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

SERVICII

Eliminăm umiditatea 
și igrasia la clădiri prin 
folosirea unei metode 

moderne. 0744878808 
igraizol.ro (5.8)

¤ Tânăr clujean, execut zugrăveli 
în lavabil, vopsesc în ulei, plachez 
în polistiren. Ofer seriozitate ma-
ximă, punctualitate, calitat. Cei 
interesaţi mî pot contacta la 
0752-362823. (4.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

¤ 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.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând casetofon, casete video, au-
dio, discuri, CD-uri cu fi lm și muzică. 
Informaţii la 0773-756130. (6.7)

¤ Vând cuptor cu microunde PRI-
VILEG, pick-up TESLA defect, diver-
se casete, plăci pentru pick-up, ra-
diouri, mașini de scris, ustensile 
sanitare. Informaţii la tel. 
0742-080925. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare. Preţ negociabil. Aștept 
telefoane la 0741-028813. (4.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, 
în Cluj-Napoca, cart. Mărăști. 
Preţ 500 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

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

DIVERSE

¤ Vând lămâi, foarte frumos, 
aprox. 1,5 m,pentru apartament 
și alte fl ori. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-0228813. (4.7)

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

¤ Vând 3 to de boabe de porumb, 
preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0746-074364. (5.7)

CUMPĂR puncte 
A.N.R.P.

Tel. 0740-876436. 
(48.75)

¤ P.F. vând aparat de făcut 
kürtös kalács, pe curent 220 V, 
cu 6 role, aparatul este nou, 
marcă străină. Preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând 40 de baloţom de luceră 
mari. Preţ negociabil. Aștept tele-
foane la nr. 0746-074364. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (5.7)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Iancu 
19, vinde la a 3-a licitaţie publică, 
în data de 19.04.2017, ora 
10.00, bunul imobil constând în: 
Spaţiu comercial în suprafaţă uti-
lă de 114.10 mp, în loc. Baciu, 
nr. 29D, ap. 64, jud. Cluj, bunuri 
proprietate a debitorului Caciula 
Radu Constantin. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
A.J.F.P. Cluj, P-ţa. Avram Iancu 
19, camera 17, telefon: 
0264.596854, interior 301 sau 
accesând site-ul ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Iancu 
19, vinde la a 2-a licitaţie publică, 
în data de 12.04.2017, ora 
10.00, bunul imobil constând în: 
Teren extravilan de 400 m.p., bu-
nuri proprietate a debitorului 
Ghemeș Remus. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
A.J.F.P. Cluj, P-ţa. Avram Iancu 
19, camera 17, telefon: 
0264.596854, interior 301 sau 
accesând site-ul ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
11.04.2017, ora 10.00, bunurile 
imobile constând în: Pavilion admi-
nistrativ P+M, sup. utilă 125 mp., 
în sumă de 156.706 lei, bunuri 
proprietate a debitorului Boca Ioan 
și Boca Ana. Informaţii suplimenta-
re la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
11.04.2017, ora 10.00, bunuri mo-
bile constând în: Utilaje pentru olă-
rit, în sumă de 28.046 lei, bunuri 
proprietate a debitorului SC Viva 
Ceramică SRL. Informaţii suplimen-
tare la sediul SFM Gherla, str. Ar-
menească, nr. 63, camera 28, tele-
fon 0264.243037 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Tractor 
John Deere, în sumă de 18.400 lei 
(exclusiv TVA), bunuri proprietate 
a debitorului SC DMI Forest Con-
struct SRL. Informaţii suplimentare 
la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Autou-

tilitară N1 – Renault Kangoo, în 
sumă de 2.500 lei (exclusiv TVA), 
bunuri proprietate a debitorului 
SC Patena Construct SRL. Informa-
ţii suplimentare la sediul SFM 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
camera 28, telefon 0264.243037 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Schelă 
metalică, în sumă de 8.800 lei 
(exclusiv TVA); Autoutilitară N1, 
Ford Transit, în sumă de 18.700 
lei (exclusiv TVA), bunuri proprie-
tate a debitorului SC Pui Construct 
SRL, cu sediul în Bonţida, str. Flori-
lor nr. 690, jud. Cluj, CIF: 
33293284. Informaţii suplimenta-
re la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Apara-
tură pentru pizza, în sumă de 
6.784 lei, bunuri proprietate a de-
bitorului SC A & S Amicii Miei SRL. 
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264.243037, sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Auto-
specializată Frigorifi că Volvo FL 
608 4x2, în sumă de 17.950 lei 
(exclusiv TVA), bunuri proprietate 
a debitorului SC Mixtric Prodcom 
SRL. Informaţii suplimentare la se-
diul SFM Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-

taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 11.04.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Autou-
tilitare, mașini și utilaje, în sumă 
de 25.350 lei, bunuri proprietate 
a debitorului SC MVM Recycle SRL. 
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

URBANISM

¤ Butnar Radu Adrian anunţă iniţi-
erea Planului Urbanistic Zonal pen-
tru pentru „Parcelare şi Construire 
ansamblu de locuinţe semicolecti-
ve, împrejmuire teren, amenajări 
exterioare, operaţiuni notariale, 
racorduri şi branşamente la utili-
tăţi“, str. Luncii f.nr., Cluj-Napoca. 
Consultarea propunerii se poate re-
aliza în cadrul Primăriei Cluj-Napo-
ca, camera 62. (1.1)

¤ S.C. CH Transbeton Construcţii 
S.R.L. anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic Zonal pentru „Constru-
ire imobil de locuinţe şi servicii, 
împrejmuire, amenajări exteri-
oare, racorduri şi branşamente 
la utilităţi, operaţiuni notariale şi 
organizare de şantier“, str. Soba-
rilor f.nr, Cluj-Napoca, jud. Cluj. 
Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei Cluj-Na-
poca, camera 62. (1.1)

¤ FORNA IOAN anunţă iniţierea 
PUD CONSTRUIRE LOCUINŢĂ SE-
MICOLECTIVĂ ŞI SERVICII, ÎMPREJ-
MUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTE-
RIOARE, RACORDURI ŞI BRANŞA-
MENTE LA UTILITĂŢI – str. Trifoiului 
nr, 47, Cluj-Napoca. Consulatarea 
propunerii se poate realiza în ca-
drul Primăriei Cluj-Napoca, Servi-
ciul Urbanism, cam 62. (1.1)

¤ NEGRU DANIELA anunţă iniţie-
rea PUD CONSTRUIRE DOUĂ CASE 
UNIFAMILIALE, ÎMPREJMUIRE TE-
REN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA 
UTILITĂŢI – str. Fagului nr. 68, Cluj 
Napoca. Consultarea propunerii se 
poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, 
cam 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe nu-
mele VLASIV ALEXANDRU, Faculta-
tea de Arhitectură și Urbanism. 
Îl declar nul. (1.1)

ANUNŢURI DE MEDIU

S.C. BUILDIT S.R.L., în calitate de titular, anunţa 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ în condiţiile Legii NR.350/2001 
actualizata, DTAC pentru împrejmuiri în regim provizoriu“, 
str Marin Sorescu f.nr., Cluj-Napoca.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
APM Cluj din data de 23.03.2017, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până în data de 09.04.2017 la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

BUTNAR RADU ADRIAN, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ conform Legii nr.350/2001 
pentru parcelare şi Construire ansamblu de locuinţe semicolective, 
împrejmuire teren, amenajări exterioare, operaţiuni notariale, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, str. Luncii f.nr., Cluj-Napoca.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
APM Cluj din data de 23.03.2017, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până în data de 09.04.2017 la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

S.C. CH TRANSBETON CONSTRUCŢII S.R.L., în calitate 
de titular, anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ şi construire imobil 
de locuinţe şi servicii, împrejmuire, amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, operaţiuni notariale 
şi organizare de şantier“, str. Sobarilor f.nr, Cluj-Napoca.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
APM Cluj din data de 23.03.2017, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până în data de 09.04.2017 la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr.99, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 

parlamentare

13:00 Inteligenta la export

13:30 Dincolo de harta

14:00 Telejurnal

15:10 Maghiara de pe unu

16:55 Campioni de poveste

17:00 Telejurnal

17:30 Europa mea

18:30 Vorbeste corect!

18:35 Perfect imperfect

19:20 Perfect imperfect

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:45 Romania 9

22:30 Dincolo de harta

23:00 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:30 Chefi  la cutite

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Eroi de sacrifi ciu 2

22:30 MasterChef

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Sanatate cu Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Secrete de Stil

15:30 Mama mea gateste mai 

bine

16:30 Focus

17:00 Trasniti din NATO

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste mai 

bine

20:30 August

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Dragoste infi nita

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Fotbal Liga 1 Orange

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 Big Boletus

21:00 Fotbal Liga 1 Orange

23:00 Tonik Show

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

USAMV Cluj Napoca, organizeaza concurs in vederea 
ocuparii unui post contractual vacant de cercetator 
stiintific III in cadrul Laboratorului de Fiziologie al 
Statiunii de Cercetare Horticola.

Concursul se va desfasura la sediul USAMV , str. 
Calea Manastur nr.3-5, dupa cum urmeaza:

Proba scrisa in data de 20.04.2017 orele 10,00; 
Interviul in data de 25.04.2017ora 12,00. 

Conditiile specifice, continutul dosarului, 
bibliografia, tematica,calendarul de desafasurare 
sunt afisate la avizierul si site-ul USAMV .

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in 
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului in 
Monitorul Oficial al Romaniei partea a-III-a, respectiv 
pana la data de 11.04.2017 la sediul Statiunii de 
Cercetare Horticola  din str. Horticultorilor nr.5. 

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 
0752194993.

ANUNŢ

CONFERINȚĂ PROMOVARE ASOCIAȚIA GAL 
VALEA SOMEȘULUI

Asociația GAL Valea Someșului organizează conferința de 

promovare a acesteia. Evenimentul va avea loc în data de 

29.03.2017, în județul Sălaj, comuna Ileanda, strada Simion 

Bărnuțiu, nr. 8, la restaurant Alex, începând cu ora 12.00.

Președinte Asociația GAL Valea Someșului

Ilieș Remus Ionuț.

ANUNŢ ÎNCHIRIERE

C.N. Poşta Română-O.J.P.Cluj oferă spre închiriere 
spaţiu pentru birou sau desfășurarea de activităţi comerciale 
în Cluj-Napoca, str. Regale Ferdinand nr. 33, în suprafaţă 
de 176.04 mp

Ofertele se pot depune până la data de 10.04.2017 la 
sediul Ofi ciului Judeţean de Poștă Cluj, Cluj Napoca, str. 
Regele Ferdinand, nr. 33, jud. Cluj.

Informaţii suplimentare se pot obţine la O.J.P. Cluj, Cluj 
Napoca, Regele Ferdinand nr. 33, tel. 0736 705 525.

ANUNŢ DE MEDIU

Privind decizia etapei de încadrare din cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Modernizare drumuri în localităţile Negreni şi Bucea, 

comuna Negreni, judeţul Cluj“

Comuna Negreni, titular al proiectului „Modernizare 
drumuri în localităţile Negreni și Bucea, comuna Negreni, 
judeţul Cluj”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita 
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru 
proiectul „Modernizare drumuri în localităţile Negreni şi 
Bucea, comuna Negreni, judeţul Cluj“, propus a fi  amplasat 
în comuna Negreni, localităţile Negreni și Bucea.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Cluj 
Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.00, marţi – joi între orele 09.00-14.00, vineri 
între orele 09.00-12.00, precum și la următoarea adresă 
de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 04.04.2017.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion 
Chiricuţă“ Cluj-Napoca

Managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă” 
Cluj-Napoca (IOCN) – Conf. Dr. Bojan Anca Simona,

Organizează concurs pentru ocuparea a unui posturi pe perioadă determinată de 
Referent de specialitate

Actele se vor depune pana cel tarziu în data de 06.04.2017.

CALENDARUL CONCURSULUI:
a) Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 28.03 – 6.04.2017
b) Selecţia dosarelor se va publica în data de 07.04.2017
c) Proba scrisă – testul de evaluare a cunoștinţelor va avea loc în data de: 12.04.2017
d) Interviul va avea loc în data de 14.04.2017

Soluţionarea contestaţiilor:
- Comunicarea rezultatelor fi nale ale concursului se face prin afi șare la locul desfășurării 

concursului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
- După afi șarea rezultatelor obţinute la concurs, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, 

în termen de 48 de ore de la data afi șării rezultatelor pentru fi ecare probă a concursului, la 
sediul instituţiei publice organizatoare a concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

- Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 24 ore de la data 
expirării termenului de depunere a contestaţiilor, prin afi șare la sediul instituţiei publice 
organizatoare a concursului.

- În cazul respingerii contestaţiei candidatul se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ, în condiţiile legii.

CONDIŢII DE PARTICIPARE

1. Conditii generale de participare:
a) îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b) are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c) are capacitate deplina de exercitiu;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e) îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant, studii liceale 

fi nalizate prin obţinerea diplomei de Bacalaureat;
f) îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g) nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu 
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, 
cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifi ce:
Condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului sunt:
a) Cerinţe
- Studii superioare de scurtă sau lungă durată;
b) Experienta
- În muncă de minim 4 ani
- Experienţă în tehnoredactare
c) Cunoştiinţe necesare:
- Cunoștinte temeinice de utilizare a calculatorului,
- Limba engleză – nivel avansat, atât scris cât și vorbit.
- activitatea desfășurată în cadrul unei instituţii publice, constituie avantaj;
- abilităţi de comunicare;
Dosarul de concurs de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data de 

06.04.2017, ora 13.00 şi va conţine în mod obligatoriu:

– Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie;
– Cerere de înscriere;
–  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

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

muncă și după caz, în specialitate;
– cazier judiciar ;
–  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 

luni anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate;

–  copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă – constitue avantaj, nu este obligatorie;

–  alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
– curriculum vitae cu poză.
Copiile de pe actele se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifi că pentru 

conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului Oncologic sau la 
numărul de telefon 264-598 361

 

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii NAPOCHIM S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, 
Str. Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J12/118/1991, 
având C.U.I. 199931, în conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 28.04.2017, respectiv 29.04.2017 a 
doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 
13:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la 
data de referinţă 18.04.2017, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu ordinea de zi:

1.  Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
economico-fi nanciar pe anul 2016.

2.  Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul 
fi nanciar 2016.

3.  Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și a contului de profi t și pierdere 
pe anul 2016, precum și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a pierderii 
înregistrate în exerciţiul fi nanciar 2016.

4.  Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2016.
5.  Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie la 31.12.2016, conform 

Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
6.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 

2017.
7.  Aprobarea numirii auditorului fi nanciar.
8.  Aprobarea duratei mandatului auditorului fi nanciar de 2 ani, începând cu data 

prezentei ședinţe AGOA convocată și aprobarea remuneraţiei acestuia.
9.  Aprobarea încheierii contractului între societate și auditorul fi nanciar numit și 

împuternicirea unei persoane pentru a semna contractul în numele și pe seama 
societăţii.

10.  Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată de înregistrare și a datei de 17.05.2017 
ca ex date.

11.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 
Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.

12.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 
Hotărârii AGOA ce va fi  adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au 
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste 
drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace 
electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 25.04.2017, printr-un înscris care va 
fi  transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de curierat, cu confi rmare de 
primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele 
pentru votul prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  
consultate și procurate de la sediul societăţii, în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 
sau de pe site-ul societăţii www.napochim.ro – Secţiunea Despre noi/Adunări Generale, 
începând cu data de 28.03.2017.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un 
reprezentant sau vor putea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în 
conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate 
face și prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane pentru reprezentare în 
adunarea generală și conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului care o 
acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 
3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi identifi cate în împuternicire, 
inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e acordată 
de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar defi nit conform art. 2 alin. (1) 
pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societăţii până 
la data de 25.04.2017. În același termen buletinele de vot prin corespondenţă completate 
și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poștă recomandat 
cu confi rmare de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii NAPOCHIM 
IMOBILIARE S.A., cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. 
Luncii, nr. 19, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului 
sub nr. J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în 
conformitate cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor 
pentru 28.04.2017, respectiv 29.04.2017 a doua convocare, 
în cazul neîntrunirii cvorumului de prezenţă la prima 
convocare, la ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă 18.04.2017, care au dreptul de a participa și de 
a vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1.  Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul economico-fi nanciar pe anul 
2016.

2.  Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2016.

3.  Aprobarea bilanţului contabil, a anexelor la bilanţ și 
a contului de profi t și pierdere pe anul 2016, precum 
și aprobarea înregistrării în evidenţele contabile a 
pierderii înregistrate în exerciţiul fi nanciar 2016.

4.  Aprobarea raportului de audit fi nanciar pentru anul 2016.
5.  Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administraţie 

la 31.12.2016, conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
6.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 

programului de activitate pe anul 2017.
7.  Aprobarea numirii auditorului fi nanciar.
8.  Aprobarea duratei mandatului auditorului fi nanciar 

de 2 ani, începând cu data prezentei ședinţe AGOA 
convocată și aprobarea remuneraţiei acestuia.

9.  Aprobarea încheierii contractului între societate și 
auditorul fi nanciar numit și împuternicirea unei persoane 
pentru a semna contractul în numele și pe seama 
societăţii.

10.  Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată de înregistrare 
și a datei de 17.05.2017 ca ex date.

11.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru 
toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.

12.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce 
va fi  adoptată la ORC Cluj și publicarea acesteia în 
Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial 
al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să 
prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot 
exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fi ind 
transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii 
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării 
cel târziu până la data de 25.04.2017, printr-un înscris 
care va fi  transmis în original la sediul societăţii, prin orice 
formă de curierat, cu confi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul 
prin corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele 
de hotărâri pot fi  consultate și procurate de la sediul 
societăţii, în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 
sau de pe site-ul www.napochim-imobiliare.ro – Secţiunea 
Companie/Adunări Generale, începând cu data de 
28.03.2017.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în 
condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, în 
baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei 
persoane pentru reprezentare în adunările generale și 
conţine instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului 
care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând 
reprezentantului său a vota în toate aspectele afl ate în 
dezbaterea adunărilor generale a acţionarilor a uneia sau 
mai multor societăţi identifi cate în împuternicire, inclusiv 
în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu condiţia ca 
împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, în calitate 
de client, unui intermediar defi nit conform art. 2 alin. (1) 
pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original la sediul societăţii până la data de 25.04.2017. 
În același termen buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul 
societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN

Cu dreptul 
în play-off
Echipa de baschet feminin a 
Universităţii Cluj a început cu drep-
tul play-off-ul Ligii Naţionale, învin-
gând cu 68-56, acasă, 
Universitatea Goldiș ICIM Arad, în 
primul joc din sferturile de fi nală. 
Sportivele antrenate de Dragan 
Petricevic au cedat un singur sfert, 
al doilea 18-19, în timp ce și le-au 
adjudecat pe celelalte trei, 22-12, 
10-8 și 18-17. Andra Mandache a 
fost principala marcatoare a gaz-
delor, dar și cea mai bună jucătoa-
re a meciului, cu 21 de puncte și 
11 recuperări (double-double). 
Dajana Butulija a marcat 15 punc-
te, fi ind urmată de Dixon 13, re-
spectiv Denson și Harrison câte 8. 
Au mai jucat Swanier (3 p), Voica, 
Neagu și Irimia, accidentată în 
sfertul doi. Clujencele dispută me-
ciul doi joi, în deplasare, iar dacă 
vor învinge se vor califi ca în semi-
fi nalele campionatului.

Învinşi de Steaua
Rugbyștii Universităţii Cluj au ce-
dat meciul disputat în weekend 
cu Steaua București, în Parcul 
„Iuliu Haaţieganu”. Jocul a debu-
tat sub semnul echilibrului, însă 
oaspeţii au apăsat pe aacceleraţie 
ulterior, iar la pauză au condus cu 
10-0. Clujenii au avut și ei șanse 
de a marca, însă Ovidiu Melniciuc 
a ratat ţinta. Melniciuc a reușit 
singurele puncte ale echipei gaz-
dă, din lovitură de pedeapsă, du-
pă care formaţia din Cluj a evolu-
at în zece oameni, Ionuţ Mazăre 
și Bogdan Toma primind cartona-
șe galbene. Steaua a și primit 
punctul bonus ofensiv datoriă nu-
mărului de eseuri marcate, coro-
borat cu o diferenţă mai mare de 
șase puncte pe tabela de marcaj. 
Clujenii vor sta în următoarea 
etapă, datorită numărului impar 
de echipe din campionat.

Pe scurt

Jucătoarea română de tenis 

Simona Halep, numărul 

cinci mondial, a declarat că 

în meciul cu estoniana 

Anett Kontaveit (6-3, 6-0), 

câştigat în 55 de minute în 

turul al treilea la Miami 

Open, s-a simţit cel mai 

bine dintre partidele dispu-

tate în acest an. Românca 

s-a califi cat în turul 3 al 

turneului american.

„M-am simţit bine când am 

ajuns la teren şi eram sigură 

că voi reuşi, pentru că am mun-

cit în fi ecare zi şi la un mo-

ment dat trebuie să meargă to-

tul bine. M-am simţit cel mai 

bine din acest an. Mă pot miş-

ca fără durere sau alte reţineri 

şi am încredere, ceea ce este 

cel mai important lucru”, a de-

clarat Halep, citată de site-ul 

WTA, transmite Agerpres. Ro-

mânca nu reuşise până la me-

ciul cu Kontaveit să lege două 

victorii în acest an, dar s-a im-

pus în faţa jucătoarei baltice 

fără drept de apel. Kontaveit, 

care trecuse în turul anterior 

de rusoaica Ekaterina Makaro-

va, nu a avut răspuns la „for-

ma de neoprit a adversarei”, 

notează WTA.

Cum a curs meciul
Halep (25 ani), numărul 

cinci mondial, a obţinut cea 

mai clară victorie a sa în acest 

an, în doar 56 de minute, în fa-

ţa unei adversare venite din ca-

lifi cări, Anett Kontaveit (21 ani, 

112 WTA). Jucătoarea din Ro-

mânia a degajat siguranţă de 

sine şi forţă, nelăsându-i adver-

sarei nicio şansă. Românca a 

început cu break, iar apoi şi l-a 

consolidat (2-0), a avut 3-1, 4-2 

şi 5-3, încheind setul pe servi-

ciul adversarei, după 31 de mi-

nute. În actul secund, Halep a 

dominat şi mai autoritar jocul, 

iar jucătoarea baltică nu a re-

uşit să ia nici măcar un ghem. 

Halep a avut procentaje foarte 

bune la serviciu (86% la punc-

tele făcute cu primul serviciu 

şi 63% cu al doilea), a avut 

mai multe lovituri direct câşti-

gătoare (19-17) şi mai puţin 

erori neforţate (13-24). Konta-

veit nu şi-a creat nici măcar o 

singură minge de break.

Debut strâns

Simona Halep a debutat cu 

emoţii la turneul american. „Pri-

mul meu meci (la Miami) a fost 

foarte strâns. Am avut nişte 

probleme, dar după aceea am 

văzut că pot rezista şi pot ră-

mâne puternică”, a mai spus 

Halep, cu referire la meciul său 

Naomi Osaka, din turul al doi-

lea. „Azi totul plutea. Nu am 

planifi cat nimic şi nu o voi fa-

ce nici mai departe. Vreau doar 

să intru pe teren şi să dau tot 

ce pot”, a adăugat Halep.

A treia favorită a turneului 

Miami Open a fost „incredibil de 

agresivă”, reuşind 19 „winners” 

şi având doar 13 erori neforţate.

Cu Stosur în optimi

În optimi, românca o va 

înfrunta pe australianca Sa-

mantha Stosur şi este conşti-

entă că o aşteaptă un meci 

greu: „Va fi  un meci difi cil, 

cu siguranţă. Ştiu cum trebu-

ie să joc, deoarece este foar-

te periculoasă. Forehand-ul 

său este foarte puternic, la fel 

şi serviciul. Sunt aici pentru 

a-mi face treaba şi voi încer-

ca să câştig, deoarece este ce-

ea ce îmi doresc. Nu va fi  ni-

mic special, mă aştept la un 

meci difi cil şi voi merge să 

lupt”. Stosur a câştigat ulti-

mul meci cu Halep, anul tre-

cut, la Roland Garros, într-o 

zi ploioasă la Paris, egalând 

situaţia de la general, 4-4.

Simona Halep, în cea 
mai bună formă din 2017
Românca Simona Halep a declarat că traversează cea mai bună formă 
din 2017, după succesele de la Miami.

Simona Halep s-a califi cat în turul trei la turneul WTA de la Miami



SPORTSPORT.
marți 28 martie 2017 

Fo
to

: 
g

sp
.r

o

Fo
to

: 
C

o
sm

in
a

 M
Ă

C
IC

Ă
Ș

A
N

 /
 M

o
n

it
o

ru
l

Scaune murdare 
la meciul 
cu Danemarca
Un fan al tricolorilor a postat 
pe o reţea de socializare mai 
multe fotografi i în care arată 
starea în care s-au alfat locul 
sau dar și ale vecinilor săi la jo-
cul de duminică seară. „Pe lan-
ga emoţiile pozitive pe care le 
traiesc de fi ecare dată când 
merg la un meci al Echipei 
Naţionale de fotbal, aseară am 
trăit o dezamăgire cruntă. În 
imaginile de mai jos puteţi ve-
dea locurile noastre plătite cu 
100 Lei/loc pentru a viziona 
meciul”, a scris Ionuţ G pe 
Facebook. Imaginile respective 
înfăţișează un scaun foarte 
murdar, în special cu găinaţ, 
spectatorii fi ind nevoiţi să ape-
leze la programele de meci 
pentru a se „așeza” în siguran-
ţă pe scaun.Potrivit tânărului, 
mai multe locuri din preajma 
sa se afl au în aceeași stare, iar 
explicaţiile solicitate FRF au în-
târziat: „Au zis că se vor intere-
sa”, a transmis el. 
Reprezentanţii Federaţiei ne-au 
declarat că vor oferi un răspuns 
pe această temă astăzi.

Ana Dascăl, 
16 titluri la Naţionale
Înotătoarea clujeancă Ana Dascăl 
(14 ani), participantă anul trecut 
la Olimpiada de la Rio de 
Janeiro, a câștigat nu mai puţin 
de 16 titluri –naţionale – 3 la 
Seniori, 5 la Tineret, 5 la Juniori 
și 3 Cupe pentru „Cea mai bună 
performanţă” la fi ecare categorie 
de vârstă – la Campionatele 
Naţionale de înot pentru seniori, 
tineret și juniori în bazin de 50 
de m. Competiţia s-a desfășurat 
la Bacău între 22 – 26 martie. În 
cele 4 zile de concurs înotătorii 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au cucerit 26 de medalii, 
dintre care 19 de aur, 2 de argint 
și 5 de bronz. Cea mai bună per-
formanţă a competiţiei la femi-
nin aparţine tot Anei Dascăl care, 
la proba de 100 metri liber, a 
înotat 56:94, ceea ce se transfor-
mă în 764 de puncte conform ta-
belei internaţionale FINA. De la 
”U” Cluj au participat 13 sportivi 
iar cinci dintre aceștia au reușit 
clasări pe podium. Carina 
Macavei a obţinut locul II la 
Seniori la „Cea mai bună perfor-
manţă, iar George Raţiu s-a cla-
sat pe locul III la Tineret.

„Studenţii” 
au cedat la Dej
Echipa de volei masculin ”U” 
Cluj a cedat în deplasarea de la 
CS Unirea Dej cu scorul de 2 la 
3, după ce au condus cu 2-1 la 
seturi. Meciul a contat pentru 
etapa a III-a a din Faza a II-a a 
Diviziei A1 iar rezultatele pe se-
turi au fost următoarele: 27 – 
25, 21 – 25, 19 – 25, 28 – 26, 
15 – 12. Următoarea partidă 
pentru voleibaliștii universitari 
este programată miercuri, 29 
martie, ora 16:00, în deplasare 
la ultima clasată VCM LPS Piatra 
Neamţ. Căpitanul echipei, Dan 
Borota, a declarat înainte me-
ciului că echipa din Dej este 
principala oponentă a clujenilor 
în lupta de evitare a retrogradă-
rii, de aceea o victorie ar fi  fost 
importantă. U Cluj este pe pen-
ultimul loc al clasamentului cu 
15 puncte, în timp ce Unirea 
Deja are 2 puncte în plus și un 
loc în faţă în clasament.

Pe scurt

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

Selecţionerul Christoph 

Daum s-a declarat dezamă-

git de rezultatul meciului 

jucat duminică seară pe 

Cluj Arena, cu Danemarca, 

încheiat cu 0-0, dar crede 

că tricolorii păstrează şanse 

de 50% de a ocupa locul al 

doilea în grupa pentru 

Cupa Mondială din 2018. 

Antrenorul naţionalei a fost 

criticat de oameni din fot-

bal pentru că nu a adoptat 

o strategie mai îndrăzneaţă 

cu danezii.

„Suntem dezamăgiţi. Am in-

vestit mult, mai ales în prima 

repriză, când am avut câteva 

şanse şi sistemul a funcţionat. 

Tempoul a fost foarte ridicat şi 

în a doua repriză nu am mai fă-

cut faţă. Jucătorii au fost foarte 

motivaţi să câştige. Cred că mul-

ţi jucători au fost la limita ma-

ximă. Trebuie să îi facem mai 

buni, dar, pe de altă parte, ve-

dem că şansele de gol nu se 

transformă neapărat în goluri. 

Ne aşteptam la mai mult, la o 

victorie, mai ales că am jucat 

acasă, unde tot timpul te aştepţi 

să iei trei puncte. Mare parte din 

timp am făcut un joc bun, dar 

pentru un joc perfect ar fi  tre-

buit să înscriem şi să câştigăm”, 

a spus selecţionerul României, 

Christoph Daum la conferinţa 

de presă de după meci.

Amintim, România şi Dane-

marca au remizat duminică sea-

ră la Cluj în al cincilea meci din 

grupa E a preliminariilor Mon-

dialului din Rusia 2018. Selecţi-

onerul este de părere că trico-

lorii mai păstrează în proporţie 

de 50% şanse de a încheia gru-

pa pe locul 2 şi de a spera că 

vor ajunge la Mondialul din Ru-

sia. ''Câtă vreme mai avem şan-

se, nu voi renunţa la ele'', a 

punctat Christoph Daum.

Keşeru: „nu a vrut 
să intre”

Autorul celor mai importan-

te ocazii ale tricolorilor cu dane-

zii, Claudiu Keşeu, a dat vina pe 

ghinion pentru faptul că nu a re-

uşit să deschidă scorul la niciu-

na din ocaziile avute, trei în pri-

ma repriză şi una în cea de-a do-

ua. Mai întâi atacantul a reluat 

mult peste transversală, din şa-

se metri, deşi a avut toată poar-

ta în faţă, după o centrare foar-

te bună din lateral. Vârful lui Lu-

dogoreţ a ratat apoi întâlnireea 

cu întâlnirea cu mingea după o 

fază excelent lucrată de Săpuna-

ru şi Benzar. Keşeru nu s-a în-

tâlnit nici cu pasa în adâncime 

a lui Latovlevici, iar înainte de a 

fi  schimbat a şutat în blocaj du-

pă o pasă a lui Chipciu. „O uşoa-

ră frustrare, aş zice, din punct de 

vedere al ocaziilor avute de-a 

lungul partidei. Am început foar-

te bine meciul, am avut câteva 

ocazii. Din păcate, n-a vrut să 

intre în această seară”, a decla-

rat Claudiu după meci.

Tactica lui Daum, criticată

Selecţionerul Christoph 

Daum şi-a atras critici pentru 

stilul adoptat cu danezii: „N-am 

riscat nimic, n-am abordat me-

ciul ca pe o fi nală. Eşti echipă 

acasă, să nu ai un corner? Să 

nu ajungi în faţa porţii, să nu ai 

un şut la poartă? Când s-a acci-

dentat Chiricheş noi ne pregă-

team să îl băgăm pe Moţi, în 

condiţiile în care ei jucau doar 

cu Cornelius atacant. Păi dacă 

ei au un singur atacant, rămân 

în doi stoperi şi bag un jucător 

de atac, să forţez, păi ce facem 

cu un rezultat de egalitate? Îţi 

trebuia victorie, pentru că sun-

tem ultimul dintre locurile 2. Pe 

mine nu mă încântă 0-0, mai 

bine câştig cu 3-2”, a declarat 

antrenorul campioanei Astra 

Giurgiu, Marius Şumudică, la 

Digi Sport. Fostul mare interna-

ţional Gabriel Balint crede că 

Daum ar fi  trebuit să joace mai 

îndrăzneţ şi să schimbe mai re-

pede, prin introducerea lui Ali-

bec la pauză, respectiv a lui Bu-

descu şi Adi Popa pe parcurs: 

”Daum mi-a dat impresia că s-a 

mulţumit cu 0-0. Eu, în locul 

lui, aş fi  riscat. Sigur, puteam şi 

pierde, dar, dacă nu rişti, nu ai 

cum să creşti în valoare. Rişti 

să rămâi mereu un tehnician 

mediu. Poate că se simţea ame-

ninţat şi cu demiterea, după ce 

i-au comunicat acest lucru jur-

naliştii la conferinţa ofi cială de 

presă de dinainte de meci şi poa-

te d-aia nu a vrut să rişte”, a 

adăugat spus Balint la Digi Sport.

Egalată de Armenia

Duminică seară, Polonia a 

învins cu 2-1 Muntenegru în de-

plasare şi pare că a "scăpat" în 

câştigătoare a grupei, cu 13 punc-

te, urmată de Muntenegru şi Da-

nemarca, ambele cu câte 7 punc-

te. Armenia a învins acasă Ka-

zahstan şi a egalat echipa trico-

loră în clasament, cu 6 puncte. 

Kazahstan este pe ultimul loc, 

cu doar 2 puncte. Următoarele 

meciuri au loc pe 10 iunie cu 

următoruol program: Kazahstan 

– Danemarca (ora 19:00), Mun-

tenegru – Armenia, Polonia – 

România (ora 21:45).

Criticat după remiza cu Danemarca, 
Daum rămâne optimist
Selecţionerul Christoph Daum, criticat după remiza 0-0 a României cu Danemarca 
de la Cluj, îşi păstrează optimismul. „Avem 50% şanse la calificare”, susţine el.

Latovlevici a fost principala surpriză a lui Daum pentru meciul cu Danemarca

Stadion: Cluj Arena; Spectatori: 26.895

România: 1. Ciprian Tătărușanu – 6. Vlad Chiricheș, 22. 
Cristian Săpunaru, 3. Alin Toșca – 2. Romeo Benzar, 8. Mihai 
Pintilii, 15. Răzvan Marin, 7. Alexandru Chipciu (’85 Andrei 
Ivan), 14. Iasmin Latovlevici (’75 Dorin Rotariu) – 23. Nicolae 
Stanciu – 13. Claudiu Keșeru. Antrenor: Christoph Daum

Danemarca: 1. Kasper Schmeichel, 2. Peter Ankersen, 3. 
Janik Vestergard, 3. Simon Kjaer (’45 Mathias Jorgensen) 5. 
Riza Durmisi, 6. Andreas Christensen, 7. William Kvist, 8. 
Thomas Delaney, 10. Christian Eriksen, 19. Lasse Schone (’11 
Braitwhaite), 21. Andreas Cornelius. Antrenor: Aage Hareide

România – Danemarca: 0-0

Foştii internaţionali români 

Gabi Balint şi Ioan Ovidiu 

Sabău l-au reperat dumini-

că seară pe Cluj Arena pe 

fostul campion european 

cu Danemerca, Brian 

Laudrup, cu care s-au 

„duelat” în celebrul meci 

din 1989 care a adus califi -

carea tricolorilor la 

Mondial.

Gabi Balint şi Ioan Ovdiu Sa-

bău, invitaţii speciali ai unei emi-

sini sportive, chiar pe gazonul 

Cluj Arena, cu ocazia meciului 

România – Danemarca, au pus 

la cale un mic scenariu, după ce 

l-au observat la doar câteva sca-

une distanţă pe Brian Laudrup, 

fostul mare jucător al danezilor, 

actualmente comentator tv, trans-

mite digisport.ro. „Capul răută-

ţilor” a fost Ioan Ovidiu Sabău, 

un jucător cu un profi l destul de 

asemănător cu cel al fostului ma-

re internaţional danez. La suges-

tia „Moţului”, Balint, care avea 

o şapcă pe cap şi o eşarfă în în-

semnele naţionalei la gât, s-a dus 

să facă o poză cu fostul său ad-

versar, iniţial ca orice suporter 

afl at în zonă.

Balint incognito

Abia ulterior i-a dezvăluit 

că este marcatorul unei duble 

în meciul din noiembrie 1989, 

3-1 pentru România, care i-a 

dus pe tricolori la Mondialul 

italian. „Eu sunt jucătorul ca-

re v-a dat două goluri în 1989!”, 

i-a spus Balint. „Da? Ce zi! Aţi 

fost foarte buni atunci!”, a re-

plicat danezul. Balint a detali-

at ulterior întâmplarea: „Nelu-

ţu Sabău m-a provocat! Hai, 

du-te şi tu şi fă o poză cu el şi 

spune-i că tu eşti ăla care le-a 

dat două goluri. L-am salutat. 

Putem să facem o poză? l-am 

întrebat, a fost de acord. Era 

surprins, însă, când a văzut că 

erau 4-5 oameni care imortali-

zau momentul. După aceea, 

i-am spus că am fost şi eu fot-

balist şi că am jucat şi eu în 

acel meci din ’89 şi că eu le-am 

dat două goluri. Mi-a spus, ce 

meci a fost şi ce echipă aveaţi. 

Se vedea că e surprins că s-a 

întâlnit cu unu care a jucat 

atunci şi care a făcut parte din 

acea echipă, care le-a pus ma-

ri probleme. Am vorbit şi des-

pre meci, până la pauză. Şi el 

era dezamăgit de prestaţia da-

nezilor din prima parte”, a ex-

plicat Balint.

Acţiunea lui Laudrup

Fostul internaţional român 

îşi aminteşte şi acum de dubla 

din toamna anului 1989 cu Da-

nemarca, nordicii reuşind să 

câştige cu 3-0 în tur: „Mi-aduc 

aminte ce echipă aveau. I-am şi 

spus, nu pot uita faza golului 

marcat de Poulsen, după o ac-

ţiune personală a ta, când ai tre-

cut pe dreapta de doi adversari 

şi ai pasat decisiv. Mi-a plăcut, 

a fost un moment amuzant”, a 

spus Balint la Digi Sport. Brian 

Laudrup, titular în acel meci din 

1989, în urma căruia tricolorii 

au obţinut acea califi care isto-

rică la Cupa Mondială din Ita-

lia şi campion european în tri-

coul Danemarcei în 1992, este 

acum comentator tv. Într-un ar-

ticol al Monitorul de Cluj Sabău 

a povestit că echipa daneză din 

turul dublet din 1989 a fost cel 

mai puternic adversar pe care 

l-a întâlnit la naţională.

Moment de colecţie la Cluj: Sabău – Balint – Laudrup
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