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ACTUALITATE

Acordarea concediului 
pentru creşterea 
copilului s-a simplificat
Monitorul de Cluj vă prezintă tot ce trebuie 
să ştiţi despre concediul şi indemnizaţia de 
creştere a copilului în 2016.  Pagina 3 

SPECIAL

Bacalaureatul, apă 
de ploaie comparativ 
cu perioada interbelică
Majoritatea cărţilor şi autorilor studiaţi 
atunci nu se mai regăsesc în programa 
şcolară de azi, pentru că ar fi  pus reale 
probleme de înţelegere.  Pagina 4

POLITICĂ

După Nicoară, și Tişe 
şi-a înaintat demisia
Doar ce a fost validat în urmă cu câteva 
zile preşedinte al Consiliului Judeţean 
Cluj, senatorul Alin Tişe a anunţat ieri că 
şi-a dat demisia.  Pagina 5

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

MAPAMOND ECONOMIE

Valoarea tichetului de masă, majorată

Mașina oficială a Papei: Dacia Logan
Papa Francisc a făcut o vizi-

tă de două zile în Armenia, un-
de a fost aşteptat cu entuziasm 
de populaţia creştină care vede 
în el un mesager al păcii şi cel 
mai bun avocat în faţa Ankarei, 
care refuză să recunoască geno-
cidul din 1915-1917. În depla-
sările din cursul celor două zi-
le petrecute acolo Suveranul 

Pontif a folosit un automobil bi-
necunoscut nouă – Logan.

Dacă în timpul vizitei din Sta-
tele Unite, Papa Francis a făcut 
celebru în deplasările sale un 
model Fiat 500L, în timpul vi-
zitei din Armenia, Papa Fran-
cisc a avut la dispoziţie un Lo-
gan, fabricat sub brandul Rena-
ult.

Plenul Senatului a votat o pro-
punere legislativă semnată de 
parlamentari de la toate forma-
ţiunile politice, care prevede ma-
jorarea tichetului de masă de la 
9,41 lei la 13 lei.

Guvernul a dat un punct de 
vedere negativ privind propune-
rea legislativă, din cauza impac-
tului bugetar, relatează digi24.
ro. Proiectul a fost adoptat de 
plenul Senatului cu 77 de voturi 
favorabile.

Potrivit iniţiativei, „valoarea 
nominală a unui tichet de masă 
nu poate depăşi suma de 13 lei, 
la data aplicării prevederilor 
acestei legi”.

Iniţiatorii proiectului preci-
zează în expunerea de motive 

că valoarea actuală a unui ti-
chet de masă, de 9,41 lei (îna-
inte de impozitare) nu este su-
fi cientă pentru a cumpăra o ma-
să de prânz, în condiţiile în ca-
re valoarea medie a unei mese 
de prânz este de 13 lei, iar în 
zonele cu economie precară, 
cea mai ieftină masă de prânz 
costă 10 lei, în sistem de cate-
ring.

”Un număr mare de anga-
jaţi se afl ă în imposibilitatea de 
a avea o masă adecvată în tim-
pul unei zile de lucru, fi e ca 
urmare a programului de lucru 
încărcat, fi e pentru că nu au 
acces la achiziţionarea unei 
mese”, se precizează în docu-
ment.
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Care este prețul real al Autostrăzii Transilvania?
Din toamna anului viitor, şoferii vor avea încă 47 km de autostradă între Cluj și Târgu Mureş.  

Clujul necunoscut:Clujul necunoscut:
„STRADA ÎN OGLINDĂ”

Clădirile din Cluj sunt încărcate de istorie, dar prea puțini o cunosc 

Trecem în fiecare zi pe lângă clădiri încărcate cu sute de ani de istorie. „Strada în oglindă” 
din Piaţa Unirii scoate la iveală puterea şi influenţa pe care o avea, şi o are în continuare, 
biserica în societate.   PAGINILE 6-7
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE
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Capră neagră împuşcată 
de braconieri

Un exemplar de capră neagră afl at în plin 
sezon de prohibiţie ar fi  fost împușcat du-
minică, 19 iunie, sub pietrosul Rodnei de 
un grup de braconieri.
Vânătoarea ilegală ar fi  avut loc sub ochii 
unor turiști care ar fi  fost ameninţaţi de că-
tre braconieri.
„Duminica trecută, 19 iunie, în jurul orei 
20:00 la Iezer, sub Pietrosul Rodnei, a fost 
împușcat un exemplar de capră neagră în 
plin sezon de prohibiţie.
Fapta s-a întâmplat sub ochii unui grup de 

turiști stupefi aţi, ceea ce denotă că braconi-
erii sunt obișnuiţi să-și facă mendrele în zo-
nă fără a fi  pedepsiţi de autorităţi.
Turiștii, 5 fete și 4 băieţi, au fost avertizaţi 
de braconieri să nu cumva să facă poze, dar 
au reușit pe ascuns câteva instantanee.
De asemenea sunt de acord să depună 
mărturie. De altfel, infractorii s-au bucurat 
de complicitatea celor de la staţia meteo 
unde și-au lăsat mașinile de teren (2 Nissan 
și un Mitsubishi).
Cel mai probabil făptașii sunt din Borșa 
Maramureș, care de foarte mult timp este 
polul braconajului din Munţii Rodnei. Vă 
rog ca pe viitor, dacă observaţi asemenea 
evenimente apelaţi 112 și cereţi jandarme-
ria”, a spus jurnalistul Dan Păvăloiu pe blo-
gul personal.

Trei licee din Cluj sunt 
în topul naţional
Ministerul Educaţiei a realizat un top al ce-
lor mai bune licee din România pe baza 
mediilor generale obţinute la admitere și 
la examenul de bacalaureat de anul trecut. 
Elevii care dau în acest an examenul de 
Evaluare Naţională au o paletă largă de 
opţiuni.
În top 20 licee din ţară Colegiul Naţional 
“Emil Racoviţă” ocupă locul 4 cu media 

9.26, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu” ocu-
pă locul 12 cu media 9.07, iar Liceul 
Teoretic “Avram Iancu” Cluj-Napoca locul 18 
cu media 8.97.

A lovit şi a plecat
Un accident rutier a avut loc duminică, 26 
iunie, în jurul orei 23:30. Un șofer ar fi  pro-
vocat un accident rutier soldat cu pagube 
materiale în Dej, după care și-ar fi  continuat 
deplasarea. Acesta a fost prins la scurt timp 
de poliţiști.
Un bărbat de 34 de ani din Dej, în timp ce 
conducea un autovehicul pe strada Nicolae 
Titulescu, a acroșat un autoturism parcat pe 
marginea carosabilului, după care și-a con-
tinuat deplasarea.
La scurt timp de la producerea evenimentu-
lui, autoturismul a fost găsit parcat în co-
muna Vad din localitatea Cetan. Totodată, 
a fost identifi cat și conducătorul auto, în 
privinţa căruia exista suspiciunea că se afl a 
sub infl uenţa alcoolului.
„Bărbatul identifi cat a refuzat să se supună 
testării și recoltării de probe biologice de 
sânge. În cauză se efectuează cercetări pen-
tru săvârșirea infracţiunii de refuzul sau sus-
tragerea de la prelevarea de mostre biolo-
gice, faptă prevăzută de Codul penal”, au 
declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt
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După ce statul român a 

reuşit performanţa fabu-

loasă de a plăti suma de 

1,4 miliarde de euro, în 

perioada 2006-2013, pen-

tru construcţia a 52 km 

din Autostrada 

Transilvania, respectiv 

26,9 milioane euro/km, 

în prezent, realizarea a 

47 km de şosea rapidă 

între Ogra şi Câmpia 

Turzii, în cadrul acelu-

iaşi proiect, costă de cel 

puţin cinci ori mai 

puţin.

Tronsonul Câmpia Tur-

zii-Ogra-Târgu Mureş, în lun-

gime de aproximativ 56 km, 

face parte din celebra Auto-

stradă Transilvania şi ar fi  

trebuit construit de america-

nii de la Bechtel. După ce 

americanii de la Bechtel au 

renunţat să mai construias-

că această porţiune de auto-

stradă, Guvernul a negociat 

cu ofi cialii europeni accep-

tarea tronsonului pe harta 

şoselelor cu fi nanţare neram-

bursabilă, scrie capital.ro.

Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţio-

nale din România a împărţit 

cei aproximativ 56 km de au-

tostradă în cinci loturi, iar 

asocierile de fi rme care au 

câştigat contractele au oferit 

preţuri de aproximativ 5 mi-

lioane euro/km. În aprilie, 

directorul general al Compa-

niei Naţionale de Autostrăzi 

şi Drumuri Naţionale din Ro-

mânia, Cătălin Homor, anun-

ţa că unul din cele cinci lo-

turi ale autostrăzii Târgu 

Mureş – Câmpia Turzii, (Târ-

gu Mureş – Ungheni 9,2 km), 

a fost reziliat la cererea con-

structorului. Restul de patru 

loturi, în lungime de aproxi-

mativ 47 km de autostradă, 

între Târgu Mureş şi Câmpia 

Turzii, vor costa circa 224 mi-

lioane euro, respectiv 4,76 

milioane euro/km.

Lotul Iernut-Cheţani, în 

lungime de aproximativ 17,9 

km, cel mai lung tronson din 

autostrada Câmpia Turzii – 

Ogra – Târgu Mureş, costă 

437,63 milioane lei fără TVA 

şi este realizat de asocierea 

Astaldi SPA – Max Boegl Ro-

mania SRL – Astalrom SA – 

Consitrans SRL. Pe acest lot 

de autostradă vor fi  mai mul-

te poduri şi viaducte. Mai 

exact, în apropiere de Boga-

ta, judeţul Mureş, se constru-

iesc 2 poduri peste râul Mureş, 

încadrate de un viaduct. Lo-

tul Iernut-Cheţani va avea şi 

o parcare. „Parcarea de scur-

tă durată afl ată de ambele 

părţi ale autostrăzii, având su-

prafaţa totală de 3000 metri 

pătraţi vor include fi ecare câ-

te 680 metri pătraţi spaţii de 

parcare pentru autoturisme şi 

975 mp pentru TIR-uri“, po-

trivit ofi cialilor CNADNR.

La începutul lunii februa-

rie, Compania Naţională de 

Autostrăzi a demarat proce-

durile de expropriere a tere-

nurilor de pe aliniamentul au-

tostrăzii Ogra-Câmpia Turzii, 

porţiunea Iernut-Cheţani, iar 

Guvernul condus de Dacian 

Cioloş a aprobat suma de 5 

milioane de lei pentru 1724 

de terenuri cu o suprafaţă de 

2,72 milioane mp.

Care este preţul real 
al Autostrăzii Transilvania
Din toamna anului viitor, şoferii vor avea la dispoziţie aproximativ 
47 km de autostradă care să lege Clujul de municipiul Târgu Mureş.

COSTURI

4,6 mil. €
este costul unui kilometru de autostradă 
între Câmpia Turzii şi Târgu Mureş
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Aproximativ 70 de elevi 

de clasa a VIII-a din jude-

ţul Cluj, care ar fi  trebuit 

să susţină luni prima 

probă scrisă din cadrul 

examenului de evaluare 

naţională, nu s-au mai 

prezentat la centrele de 

examen.

Potrivit datelor comunica-

te de către purtătorul de cu-

vânt al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj, Andreea Coro-

ian, din totalul de 4102 elevi 

care s-au înscris pentru acest 

examen, la proba de limba şi 

literatura română au partici-

pat 4033.

Proba de luni s-a desfăşu-

rat fără incidente, niciun elev 

nefi ind eliminat pentru ten-

tativă de fraudă. “Din totalul 

de 4102 înscrişi la probă, au 

fost prezenţi astăzi 4033 de 

elevi. Nu au fost înregistrate 

incidente”, a spus Coroian. 

Examenul de Limba Română 

a fost structurat în două su-

biecte mari, cu două texte la 

prima vedere pe baza cărora 

elevii trebuie să răspundă la 

mai multe întrebări. Subiec-

tele primite de elevi a fost o 

poezie de Baconski şi o na-

raţiune despre o zonă turis-

tică. „Prima parte mi s-a pă-

rut simplă. La fel şi primele 

două exerciţii de la subiectul 

doi. Trebuia doar să te uiţi la 

text“, zice un elev. Dacă ar 

fi  să-şi dea o notă, ar lua 6 

sau 7, spune absolventul de 

clasa a VIII-a.

Mâine, elevii vor susţine 

proba la Matematică. Ponde-

rea Evaluării Naţionale pen-

tru admiterea la liceu este de 

75%, restul de 25% fi ind pon-

derea notelor din şcoala ge-

nerală. Afi şarea rezultatelor 

se va face în data de 1 iulie, 

până la ora 16:00. Eventua-

lele contestaţii pot fi  depuse 

în aceeaşi zi, până la ora 

20:00. Rezultatele fi nale vor 

fi  făcute publice în data de 5 

iulie.

Pentru prima dată în pro-

cesul de evaluare a lucrărilor 

elaborate de candidaţii care 

susţin Evaluarea Naţională, co-

misia naţională de examen a 

decis ca acestea să fi e corec-

tate în centre zonale de eva-

luare din alte judeţe decât ce-

le în care au avut loc probele.

70 de elevi au lipsit de la prima 
probă a Evaluării Naţionale

Vârsta medie a mamei la 

naştere a fost de 28,3 ani 

anul trecut, în uşoară 

creştere faţă de 2014, se 

arată într-o publicaţie a 

Institutului Naţional de 

Statistică (INS).

“În anul 2015, vârsta me-

die a mamei la naştere a fost 

28,3 ani, în uşoară creştere fa-

ţă de anul 2014 (28,2 ani), iar 

vârsta medie la prima naştere 

a fost egală cu cea din anul 

precedent (26,8 ani). Mamele 

din mediul rural au născut, în 

medie, la o vârstă mai mică, 

26,8 ani (24,4 ani la prima naş-

tere) comparativ cu cele din 

mediul urban, unde vârsta me-

die la naştere a fost de 29,5 

ani (28,4 ani la prima naşte-

re)”, se arată în document.

Distribuţia născuţilor-vii 

după grupa de vârstă a părin-

ţilor arată că cei mai mulţi 

nou-născuţi au părinţi cu vâr-

ste cuprinse între 20 şi 34 de 

ani. Din numărul total al năs-

cuţilor-vii, mai mult de jumă-

tate (54,3%) au avut ambii 

părinţi din această grupă de 

vârstă.

“Ponderea născuţilor-vii cu 

mame în vârstă de 30 de ani 

şi peste a fost de 38,6%, com-

parativ cu 37,8% în anul 2014, 

continuând tendinţa crescătoa-

re instalată în anii anteriori. 

Această pondere este mai ridi-

cată în mediul urban: 46,6%, 

în comparaţie cu mediul rural, 

unde a fost de numai 29,1%. 

Din totalul născuţilor-vii, 

130.558 (69,7%) au fost năs-

cuţi de mame afl ate la prima 

căsătorie, iar dintre aceştia, 

56.520 (43,3%) au fost năs-

cuţi până la împlinirea primi-

lor doi ani de căsătorie”, men-

ţionează sursa citată.

Jumătate (50,3%) din nu-

mărul total al născuţilor-vii 

înregistraţi în România au ma-

me salariate, iar 39,3% au ma-

me casnice.

“Situaţia diferă mult pe 

medii de rezidenţă. Astfel, în 

mediul urban, 65,3% dintre 

mamele copiilor născuţi în 

anul 2015 sunt salariate, fa-

ţă de numai 32,3% în mediul 

rural, unde ponderea copii-

lor născuţi de mame casnice 

este de 57,0%, faţă de numai 

24,7% în mediul urban. În 

familiile în care tatăl este sa-

lariat şi mama casnică, s-au 

născut 30.285 de copii 

(16,1%), în timp ce 82.184 

nou-născuţi (43,9%) au am-

bii părinţi salariaţi”, infor-

mează INS.

Vârsta medie a mamei la naştere 
a fost de 28,3 ani, anul trecut

Dacă vă număraţi printre 

mamele care urmează să 

nască în acest an sau 

dacă sunteţi unul dintre 

taţii care vor sta în conce-

diu cu cel mic, iată ce tre-

buie să ştiţi despre conce-

diul şi indemnizaţia de 

creştere a copilului.

Începând cu 1 iulie, condi-

ţiile de acordare a concediu-

lui pentru creşterea copilului 

până la vârsta de 2 ani (sau 

până la vârsta de 3 ani, după 

caz) se îmbunătăţesc semni-

fi cativ ca urmare a intrării în 

vigoare a legii privind acor-

darea concediului pentru în-

grijirea copilului.

De la 1 iulie, părinţii vor 

putea să benefi cieze numai 

de concediu pentru creşte-

rea copilului în vârstă de pâ-

nă la doi ani, iar indemniza-

ţia lunară aferentă acestuia 

va avea doar o limită mini-

mă, se arată într-un act nor-

mativ publicat recent în Mo-

nitorul Ofi cial. În prezent, 

părinţii trebuie să opteze ori 

pentru concediu până când 

copilul împlineşte un an, ori 

pentru concediu până când 

copilul împlineşte doi ani, 

iar indemnizaţia are şi limi-

te maxime.

În esenţă, o persoană ce 

a realizat venituri timp de 

12 luni în ultimii 2 ani poa-

te să benefi cieze de conce-

diu pentru îngrijirea copilu-

lui. O primă modifi care este 

prelungirea la 2 ani a peri-

oadei în care se puteau rea-

liza veniturile luate în con-

siderare la stabilirea indem-

nizaţiei, dar mai sunt şi al-

te schimbări la fel de impor-

tante, potrivit hotnews.ro. 

Valoarea indemnizaţiei este 

de 85% din media venitului 

net al persoanei fi zice reali-

zat în ultimele 12 luni. In-

demnizaţia nu este plafona-

tă superior. Noua lege se va 

aplica începând din data de 

1 iulie (după creşterea, la 1 

mai, a salariului minim de 

la 1.050 la 1.250 de lei), ce-

ea ce înseamnă că indemni-

zaţia va avea un cuantum 

minim de 1.062,5 lei.

Ce venituri sunt 
luate în calcul?

Veniturile luate în consi-

derare pentru acordarea drep-

tului la indemnizaţie pentru 

creşterea copilului sunt: ve-

nituri din salarii şi asimila-

te salariilor, venituri din ac-

tivităţi independente – pro-

fesii libere, venituri din agri-

cultură şi silvicultură. Aces-

te venituri trebuie justifi ca-

te prin documente şi în func-

ţie de categoria de venit re-

alizat se va prezenta docu-

mentul adecvat.

Ce modifi cări 
importante apar?

Pentru persoanele la care 

indemnizaţia pentru creşterea 

copilului a fost plafonată, iar 

veniturile sunt mai mari de-

cât plafoanele existente, re-

calcularea indemnizaţiei se 

efectuează din ofi ciu, în ba-

za documentelor existente la 

dosar.

Pot benefi cia de indemni-

zaţie şi acele persoane care 

au realizat venituri mai pu-

ţin de 12 luni în ultimul an, 

dar cumulat pe ultimii 2 ani 

realizează 12 luni de veni-

turi.

În cazul în care părintele 

îşi reia activitatea cu cel pu-

ţin 60 zile anterior perioadei 

de 2 sau 3 ani, acesta bene-

fi ciază de un stimulent de 

inserţie. În cazul în care la 

naştere sunt sarcini multi-

ple, începând cu al doilea 

copil se benefi ciază de un 

supliment de indemnizaţie 

calculat la nivelul de 85% 

din salariul minim pe eco-

nomie.

Perioada de concediu pen-

tru creşterea copilului este asi-

milată vechimii în muncă, iar 

persoana fi zică benefi ciază de 

drepturile privind stagiul la 

pensie sau alte situaţii simi-

lare.

Acordarea concediului pentru 
creşterea copilului s-a simplificat
Tot ce trebuie să ştii despre concediul şi indemnizaţia de creştere a copilului în 2016.

CREŞTERE

1.062
de lei va fi  cuantumul 
indemnizaţiei minime 
pentru mame 
începând cu 1 iulie, 
faţă de

892
de lei cât este 
cuantumul 
indemnizaţiei 
minime acum 

De la 1 iulie, părinţii vor putea să beneficieze numai de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani
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Bacalaureatul, de a cărui 

complexitate se plâng 

adolescenţii de azi, este 

apă de ploaie în compara-

ţie cu difi cultatea şi 

numărul uriaş de exame-

ne pe care tinerii trebuiau 

să le treacă în perioada 

interbelică.

An de an, manualele şco-

lare sunt tot mai subţiri. Ma-

teria învăţată în toate dome-

niile, de la literatură la mate-

matică şi de la biologie la fi -

zică, este tot mai rarefi ată sub 

pretextul că, în general, cu-

noştinţele practice ar fi  mai 

importante. În pofi da acestei 

tendinţe, completată de fap-

tul că numărul examenelor a 

scăzut, bacalaureatul conti-

nuă să reprezinte un prag pe 

care puţini îl trec.

După creşterea exigenţei 

prin amplasarea camerelor de 

luat vederi în sălile de exa-

men, procentul celor care au 

obţinut diploma de bacalare-

at s-a prăbuşit: în 2011 – 46%, 

2012 – 43%, 2013 -55%, 2014 

– 59%, 2015 – 66%. Invaria-

bil a scăzut şi numărul elevi-

lor înregimentaţi de facultăţi, 

deşi admiterea nu mai impli-

că trecerea unor examene di-

fi cile ca acum aproape un se-

col, ci se face pe baza unui 

dosar.

Atunci şi acum

Astăzi, pentru a face pasul 

de la liceu la facultate ai ne-

voie să treci doar trei exame-

ne, organizate în cadrul baca-

laureatului: limba şi literatu-

ra română, proba obligatorie 

a profi lului şi proba la alege-

re a profi lului. Mai există trei 

testări la care nu se dau note 

ci doar califi cative: competen-

ţele lingvistice, digitale şi ce-

le la o limbă de circulaţie in-

ternaţională. Dacă le pici ele 

nu afectează în niciun fel me-

dia fi nală de la bacalaureat.

În perioada interbelică erai 

obligat să dai trei tipuri de 

teste într-o singură vară: la 

materiile studiate în timpul li-

ceului, de bacalaureat şi, în 

fi nal cel de admitere la facul-

tate.

Chinurile trecerii unui nu-

măr de 26 de examene într-o 

singură vară este povestit de 

către Jeni Acterian în cartea 

sa “Jurnalul unei fete greu de 

mulţumit”, o lucrare excepţi-

onală care acoperă perioada 

1932 -1951, carte consultată 

de jurnaliştii de la România 

Liberă.

“28 august 1935. Dumini-

că încep (n.red. examenele de 

fi nal de liceu). Optsprezece 

examene în paispreze zile. În 

fecare zi unul, fără niciun ră-

gaz… 29 august: Am făcut 

185 de versuri din versuri din 

Eneida (scrisă de Vergilius – 

n.red.). 2 septembrie: Am dat 

examen la literatura franceză. 

La scris am avut de ales între 

caracterizarea operei lui Bal-

zac şi analiza romanului Sa-

lammbo (scris de Gustave 

Flaubert – n.red.). La oral mi-a 

cerut să spun ceva despre 

şcoala parnasiană. Am enun-

ţat toate principiile Parnasu-

lui, am citat toţi parnasienii, 

am intrat în simbolism. M-a 

întrebat dacă pot să îi spun 

ceva din Baudelaire. Aş fi  pu-

tut să îi vorbesc o oră… Mâi-

ne am fi  avut istoria, dar s-a 

amânat din cauza înmormân-

tării reginei Astrid a Belgiei. 

Poimâine, istoria. 5 septem-

brie: Ieri, istoria românilor. 

Bine, chiar foarte bine. Mai 

ales scrisul. Azi, ştiinţele na-

turale, biologia şi geologia. La 

scris, mi s-a dat generaţia 

spontanee şi Pasteur. Am fă-

cut perfect, desigur. La oral, 

evoluţia celulei în decursul 

epocii geologice. Mâine, fi lo-

sofi e, logică şi psihologie. 

Acum mă apuc de logică şi 

învăţ până la prânz, apoi la 

psihologie până dimineaţa… 

7 septembrie: Ieri, fi losofi e. 

Destul de bine. Azi, astrono-

mie. De o săptămână nu am 

dormit decât două sau trei ore 

pe noapte. Sunt teribil de obo-

sită. Mâine, nu am nimic dar 

trebuie să învăţ la greacă pen-

tru luni dimineaţă. Sâmbătă 

14 septembrie: şi iată că s-a 

terminat. Cred că am trecut, 

dar în materie de examene nu 

poţi fi  sigur de nimic.”

Titu Maiorescu, 
critic şi fi losof

Acest maraton de 18 exa-

mene se încheie cu bine pen-

tru Jeni Acterian. După nu-

mai zece zile de la ultimul 

examen de evaluare a mate-

riilor din liceu, începe baca-

laureatul. “20 septembrie. 

Sâmbătă examenul la româ-

nă: am făcut «Poezia naturii 

la Eminescu şi Alecsandri». 

Duminică dimineaţa latină: ni 

s-a dat un oribil text fi losofi c 

din Cicero. Am făcut ceva, dar 

destul de mediocru. După ami-

ză franceză. O retroversiune 

din română în franceză: Le 

systeme dramatique de Cor-

neille par rapport a celui de 

Racine. Parallele literraire.

4 octombrie: M-am aşezat 

la masă ca să scriu lista cu 

cele 20 de opere literare care 

ni se cereau la română… Am 

intrat în sala de bacalaureat 

(pentru examenele orale – 

n.noastră)… la română, bo-

nomul cel grăsuţ m-a ascul-

tat despre rezultatele activită-

ţii lui Coresi şi El Zorab. La 

fi losofi e m-a întrebat ce e su-

fl etul. Întrebare destul de com-

plicată. M-am descurcat. A 

durat trei ore, de la 4 la şap-

te jumătate”. După ce am nu-

mărat până în acest moment 

23 de examene (posibil însă 

ca Jeni Acterian să nu fi  făcut 

referiri la toate), la 5 octom-

brie citim că: “o să mă duc la 

ora 5 să mă înscriu la exame-

nul de admitere la facultate”. 

Apoi afl ăm că au fost trei exa-

mene pentru facultate, la fi -

losofi e scris: “Titu Maiores-

cu, critic şi fi losof”, franceză 

şi română. Astfel, într-o lună 

şi jumătate, Jeni Acterian, a 

susţinut nu mai puţin de 26 

de examene. Subiectele care 

i-au căzut tinerei Acterian ar 

fi  pus probleme chiar şi unui 

absolvent de facultate din zi-

lele noastre. În schimb, Jeni 

Acterian ar fi  căzut cu brio la 

proba de evaluare a compe-

tenţelor digitale care se des-

făşoară în aceste zile în ca-

drul bacalaureatului.

Între istoricii ardeleni 
şi Crişul Alb

Mircea Eliade a pătimit la 

examenul de bacalaureat du-

pă cum mărturiseşte în “Ro-

manul adolescentului miop”, 

scris în 1927. “Ne-a înspăi-

mântat mult noul bacalaure-

at: suntem cea dintâi serie. 

Cei care învăţau înainte, acum, 

se surmenează. Nimeni nu 

ştie ce se va petrece precis la 

bacaulaureat. Profesorii şi-au 

pierdut calmul, băieţii sunt 

înspăimântaţi. În loc de co-

misia amabilă, aleasă din pro-

fesorii liceului, cu care am co-

pilărit şi care ne cunosc, vom 

întâlni comisii severe, care ne 

vor cântări în trei minute, de-

fi nindu-ne sufi cienţi sau in-

sufi cienţi pentru Universita-

te.” Eliade admite faptul că el 

însuşi a dat examenul în toam-

nă, că “învăţam dureros” şi 

că era “neliniştit” deoarece 

“în vară au căzut mulţi”. Din 

această cauză s-a pregătit te-

meinic citind “toate cărţile ul-

timilor patru ani de liceu”.

Atmosfera dinaintea exa-

minărilor era una încărcată, 

semn că elevii ştiau că îi aş-

teaptă teste difi cile: “îmi pri-

veam tovarăşii: tremurau, cu 

buzele albe, cu gâturile reci, 

cu tâmplele supte. Eu eram 

palid şi îmi torturam ochela-

rii”. Lui Eliade i-a picat “Scri-

soarea I” a lui Eminescu şi 

“istoricii ardeleni”. La geogra-

fi e s-a încurcat la fl ora ver-

santului nord-estic al Munţi-

lor Apuseni şi nu a ştiut afl u-

enţii Crişului Alb. “La chimie 

şi fi zică, la limba franceză am 

răspuns tot ce m-au întrebat.” 

Afi şarea notelor – scrie Elia-

de în carte – a fost ca o elibe-

rare: “Am scăpat, am scăpat! 

Am trecut singurul din seria 

liceului nostru. Mi-am citit 

numele cu ochi tulburi. Prie-

tenii m-au sărutat. Iată, că în-

cep răsplătirile!”

La Cluj, examene 
cât pentru cinci vieţi

Din istoria Colegiului Na-

ţional „Emil Racoviţă“ din Cluj 

Napoca afl ăm că în perioada 

interbelică, instituţia de învă-

ţământ organiza nu mai pu-

ţin de 18 examene.

“Ca o curiozitate, menţio-

năm că în anii şcolari 1931-1932 

şi 1932-1933 notele au fost în-

locuite, locul lor fi ind luat de 

califi cative. Prima promoţie 

de absolvenţi ai clasei a VI-

II-a (a XII-a de azi) a fost în 

anul şcolar 1935-1936. Absol-

venţii au dat examen de ab-

solvire a clasei a VIII-a din 8 

materii şi apoi, pentru prima 

dată, examen de bacalaureat. 

Acesta a constat din 3 probe 

scrise (limba română, limba 

franceză, matematică) şi 7 

probe orale: limba română, 

limba franceză, limba latină, 

istorie, geografi e, fi lozofi e şi 

ştiinţele naturii”.

Buget uriaş, 
profesori bine plătiţi

Pentru a încuraja Educa-

ţia, în perioada interbelică se 

alocau fonduri care, în com-

paraţie cu cele de azi, par ma-

ri. Bugetul Educaţiei era de 

12%, a declarat istoricul Ovi-

diu Buruiană citat de ziarul 

Lumina. Lucru necesar mai 

ales în contextul în care între 

1921-1932 doar 5,4% dintre 

elevii înscrişi în şcolile rura-

le au trecut în învăţământul 

secundar din care 2,5% în li-

cee. În România interbelică, 

trei sferturi din şcoli ofereau 

pregătite teoretică şi numai 

un sfert aveau o componentă 

preponderent practică.Mese-

ria de profesor era respecta-

tă, acesta câştigând de trei ori 

mai mult decât un muncitor 

califi cat.

Bacalaureatul, apă de ploaie 
comparativ cu perioada interbelică
Majoritatea cărţilor şi autorilor studiaţi atunci nu se mai regăsesc în programa şcolară de azi, 
pentru că ar pune reale probleme de înţelegere.

Jeni Acterian s-a născut la 22 
iunie 1916, într-o familie de 
armeni din Constanţa. La 16 
ani începe să scrie ceea ce 
avea să devină „Jurnalul u-
nei fete greu de mulţumit“, 
pe care îl ţine până în anul 
1947. Sub numele de scenă 
Jeny Arnota, tânăra traduce 
piese din franceză și engleză 
și este asistentă de regie 
pentru Marietta Sadova (so-
ţia fratelui său Haig Acterian, 
considerat de Emil Cioran „o-
mul cel mai bun“ pe care l-a 
cunoscut vreodată și mort în 
război) și pentru Liviu Ciulei, 
la Teatrele Odeon, Municipal 
și Tineretului.

Cine a fost Jeni Acterian

JENI ACTERIAN | autoarea cărții 
„Jurnalul unei fete greu de mulţumit“

 „Optsprezece examene în paispreze zile. 
În fecare zi unul, fără niciun răgaz… [...] 
De o săptămână nu am dormit decât două 
sau trei ore pe noapte. Sunt teribil de 
obosită. “

Elevii din perioada interbelică susțineau examene mult mai complexe decât cei de astăzi
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Senatorul clujean Laszlo 

Attila (UDMR) a votat 

pentru acest proiect, în 

timp ce Marius Nicoară 

(PNL) nu era în sală la 

momentul votului.

Guvernul a sesizat din nou 

CCR privind legea pensiilor 

aleşilor locali după ce Parla-

mentul a adoptat-o deşi fuse-

se declarată neconstituţiona-

lă, a anunţat premierul Daci-

an Cioloş (foto) ieri la postul 

public de radio.

El a subliniat că din textul 

adoptat de parlamentari nu 

reiese clar cum ar urma să fi e 

fi nanţate aceste pensii care 

nu respectă principiul contri-

butivităţii.

Cioloş a arătat că a cerut 

judecătorilor CCR să clarifi ce 

dacă elementele menţinute în 

lege sunt constituţionale.

"Am decis să trimitem din 

nou acest proiect de lege la Cur-

tea Constituţională. Chiar astăzi 

(luni-n.r.) am semnat acest do-

cument pentru că în continua-

re din lege nu reiese clar cum 

ar urma să fi e fi nanţate aceste 

pensii sau indemnizaţii specia-

le. Ele, aşa cum e prevăzută le-

gea, ar urma să impacteze bu-

getul de stat pentru că şi buge-

tele locale, mare parte, sunt ali-

mentate tot din bugetul de stat, 

şi pe de altă parte nu se respec-

tă principiul contributivităţii, le-

gea şi astea ar urma să se apli-

ce retroactiv, deci am cerut din 

nou Curţii Constituţionale să 

clarifi ce dacă aceste elemente 

care în continuare sunt menţi-

nute în lege sunt constituţiona-

le", a spus premierul.

El a mai subliniat faptul că 

pensiile speciale acordate anu-

mitor categorii ocupaţionale 

riscă să afecteze pe termen 

mediu şi lung sustenabilita-

tea sistemului de pensii din 

România.

Senatul, în calitate de for 

decizional, a adoptat săptămâ-

na trecută legea pensiilor spe-

ciale pentru aleşii locali, care 

fusese declarată neconstituţi-

onală de CCR, la sesizarea Gu-

vernului. Parlamentarii au re-

analizat legea şi au stabilit că 

pensiile speciale vor fi  fi nan-

ţate de la bugetele locale.

Pensiile aleşilor locali, 
din nou la CCR

Unul dintre consilierii 

judeţeni, Nati Ariton 

(PSD) (foto), a fost con-

damnat la închisoare pen-

tru delapidare.

Unul dintre consilierii jude-

ţeni clujeni, Nati Ariton (PSD), 

a fost condamnat, în 1984, la 

şapte ani de închisoare pentru 

delapidare, după ce a fost prins 

de locatarii blocului pe care îl 

administra şi dat pe mâna po-

liţiştilor. În prezent, el condu-

ce un sindicat puternic, BNS 

Cluj. Nati Ariton a fost validat 

ca şi consilier judeţean săptă-

mâna trecută. Nati Ariton a 

delapidat 70.000 de lei.

”Nati Ariton a fost condam-

nat de Judecătoria Cluj-Napo-

ca în 14 februarie 1985 la 7 ani 

de închisoare şi 3 ani interzi-

cerea unor drepturi pentru in-

fracţiunea de delapidare. Incul-

patul a fost obligat atunci să 

plătească Asociaţiei de locatari 

din Cluj-Napoca, de pe strada 

Mogoşoaia nr. 4, suma de 

68.555,71 lei, cu dobândă de 

6%, menţinând şi sechestrul 

asigurator. În motivarea sentin-

ţei se reţine că inculpatul, în 

perioada 19 octombrie 1982 – 

26 septembrie 1984, a lucrat în 

calitate de administrator la Aso-

ciaţia de locatari din Cluj, str. 

Mogoşoia, nr. 4, şi în mod re-

petat şi-a însuşit sume de bani 

din gestiunea, totalizând 

68.555,51 de lei. Împotriva sen-

tinţei a introdus recurs incul-

patul, criticând sentinţa pentru 

netemeinicie, numai cu privi-

re la cuantumul pedepsei apli-

cate, solicitând reducerea pe-

depsei având în vedere inten-

ţia sa de a recupera prejudiciul, 

că în gospodăria sa nu sunt bu-

nuri materiale care să fi  fost re-

alizate din aceste sume însuşi-

te, iar anterior a avut o com-

portare bună la locul de mun-

că”, se arată în sentinţa Tribu-

nalului Cluj din 1985.

Recursul lui Nati Ariton a 

fost declarat ca nefondat de 

Tribunalul Cluj. ”Starea de 

fapt este pe deplin dovedită, 

iar inculpatul în declaraţia sa 

dată în faţa instanţei recunoaş-

te însuşirea în întregime a su-

mei de 68.555,71 de lei, su-

mă dovedită şi prin actele de 

verifi care şi expertiză conta-

bilă”, se mai arată în sentin-

ţa Tribunalului Cluj.

Informaţiile au fost furni-

zate în 2012 de Mircia Giur-

giu, pe atunci deputat inde-

pendent. În 2016, Mircia Giur-

giu a candidat la Primăria 

Cluj-Napoca din partea PSRO.

Nati Ariton, consilierul judeţean 
cu o condamnare penală la activ

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Senatorul Alin Tişe, vice-

preşedinte al PNL, a 

anunţat, ieri, că a demisi-

onat din funcţia de sena-

tor, ca urmare a alegerii 

sale în funcţia de preşe-

dinte al Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj. Cel 

puţin până la alegerile 

parlamentare din toamnă.

“Urmare a votului clujeni-

lor din data de 5 Iunie 2016, 

în şedinţa de Consiliul Jude-

ţean de vineri, 24 iunie, am 

fost ales preşedinte al Consi-

liului Judeţean Cluj. Conform 

legii, funcţia de senator al Ro-

mâniei şi funcţia de preşedin-

te de Consiliu Judeţean sunt 

incompatibile. Ca urmare a 

votului clujenilor, respect pro-

misiunea făcută şi rămân pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj. Drept urmare, am 

demisionat din funcţia de se-

nator. Voi rămâne preşedinte 

al Consiliului Judeţean. Este 

pentru mine o onoare şi o ma-

re responsabilitate această 

funcţie. Clujenii aşteaptă de 

la noi soluţii şi proiecte de 

dezvoltare”, spune Alin Tişe 

într-un comunicat de presă.

Votul clujenilor 
sau troc politic?

El a fost ales, vineri, în 

funcţia de preşedinte al CJ 

Cluj, după ce a deţinut-o şi în 

perioada 2008-2012. De remar-

cat este faptul că Alin Tişe nu 

a ajuns preşedinte al CJ Cluj 

“ca urmare a votului clujeni-

lor” cum menţionează în co-

municatul de presă, ci ca ur-

mare a trocului politic pe func-

ţii pe care PNL Cluj l-a făcut 

cu UDMR Cluj. Alin Tişe a 

fost susţinut de PNL şi de 

UDMR şi a obţinut 25 de vo-

turi din 37 la Consiliul Jude-

ţean Cluj, în timp ce contra-

candidatul său, Ioan Sălăti-

oan (PSD), a obţinut 12 vo-

turi. În funcţiile de vicepreşe-

dinţi au fost aleşi Marius Mân-

zat (PNL) şi Vakar Istvan 

(UDMR). În CJ Cluj, PNL are 

18 consilieri judeţeni, PSD 12, 

iar UDMR 7.

Greaua moştenire 
a lui Tişe la CJ

După arestarea fostului pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj Horea Uioreanu în 

luna mai 2014, instituţia se 

afl ă într-un blocaj continuu. 

De doi ani de zile, proiectele 

strategice ale judeţului au fost 

trase pe linie moartă şi nimeni 

nu îşi asumă nimic. Poate no-

ua conducere a Consiliului Ju-

deţean Cluj este în măsură să 

deblocheze proiectele a căror 

valoare depăşeşte milioane de 

lei. Banii au fost pierduţi, tim-

pul a trecut, iar judeţul Cluj 

nu are încă o groapă de gu-

noi funcţională sau o reţea de 

drumuri bine pusă la punct, 

totul culminând cu jaful de la 

drumul turistic Răchiţele-IC 

Ponor, unde există şi o plân-

gere penală depusă la DNA.

De altfel, Răchiţele-Ic Po-

nor nu este singurul proiect 

unde există depusă o plânge-

re penală la Direcţia Naţiona-

lă Anticorupţie. Consiliul Ju-

deţean Cluj a trimis în luna 

ianuarie 2015 o plângere că-

tre DNA Cluj împotriva mem-

brilor asocierii care au câşti-

gat licitaţia pentru construi-

rea Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor (antre-

prenorii Atzwanger, Ladurner 

Impianti, SC Confort SA, SC 

Vel Service SA), împotriva sub-

antreprenorilor (Construcţii 

Napoca SA, Napocamin SA, 

Panpetrol COM SRL), dar şi 

împotriva societăţii Tahal Con-

sulting Engineers, în legătură 

cu lucrările “de mântuială” 

făcute la Centrul de Deşeuri. 

În paralel, însă, mai există o 

altă plângere înregistrată tot 

la DNA Cluj împotriva func-

ţionarilor publici din cadrul 

CJ Cluj care s-au ocupat de 

proiectul Centrului de Deşe-

uri.

După Nicoară, Alin Tişe 
şi-a înaintat şi el demisia
Doar ce a fost validat în urmă cu câteva zile preşedinte al Consiliului 
Judeţean Cluj, senatorul Alin Tişe a anunţat ieri că şi-a dat demisia.

Alin Tişe se roagă să ducă la bun sfârşit proiectele vitale pentru judeţul Cluj (foto martie 2008)
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„Clădirile în oglindă” de pe Iuliu Man
Cele două clădiri „în oglindă” au fost construite la iniţiativa Statusului Romano-Catolic, care este şi proprietar. În

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Trecem zi de zi pe lângă clă-

diri încărcate cu sute de ani 

de istorie. „Clădirile în 

oglindă” – cum li se mai 

spune – din Piaţa Unirii scot 

la iveală puterea şi infl uenţa 

pe care o avea şi o are în 

continuare biserica în socie-

tate.

„Clădirile în oglindă” de pe 

strada Iuliu Maniu intersecţie cu 

Piaţa Unirii, unde-şi desfăşoară 

activitatea KFC şi Vodafone, au 

fost un punct de atracţie pentru 

clujeni.

Cele două clădiri au fost con-

struite la iniţiativa Statusului Ro-

mano-Catolic, care este şi pro-

prietar. În perioada comunistă 

ele au fost naţionalizate, iar du-

pă 1989 au fost retrocedate Sta-

tusului.

Istoria celor două clădiri

„Cum am mai spus, în jurul 

bisericii Sfântul Mihail existau o 

serie de case pe care biserica le-a 

închiriat diverşilor comercianti 

şi negustori. Când era inevitabil 

că se va ridica ansamblul ecves-

tru Matia Corvin şi piaţa se va 

moderniza (Főtér, Piaţa Princi-

pală), aceste clădiri trebuiau dă-

râmate.

Acele construcţii fi ind dărâ-

mate biserica Romano-Catolică 

– Biserica Sfântul Mihail, a fost 

despăgubită cu terenuri. În lo-

cul actualelor două mari imobi-

le existau patru case. Două din-

tre ele aparţineau familiei con-

ţilor Radák, cei care au fost şi 

proprietarii clădirii actualului 

spital Stanca. Ulterior s-a achi-

ziţionat şi casa Frankkis, astfel 

că această parcelă centrală cu 

dimensiuni considerabile a ajuns 

tot în proprietatea Statusului Ro-

mano-Catolic.

Înainte de demolarea vechi-

lor clădiri această latură estică 

a Pieţei Unirii era numită şirul 

casei mici cu picioare, după ce-

le două case Radák. Li se spu-

nea aşa pentru că semănau cu 

nişte picioare. Oamenii se pu-

teau feri de ploaie, de exemplu 

cum este acum în Piaţa Unirii la 

gangul de lângă monumentul de-

dicat eroilor Revoluţiei din 1989, 

pe care clujenii o numeau casa 

cu picioare.

La parterul acestor două imo-

bile au fost deschise cele mai 

moderne magazine ale oraşu-

lui din vremea respectivă. A-

partamentele moderne din clă-

dire au fost date în chirie, iar 

în perioada comunistă au fost 

naţionalizate, locatarii fi ind tot 

chiriaşi”, a declarat profesorul 

d
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Stilul arhitectonic al celor două clădiri în og

Sezonul al şaselea al popula-

rului serial „Urzeala tronuri-

lor” („Game of Thrones”) 

difuzat de HBO se apropie de 

sfârşit, astfel încât unii 

actori îşi negociază deja 

salariile pentru viitoarele 

sezoane ale acestei producţii 

de televiziune, relatează 

online ziarul Le Figaro.

Pentru unii actori din „Urzea-

la tronurilor”, „iarna nu se apro-

pie” pentru a cita un popular 

dicton al serialului.

După episodul 9 difuzat du-

minica trecută de HBO, cinci ac-

tori importanţi şi-ar fi  negociat 

o creştere importantă a salarii-

lor pentru următoarele două se-

zoane ale serialului.

În prezent, actorii vedetă din 

„Game of Thrones” ar încasa 

300.000 de dolari pe episod. Po-

trivit unei informaţii difuzate pe 

site-ul Internet Deadline, din se-

zonul viitor, Peter Dinklage (Ty-

rion Lannister), Kit Harington 

(Jon Snow), Lena Headey (Cer-

sei Lannister), Emilia Clarke 

(Daenerys Targaryen) şi Nikolaj 

Coster-Waldau (Jaime Lannis-

ter) vor avea un salariu de 

500.000.

Astfel, aceștia vor încasa ma-

xim  6,5 milioane de dolari pen-

tru următoarele două sezoane.

Salariile actorilor 
din „Urzeala tronurilor”
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Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 premii
Răspunde corect la întrebarea:

Cum se numește ultima gamă lansată de producătorul clujean 
de cosmetice, exact la începerea verii, și al cărui slogan este 
„Zi de vară până în seară”?

7 iulie

8 iulie.

CONCURS

niu sau puterea bisericii în societate 
 perioada comunistă ele au fost naţionalizate, iar după 1989 au fost retrocedate Statusului.

de istorie Vladimir Bogosavli-

vici.

Organizaţia Statusului 
Romano – Catolic?

Vladimir Bogosavlievici spu-

ne că Statusul Romano – Cato-

ic este o organizaţie care admi-

nistrează foarte mulţi bani, fi ind 

olerată atât de autorităţile habs-

urgice, austro-ungare, cât şi de 

ele româneşti.

„Statusul Romano – Catolic es-

e o organizaţie laică. El s-a înfi in-

at când ordinul Iezuiţilor a fost in-

erzis la sfârşitul secolului al XVI-

I-lea. Ei au administrat averea ie-

zuiţilor şi pe urmă bunurile Bise-

ricii Catolice, devenind un organ 

de administrare a întregii biserici. 

Organizaţia administrează sume 

mari de bani şi are propriul sediu 

în cadrul clădirilor în oglindă.

Tot în aceste clădiri la înce-

putul secolului XX-lea au func-

ţionat multe birouri de avocaţi, 

clujenii glumind au numit tron-

sonul pasajul escrocilor.

Tot pe partea dreaptă la nu-

mărul 3 până în 1974 a fost se-

diul redacţiei Utunk (săptămâ-

nal literar maghiar), iar la nu-

merele 2 – 4 pe colţ a funcţio-

nat restaurantul Someş. Tot aici 

a existat o galerie de artă care a 

găzduit nenumărate expoziţii.

Despre Statusul Romano – Ca-

tolic există o ipoteză că ar fi  

francmasoni, dar este numai o 

ipoteză. Este o societate extrem 

de interesantă. Tot Statusul Ro-

mano-Catolic şi Biserica Roma-

no-Catolică sunt proprietarii ce-

lor opt blocuri cu câte două eta-

je de pe strada Arany János din 

Parcul Central Simion Bărnuţiu.

În partea dreaptă funcţionea-

ză elegantul hotel şi restaurant 

Agape, gestionat tot de catolici”, 

a spus istoricul.

Constructorul clădirilor
Cele două clădiri au fost con-

struite şi date în folosinţă în nu-

mai un an. Coincidenţă sau nu, 

fi rma care a construit clădirile 

poartă acelaşi nume cu cel care 

a modernizat Parisul pe care-l 

ştim azi: Hauszmann.

„S-a aprobat proiectul arhi-

tectului budapestan Ignác Alpár 

şi fi rma numită Hauszmann a 

început lucrările de demolare a 

vechilor clădiri (casele Radák, 

casa Frankkis) în aprilie 1898, 

iar în data de 19 septembrie 

1898 s-a făcut recepţia celor do-

uă mari imobile construite în 

stilul eclectic. Acest stil arhitec-

tonic este caracteristic fi nalului 

secolului XIX – început de se-

col XX, în care se pot observa 

fi guri antropomorfe, zoomorfe 

şi geometrice. În 1899 cele do-

uă clădiri au fost date în folo-

sinţă”, a explicat Vladimir Bo-

gosavlievici.

Strada Iuliu Maniu, 
încărcată de istorie

În Evul Mediu străzile Clu-

jului primeau diverse nume şi 

în funcţie de ocupaţiile locui-

torilor săi, astfel că actuala stra-

dă Iuliu Maniu avea denumi-

rea de strada Olarilor (n.red.: 

în maghiară Fazekas), iar ulte-

rior se va numi strada Sfi ntei 

Biserci. În ordine cronologică 

strada Iuliu Maniu a avut ur-

mătoarele denumiri: strada Ola-

rilor, strada Sfi ntei Biserici, stra-

da 6 Martie (n.red.: în perioa-

da comunistă), iar apoi strada 

Iuliu Maniu.

„Actuala stradă Iuliu Maniu 

a fost inaugurată la debutul se-

colului XX odată cu construc-

ţia celor două mari imobile pen-

tru că strada venea până în Pia-

ţa Unirii. În cadrul acestei lu-

crări a fost deschisă strada Sfi n-

tei Biserici. Iniţiatorul acestei 

idei a clădirilor şi a noii străzi 

a fost profesorul universitar 

Gustáv Groisz”, a conchis pro-

fesorul de istorie Vladimir Bo-

gosavlievici.
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„Clădirile în oglindă” în anul 1915

„Clădirile în oglindă” văzută din turnul 
Bisericii „Sf. Mihail”

Biserica „Sf. Mihail” văzută printre 
„clădirile în oglindă”

Strada Iuliu Maniu în prezent

Cupola este contruită în stil eclectic
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glindă de pe strada Iuliu Maniu este caracteristic fi nalului secolului XIX - început de secol XX
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean.
 monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

7 aprilie

Clinica Ginecologie 1
11.40 Pece Bogdan Andrei
13.15 Bucșa Paul Nicolae
19.28 Vandalac Irina
Bebeluşul vedetă a fost 
Pece Bogdan Andrei 
(3,900 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
10.00 Cioruţa Ema
11.25 Simon Raul
13.05 Sigartău Maria Izabela
16.55 Roth Emma
17.35 Călugăr Bogdan Radu
18.40 Florea Medeea
22.20 Moș Filip Tudor
Bebeluşul vedetă a fost 
Călugăr Bogdan Radu 
(4,500 kg, 60 cm)

Clinica Novogyn
15.02 Sălăgean Tudor 
(3,700 kg, 58 cm)

8 aprilie

Clinica Ginecologie 1
08.00 Blăjan Ianis Dorian 
(2,800 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
04.05 Cuibus David Gabriel
05.05 Ferenţi Leah
06.00 Fusi Lorand
08.50 Crișan Andrei
09.15 Avram Natalia
09.30 Cozma Giulia Sofi a
10.10 Baciu Darius Sebastian
11.05 Culcear Edan Rareș
16.10 Chiorean Roxana Diana
16.35 Ciornei Evelin Giorgiana
18.20 Pop Ezra Ayan
20.10 Oţelac Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Chiorean Roxana Diana 
(3,600 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
05.20 Rus Patrick Gabriel 
(3,200 kg, 51 cm)

Clinica Novogyn
06.33 Paralește Olivia Marina
09.50 Drăgan Andrei
17.07 Hoza Catinca
Bebeluşul vedetă a fost 
Drăgan Andrei 
(3,280 kg, 53 cm)
 

9 aprilie

Clinica Ginecologie 1
03.42 Ancău Elena
07.25 Cardoș Ruxandra
10.08 Nicoară Ariana
18.04 Gădălean Anastasia 
Elena Maria
20.32 Bărnuţiu Ianis Adrian
Bebeluşul vedetă a fost 
Nicoară Ariana 
(3,300 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
04.55 Kemendi Kevin Eduard

11.30 Costea Alexia Maria
13.20 Moldovan Șarlota Adina
Bebeluşul vedetă a fost 
Kemendi Kevin Eduard 
(3,520 kg, 53 cm)

Clinica Gynia
10.55 Pinte Patrick
21.10 Ceclan Selena
Bebeluşul vedetă a fost Pinte 
Patrick (3,450 kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
00.05 Chindea Pop Sara
05.08 Farcaș Victor
06.48 Creţu Damian
15.10 Ţărmure Sara Alice
Bebeluşul vedetă a fost 
Ţărmure Sara Alice 
(4,000 kg, 59 cm)

10 aprilie

Clinica Ginecologie 1
00.02 Turos Arpad
20.35 Ciuta Denis Cosmin
20.53 Gurka Mara
21.22 Feier Matei
Bebeluşul vedetă a fost 
Ciuta Denis Cosmin 
(4,200 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
02.10 Kanacas Valentina
08.45 Boca Alex Bogdan
11.00 Bodea Matei
18.05 Pop Sofi a Elena
20.30 Bălan Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Sofi a Elena (4,200 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
10.30 Moldovan Ingrid 
(3,210 kg, 52 cm)

11 aprilie

Clinica Ginecologie 1
11.37 Domokos Victor Marco
21.13 Macaiet Alexandru 
George
21.33 Hodiș Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Hodiş Maria (3,500 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
00.40 Rădulescu Sonia
06.05 Rostaș Tudor Sebastian
14.10 Popa Maria
14.55 Nagy Marcu Andrei
19.30 Lucaciu Andrei Dominic
Bebeluşul vedetă a fost 
Popa Maria (3,850 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
06.45 Petruţ Mayra
12.55 Pavel Irina
14.40 Butean Dominic
16.45 Bor David Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Pavel Irina (4,390 kg, 58 cm)

12 aprilie

Clinica Ginecologie 1
11.59 Prodan Dorin
14.43 Moldovan Rahela Sara
18.52 Cristea Anabelle Ida
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Rahela Sara 
(3,400 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
03.35 Șofroni Iulia
07.15 Papp-Jakab Dominic
09.05 Grate Eric Adrian
10.35 Vlădescu Oana Patricia
12.50 Ieremia Tania
17.20 Paul Andrei Gherman
19.10 Kiss Timea Judit
19. 20 Csegezi Yanis
23.05 Cîmpean Ada Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Ieremia Tania 
(3,700 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
09.27 Tatahuia Anya Georgiana 
(4,350 kg, 59 cm)

Clinica Novogyn
16.30 Dobrilă Ilinca April
17.45 Antal Luca Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Antal 
Luca Andrei (3,520 kg, 52 cm)

13 aprilie

Clinica Ginecologie 1
08.54 Boancă Gabriela
13.32 Boita Natalia Maria
19.54 Almășan Ianis Bogdan
Bebeluşul vedetă a fost 
Boita Natalia Maria 
(3,500 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
03.29 Toma Ana Andreea
14.10 Cheţan Damian
18.57 Bufnea Aron
23.15 Coman Sofi a Rebeca
Bebeluşul vedetă a fost Bufnea 
Aron (3,400 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
12.07 Kisgyörgy Anna 
(3,100 kg, 53 cm)

Clinica Novogyn
08.17 Doroftei Agnes 
(3,400 kg, 53 cm)

14 aprilie

Clinica Ginecologie 1
03.29 Toma Ana Andreea
14.10 Cheţan Damian
18.57 Bufnea Aron
23.15 Coman Sofi a Rebeca
Bebeluşul vedetă a fost 
Bufnea Aron 
(3,400 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
01.55 Kiraly Lucas
02.45 Arion Andra Maria
05.25 Lazea Fabian Matei
06.00 Lucaciu Andrei
08.40 Hangan Teodora Maria

09.25 Burchiu Erica
10.10 Pili Sergiu
11.25 Coșarcă Mădălin
14.15 Bodea Rareș Ciprian
17.05 Popescu Filip
17.40 Colţo Marius
18.50 Tuţu Maria
20.00 Chezan Luca Ștefan
21.10 Vaidahăzan Emanuel
21.25 Maja Sofi a Rebeca
Bebeluşul vedetă a fost Maja 
Sofi a Rebeca (3,870 kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
08.40 Mihai Răzvan
14.20 Ciotlăuș Filip Ioan
15.38 Ciorogar Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost Mihai 
Răzvan (3,940 kg, 57 cm)

15 aprilie

Clinica Ginecologie 1
03.35 Mihalca Miruna Maria
08.46 Souca Daria Stephanie
11.38 Deac Tudor
13.40 Creta Ștefan
21.21 Boca Irina Elena
Bebeluşul vedetă a fost Boca 
Irina Elena (4,100 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
01.00 Gașpar Fabian Nicolas
05.50 Ciordaș Irina
10.30 Dumitrescu Matei Victor
11.00 Popariuc Paul Rayan
20.30 Nan-Morea Andrei 
Teodorean
Bebeluşul vedetă a fost 
Nan-Morea Andrei Teodorean 
(4,100 kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
08.01 Pop Clara Irina
08.37 Mureșan Arienne Lara
11.36 Manhertz Hanna
14.25 Kised Maya Elena
15.30 Rauca Iris Maria
22.31 Pop Maria Ștefania
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Maria Ştefania (3,730 kg, 56 
cm)

16 aprilie

Clinica Ginecologie 1
09.57 Popa Rareș Cosmin
11.32 Popa Robert
16.35 Thalmaier Benjamin
Bebeluşul vedetă a fost 
Thalmaier Benjamin 
(4,900 kg, 61 cm)

Clinica Stanca
17.50 Scurtu Cezar Nicolas
18.35 Fodor Marc
21.00 Bălan Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Scurtu Cezar Nicolas 
(3,600 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
09.00 Sașa Iris Anna
13.00 Gorea Andrei David
Bebeluşul vedetă a fost 
Gorea Andrei David 
(4,050 kg, 55 cm)

bun venit pe lume !
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ANUNŢ CONTRACTARE
SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

Procesul de contractare pe toate domeniile de asistenţă medicală, medicamente și dis-
pozitive medicale pentru anul 2016 se desfășoară după următorul calendar:

•  Până la data de 08.07.2016 (inclusiv) se vor depune dosarele care vor conţine cere-
rile și documentele de contractare pentru anul 2016, conform informaţiilor pe care le 
puteţi obţine la adresa www.casan.ro/cascluj – informaţii pentru furnizori – furnizori 
de servicii medicale – pentru fi ecare tip de asistenţă medicală. Documentele se veri-
fi că la serviciile de specialitate ale CAS Cluj, apoi se depun la registratura CAS Cluj:

• luni – joi între orele 08.00 – 15.30
• vineri între orele 08.00 – 13,00

•  În data de 11.07.2016 orele 15,00 se va realiza validarea de etapă a dosarelor de 
contractare depuse și se va posta la avizierul instituţiei și pe site-ul CAS Cluj lista do-
sarelor de contractare validate, respectiv lista dosarelor de contractare nevalidate și 
motivele care au dus la invalidare, pe fi ecare tip de asistenţă medicală.

•  Furnizorii de servicii medicale și medicamente ale căror dosare au fost invalidate pot 
depune contestaţie până la data de 12.07.2016 orele 13,00.

•  Contestaţiile se vor analiza și soluţiona până în data de 14.07.2016, orele 16,00 când 
se va posta pe avizierul instituţiei și pe site-ul CAS Cluj lista dosarelor de contractare 
nevalidate și respinse la contractare.

•  În data de 29.07.2016 CA.S Cluj va publica pe site lista furnizorilor validaţi pentru în-
cheierea contractelor de furnizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive me-
dicale pentru anul 2016.

Data limită de fi nalizare a procesului de contractare este 29.07.2016, precizată prin 
adresa de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Conform H.G. nr. 161/2016 pentru aprobarea Contractului-cadru pe anii 2016-2017, 
modifi cat și completat prin H.G. nr. 432/2016, cap. XII – Dispoziţii fi nale – art. 194: „Toa-
te documentele depuse în copie, necesare încheierii contractelor, sunt certifi cate pentru con-
formitate prin sintagma „conform cu originalul“ şi semnătura reprezentantului legal al fur-
nizorului, pe fi ecare pagină; aceste documente se transmit şi în format electronic asumate 
prin semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.“.

Dosarul (cu șină, de încopciat) va cuprinde cererea și documentele în ordinea menţio-
nată în opis și va fi  înregistrat la Registratura CAS Cluj respectând termenul de depunere 
menţionat mai sus.

CONDUCEREA CAS CLUJ

   -
   Cod fiscal: 11324762 
   Tel. 0264-407.100; 0264-407.110; 0264-407.107; Fax: 0264-530597
   E-mail: relatiipublice@cascluj.ro     website: www.cascluj.ro
   TELEFONUL ASIGURATULUI: 0800 800 974

Administraţia de la 

Washington este preocu-

pată că ieşirea Marii 

Britanii din Uniunea 

Europeană va genera pier-

derea infl uenţei Statelor 

Unite asupra capitalelor 

europene, comentează 

cotidianul The New York 

Times.

"Ofi cialii americani care de-

pun eforturi pentru găsirea u-

nei noi strategii după decizia 

Marii Britanii de a divorţa de 

Uniunea Europeană cred că 

cea mai urgentă provocare va 

fi  înlocuirea celui mai de în-

credere şi celui mai loial par-

tener în relaţia cu ţările euro-

pene. Nu va fi  uşor. Se spune 

că nicio altă ţară nu împărtă-

şeşte viziunea Washingtonu-

lui în chestiuni geopolitice aşa 

cum o face Marea Britanie; de 

mult timp, Marea Britanie es-

te cel mai loial aliat al SUA în 

materie de securitate şi mani-

festă cel mai mare entuziasm 

în privinţa intereselor comer-

ciale care sunt baza abordării 

internaţionaliste a Americii", 

se arată în articolul cotidianu-

lui american.

În plus, "puţine naţiuni se 

implică atât de ferm pentru a 

infl uenţa dezbaterile europe-

ne în moduri avantajoase pen-

tru Statele Unite", subliniază 

cotidianul.

"Mai mult: pierderea vocii 

puternice a Marii Britanii în 

Europa intervine într-un mo-

ment foarte prost: exact când 

Statele Unite şi aliaţii lor se 

gândesc ce abordare să aibă 

faţă de o Rusie revanşardă şi 

să relanseze Alianţa Nord-Atlan-

tică, când grăbesc semnarea 

Acordului comercial SUA-UE 

şi caută o soluţie diplomatică 

la confl ictul sirian, soluţie ca-

re ar relaxa presiunile migra-

toare asupra Europei", argu-

mentează publicaţia.

"Atunci când preşedintele 

rus, Vladimir Putin, se bucură, 

ştim că avem o problemă în 

sistemul internaţional", atrage 

atenţia fostul ministru britanic 

de Externe David Miliband.

Potrivit NYT, din această si-

tuaţie apare o întrebare esenţi-

ală: Dacă Marea Britanie nu mai 

poate juca acest rol indispensa-

bil pentru Washington, trebuie 

să existe o altă ţară care să poa-

tă face acest lucru. "Poate; dar 

este greu de imaginat care", sub-

liniază cotidianul american. "Nu 

este un rol pe care Germania să 

fi  arătat că l-ar vrea prea mult. 

(...) Deşi cooperează cu Statele 

Unite în diverse domenii, Ger-

mania continuă să aibă suspi-

ciuni profunde despre SUA, ali-

mentate şi de informaţiile dez-

văluite de fostul angajat NSA 

Edward Snowden, inclusiv des-

pre interceptarea conversaţiilor 

cancelarului Angela Merkel", 

explică NYT, notând că Franţa 

nu prea are politici compatibi-

le cu cele ale Washingtonului, 

Italia se confruntă cu probleme 

economice prea mari, Olanda 

este prea mică, iar Polonia nu 

are încă infl uenţa vechilor sta-

te membre NATO.

După referendumul 

pro-Brexit, preşedintele SUA, 

Barack Obama, a menţinut 

avertismentul că Marea Brita-

nie va ajunge "la capătul rân-

dului" în efortul de a semna 

un acord comercial cu State-

le Unite, pentru că Washin-

gtonul va prefera Parteneria-

tul cu Uniunea Europeană.

Pe de altă parte, ieşirea Ma-

rii Britanii din UE va afecta 

economia naţională şi institu-

ţiile europene, dar probabil va 

avea ca efect consolidarea Ali-

anţei Nord-Atlantice, comen-

tează revista Foreign Policy.

"Statele Unite şi Europa se 

vor confrunta cu o serie de veşti 

proaste generate de această de-

cizie: criză economică, slăbirea 

economiei britanice, instituţii 

europene mai slabe, şanse ma-

ri de ieşire a Scoţiei din Marea 

Britanie – acestea sunt doar u-

nele dintre provocări. Instituţii-

le politice şi economice occiden-

tale par să fi e într-o situaţie mai 

proastă decât în urmă cu câte-

va zile", notează Foreign Policy.

"Singura excepţie ar putea 

fi  la nivel militar. Oricât de 

contraintuitiv ar părea, ieşi-

rea Marii Britanii din UE pro-

babil va crea o Alianţă 

Nord-Atlantică mai puterni-

că", subliniază Foreign Policy.

"Există câteva motive pen-

tru care ieşirea Marii Britanii 

din UE va facilita consolidarea 

alianţei militare transatlantice. 

În primul rând, este vorba de 

preocuparea din ce în ce mai 

mare a tuturor statelor NATO 

– inclusiv a multor state UE, 

dar şi a Statelor Unite, Cana-

dei, Norvegiei şi Turciei – în le-

gătură cu aventurismul Rusiei 

conduse de Vladimir Putin. 

Kremlinul a avut mereu obiec-

tivul de a fi  cea mai puternică 

entitate politică din Europa şi 

probabil va căuta modalităţi de 

a profi ta şi mai mult de efecte-

le centrifugale ale democraţii-

lor din vestul Europei. Încă de 

la înfi inţare, NATO a furnizat 

cel mai determinat echilibru 

militar împotriva acestor efor-

turi, asftel că popularitatea Ali-

anţei va creşte în Europa", ar-

gumentează Foreign Policy.

Brexit, între pierderea influenţei SUA 
şi consolidarea rolului NATO
În timp ce Statele Unite sunt preocupate că pierd influenţa asupra Europei după ieşirea Marii Britanii 
din UE, o analiză arată că în acest fel se va consolida NATO.

Ieşirea Marii Britanii din UE va afecta economia naţională şi instituţiile europene, dar probabil va avea ca efect consolidarea Alianţei Nord-Atlantice

Fostul premier al 

Republicii Moldova Vlad 

Filat (foto) a fost condam-

nat, luni, la nouă ani de 

închisoare, potrivit porta-

lului de ştiri Unimedia. 

Totodată, fostul premier 

moldovean va trebui să 

achite o amendă de 60 de 

mii de lei (moldoveneşti) 

şi nu va avea dreptul de a 

ocupa vreo funcţie publi-

că pe o perioadă de 5 ani.

Sentinţa, care poate fi  ata-

cată prin apel, a fost dată de 

către magistraţii de la Jude-

cătoria Buiucani, după audi-

erea acuzării şi apărării.

Vlad Filat s-a declarat ne-

vinovat şi a afi rmat că hotă-

rârea magistraţilor este ilega-

lă. Conform sursei citate, po-

liticianul nu a reuşit să spu-

nă prea multe jurnaliştilor, în-

trucât aceşti au fost alungaţi 

din sala de şedinţe. „Este o 

sentinţă ilegală. Faptul că acest 

proces nu a fost public de-

monstrează că hotărârea este 

ilegală. Trebuia să vedeţi pro-

bele prezentate de procurori. 

Nu sunt veridice. Mă voi adre-

sa CEDO”, a declarat Filat, ci-

tat de Unimedia.

La rândul său, procurorul 

care a gestionat dosarul în ca-

re este vizat fostul premier 

Vlad Filat spune că hotărârea 

judecătorilor este prea blân-

dă în comparaţie cu prejudi-

ciul care ar fi  fost adus statu-

lui de catre Vlad Filat.

Vlad Filat se afl ă în arest 

preventiv din octombrie 2015, 

fi ind acuzat de fraudă banca-

ră şi luare de mită. Procuro-

rul general al Republicii Mol-

dova, Corneliu Gurin, a obţi-

nut suspendarea imunităţii 

fostului premier argumentând 

că Vlad Filat trebuie anchetat 

pentru presupusa implicare 

directă în fraudele de la Ban-

ca de Economii (BEM).

În alt dosar, liderul PLDM 

este acuzat că, în perioada în 

care a îndeplinit funcţia de pre-

mier, ar fi  primit 60 de milioa-

ne de dolari de la directorul 

companiei Dufremol, Ilan Shor. 

Potrivit sesizării, exercitând 

funcţia de premier, Filat ar fi  

primit bunuri de la Ilan Shor 

pentru a înceta controalele la 

Dufremol, pentru a-l numi con-

sul onorifi c în Rusia şi pentru 

a acorda dreptul de comercia-

lizare a produselor petroliere. 

De asemenea, conform procu-

rorilor, Vlad Filat ar fi  pretins 

bunuri şi bani în valoare de 

peste 190 de milioane de do-

lari de la Ilan Shor, pentru a 

determina funcţionari guverna-

mentali să ia decizii necesare 

asigurării emiterii suplimenta-

re de acţiuni la BEM, fără par-

ticiparea statului, fapt ce a ge-

nerat diminuarea participaţiei 

statului până la 33,3% şi pre-

luarea controlului asupra BEM 

de către Ilan Shor.

Fostul premier Vlad Filat, 
condamnat la 9 ani de închisoare
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Ne exprimăm regretul profund, la afl area veștii 
privind trecerea în nefi inţă a

Prof. Dr. SORIN LEUCUŢA,
Unul din colaboratorii știinţifi ci cei mai apreciaţi 

ai UMF Cluj-Napoca, care prin cercetările știinţifi ce 
promovate în colaborare cu Compania 
Farmaceutică AC HELCOR – Baia Mare, a sprijinit 
consolidarea și afi rmarea în plan naţional a acestei 
companii.

Va rămâne mereu în amintirea noastră ca unul 
dintre cei mai competenţi profesioniști cu care am 
colaborat în domeniul farmaceutic!

Transmitem sincere condoleanţe familiei!

Compania Farmaceutică AC HELCOR – Baia Mare,
Preşedinte Dr. Pop Coriolan

CONDOLEANŢE
IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 3 camere, confort, et. ½, 
sau schimb cu 2 camere sau 1 
cameră în casă, confort, plătesc 
diferenţă. Prefer zona cenrtală. 
Inf. la tel. 0264-431115 sau 
0751-271474. (5.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (15.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând vasă tip duplex, str. 
Salcâmului, P+E+M, S.U. 137 
mp, semifi nisat, preţ 195000 eu-
ro (ambele). Inf. suplimentare l 
tel. 0743-296946. (1.7)

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (4.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (4.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 

parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (4.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, acces de pe 
str. Oașului, prin livadă, drum 
pietruit, se poate circula fără 
probleme până la teren, zonă de 
case, terern compact, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în judeţele Cluj, Alba, Bis-
triţa. Aștept telefoane la 
0740-876853. (2.7)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona ”A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren intravilan de 3000 
mp, întăbulat, sat Vechea 
Chinteni, acces la utilităţi, posibi-
lităţi de construcţie, zonă bună, 
preţ 20 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-556174, 
0728-145263 saula adresa de 
e-mail: sipos_m@yahoo.com. 
(5.7)

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-

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

şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, zona 
cart. Grigorescu, str. Donath nr. 4, 
ap. 1. Inf. la tel. 0743-3158419. 
(4.5)

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (4.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(7.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(8.14)

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (2.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 

prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(3.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (3.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca 
DAEWOO, stare bună, preţ 110 
RON. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din porţelan. 
Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (3.7)

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

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

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, 
în stare perfectă de funcţionare, 
util în diverse afecţiunil, dispune 
de carte tehnică și factură de 
cumpărare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0751-537905. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 8 
persoane, lăcuită, cu picioare din 
fi er și două bănci cu picioare raba-
tabile, pentru terase sau cabane. 
Inf. la tel. 0745-569336. (3.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: 
ARO, Dacia, Oltcit, Trabant și ca-
mioane românești. Aștept tele-
foane la 0749-174082. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând familie de albine. Inf. și 
relaţii suplimentare tel. 
0722-515094. (4.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (2.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a doua lici-
taţie publică, în data de 
14.07.2016, ora 10.00, bunurile 
mobile constând din: Autoturism 
Mercedes Benz, an fabricaţie 
2000; Autoturism VW, an fabri-
caţie 2007; Autoutilitară N 1 
Hyundai, an fabricaţie 2006; 
Motociclu Peugeot, an fabricaţie 
2008; Instalaţie de încălzire, bu-

nuri proprietate a debitorului SC 
Energo Line Construct SRL, CUI 
6110550. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 11B, telefon 
0264.591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate. (1.1)

PIERDERI

¤ S.C. FSP GLOBAL S.R.L., declar 
pierdut CERTIFICAT DE ÎNREGIS-
TRARE C.U.I. 25010182, 
J12/129/2009, sediul social în 
CLUJ-NAPOCA, P-ţa ȘTEFAN CEL 
MARE NR. 4/119. Se declară nul. 
(1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele MIHAIU VERONICA PA-
RASCHIVA, Universitatea Tehnică, 
Facultatea de Automatică și Cal-
culatoare. Îl declar nul. (1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate de pe litoral angajează:

CAMERISTĂ
și

AJUTOR DE BUCĂTAR

Oferim: cazare, masă, salar atractiv.

Tel. 0722-222.863. (3.5)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

ŞOFER AUTOCAMION
Cerinţe: permis categoria B, certifi cat ADR.

C.V.-urile se vor depune la numărul de fax 

0338.100.604, sau se pot depune la sediul din Apahida, 

de luni până vineri, între orele 8:17, sau la adresa de 

email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

13:00 EURO polis

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu 
(live)

16:55 Vorbește corect! 

17:00 Nocturne

18:00 Europa mea (live)

19:00 Exclusiv în România

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Războiul lui Stalin cu 
URSS-ul: 1924-1953

22:10 Urmează-ţi visul!

23:50 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
de vă iubiţi

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV

Eurogoluri UEFA Euro 2016

14:00 Vorbește lumea

15:00 Lecţii de viaţă (ser.)

16:00 Ce spun românii

17:00 Știrile Pro TV

18:00 La Măruţă

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Adâncul albastru (sua, 
2005, acţiune)

23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Apel de urgenţă (reluare)

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Furtună pe Bosfor

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Fifty-Fifty

14:00 Casa Poporului

15:30 Arena Eroilor (reluare)

16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: FC 
Viitorul Constanţa - CS 
Universitatea Craiova

18:00 Fifty-Fifty

19:00 Look de campion

20:00 Big Boletus

21:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: FC 
Viitorul Constanţa - CS 
Universitatea Craiova

23:00 Cenzurat! Redifuzare

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

ANUNŢ DE ANGAJARE

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și completată 
de H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de TEHNOREDACTOR, studii superioare 
sau medii, la Tipografi a UMF, pe perioadă nedeterminată.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

- Probă practică: 20.07.2016, ora 10;
- Probă de interviu: 22.07.2016, ora 10
Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
-  studii superioare, cu diplomă de licenţă sau studii medii 

cu profi l de informatică, design
-  cunoștinţe, aptitudini, experienţă de lucru cu softuri 

specifi ce de publicare (desktop publishing), preferabil 
Adobe InDesign, plus cu Word, CorelDraw, Adobe 
Professional

-  cunoștinţe și aptitudini de lucru în mediul interactiv online
-  cunoștinţe de limba engleză - nivel mediu
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

13.07.2016, în intervalul orar 9-15, la
sediul Universităţii, str.Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 

209.
Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 0264-597256, 

int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și completată 
de H.G. nr. 1027/2014 organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant de ÎNGRIJITOARE, studii generale sau 
medii, la Serviciul Social Administrativ, pe perioadă 
nedeterminată.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

- Probă practică: 26.07.2016, ora 10;
- Probă de interviu: 28.07.2016, ora 10
Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
- studii generale sau medii
- experienţa nu este necesară
- cunoașterea normelor de igienă
- îndemânare, seriozitate
Dosarele de concurs se vor depune până la data de 

13.07.2016, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str. Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 0264-597256, 
int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firma de Constructii  CH Transbeton
angajeaza:  Constructii SRL

FEMEIE DE SERVICIU
MUNCITOR NECALIFICAT

Cerinte:
- Fara cazier
- Seriozitate
- Harnicie
- Disponibilitate imediata

Se ofera:
- Salariu atractiv.

CV-urile se depun la sediul din str. Sobarilor nr. 38A, 
Imobil 1, sc. 1, ap. 3 – sau pe e-mail

Telefon: 0755122392  E-mail: offi ce@chtransbeton.ro

S.C. CH TRANSBETON CONSTRUCTII S.R.L
Adresa: str. Fabricii 145A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj
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Simona Halep, 
în continuare 
pe locul 5
Românca Simona Halep se 
menţine pe locul 5 în clasa-
mentul mondial al jucătoarelor 
profesioniste de tenis (WTA), 
dat publicităţii luni, zi în care 
începe turneul pe iarbă de la 
Wimbledon, al treilea de Mare 
Șlem al anului.
Americanca Serena Williams se 
menţine în fruntea ierarhiei, 
urmată de Garbine Muguruza 
(Spania), Agnieszka 
Radwanska (Polonia) și 
Angelique Kerber (Germania), 
aceasta din urmă având un 
avans de aproape 1.000 de 
puncte faţă de Halep.
Irina Begu staţionează pe locul 
27, în timp ce Monica Niculescu 
ocupă în continuare poziţia a 
47-a. Sorana Cîrstea a urcat o 
treaptă și este pe 85, iar 
Patricia Ţig încheie top 100, la 
fel ca și săptămâna trecută.
În ierarhia încasărilor obţinute 
în acest an din circuitul WTA, 
Halep este a cincea, cu 1,6 mi-
lioane dolari.

Messi şi-a anunţat 
retragerea
Starul fotbalului mondial Lionel 
Messi și-a anunţat retragerea 
din selecţionata Argentinei, la 
doar 29 de ani, după înfrânge-
rea suferită la loviturile de de-
partajare în faţa reprezentativei 
statului Chile (2-4), în fi nala 
turneului Copa America 2016.
„Selecţionata este un capitol în-
cheiat pentru mine. Este a patra 
fi nală pe care am pierdut-o cu 
naţionala Argentinei, a treia 
consecutivă”, a explicat Messi, 
referindu-se la eșecurile suferite 
cu naţionala „albiceleste” în fi -
nalele Cupei Mondiale 2014 și 
Copa America 2015 și 2016.
„Este un moment dur pentru 
mine și pentru întreaga echipă, 
este foarte difi cil. Mi-aș fi  dorit 
atât de mult să aduc un titlu de 
campion în Argentina", a expli-
cat atacantul-vedetă al lui FC 
Barcelona în faţa jurnaliștilor.
"Am făcut tot ceea ce am pu-
tut, dar nu e pentru mine. Am 
pierdut încă o fi nală, tot la lovi-
turile de departajare (la fel ca 
la ediţia din 2015 — n.red), iar 
acest lucru m-a afectat foarte 
tare”, a adăugat el.
La nivel internaţional, Lionel 
Messi a jucat patru fi nale (una 
de Campionat Mondial în 2014 
și trei de Copa America în 
2007, 2015 și 2016), toate 
pierdute. Lionel Messi are 113 
selecţii și 55 de goluri în tricoul 
echipei naţionale a Argentinei.

Vor să renunţe 
la naţională
Șase jucători importanţi doresc 
să-și încheie activitatea la echi-
pa naţională a Argentinei.
Sergio Aguero, Javier 
Mascherano, Gonzalo Higuain, 
Lucas Biglia, Ezequiel Lavezzi și 
Angel Di Maria vor să se retra-
gă de la echipa naţională, pe 
fondul tensiunilor din vestiar 
după eșecul din fi nala Copa 
America.
„Ne simţim cu toţii foarte 
prost, încercăm să ne gândim 
la alte lucruri și să mergem mai 
departe. Dar este greu”, a de-
clarat Sergio Aguero după fi na-
la Copei America.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Clubul Sportiv Poli 

Karate din Cluj-Napoca 

s-a deplasat cu 3 sportivi 

la Campionatul Mondial 

de karate WUKF pentru 

toate vârstele desfăşurat 

la Dublin, Irlanda, în 

perioada 15-19 iunie 

2016.

Sportivii care au participat 

sunt Kudor Adorjan -10 ani, 

Foitos Andrei -12 ani, Falcu-

san Sebastian-20 ani, alături 

de antrenorul Cocisiu Dragoş.

Sportivii au obţinut rezul-

tate deosebite.

Kudor Adorjan a obţinut 

locul 1 şi a devenit campion 

mondial individual la Kumi-

te 9-10 ani open. Acesta a avut 

96 de sportivi pe categorie. 

Kudor Adorjan este locul 1 şi 

Campion Mondial Kumite pe 

echipe 9-10 ani.

Falcusan Sebastian este lo-

cul 1, fi ind Campion Mondi-

al Kumite echipe sanbon Ju-

niori. De asemenea, este pe 

locul 1, fi ind Campion Mon-

dial Kumite pe echipe rotativ 

Juniori. Acesta a obţinut lo-

cul 3, bronz la kumite indivi-

dual Juniori.

Aceste rezultate extraor-

dinare au fost posibile cu 

sprijinul fi nanciar al părin-

ţilor sportivilor, deoarece Fe-

deraţia Română de karate 

WKC nu a primit buget de 

la Ministerul sportului din 

România. Cu toate acestea, 

România prin Federaţia Ro-

mână de karate WKC este 

Campioană mondială en-ti-

tre la karate WUKF din anul 

2009 până în prezent. La 

acest Campionat Mondial au 

participat 2300 de sportivi 

din 41 de ţări din întreaga 

lume.

Clujul are un dublu campion 
mondial la doar 10 ani

Preşedintele Federaţiei 

Române de Fotbal (FRF), 

Răzvan Burleanu, a decla-

rat într-o conferinţă de 

presă că va anunţa noul 

selecţioner al echipei naţi-

onale până la fi nalul EURO 

2016 din data de 10 iulie.

„Numele noului selecţioner 

va fi  anunţat până la fi nalul 

EURO 2016. Vreau să îi mul-

ţumesc lui Anghel Iordănescu, 

pentru că a preluat echipa şi 

ne-a dus la acest EURO”, a 

spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu a spus 

că-i pare rău pentru toţi su-

porterii echipei naţionale.

“Dorim să îl păstrăm pe 

Anghel Iordănescu în federa-

ţia de fotbal. El este acum în 

concediu, eu nu, vom vedea 

mai târziu pe ce post. Îmi pa-

re foarte rău pentru toţi su-

porterii echipei naţionale ca-

re au sperat într-un parcurs 

mai bun sau mai spectaculos 

al echipei naţionale. Am fost 

cu toţii trişti pentru că nu am 

putut face mai mult. Deşi 

Vlad Chiricheş a vrut să se 

ţină tare, vă spun cu toată 

sinceritatea că am văzut mai 

mulţi jucători cu ochii în la-

crimi după meci. Şi-au dorit 

foarte mult să depăşească fa-

za grupelor, însă, aşa cum 

s-a văzut, nu dorinţa a fost 

cea care ne-a lipsit, ci nepu-

tinţa efectivă de a fi  la nive-

lul aşteptărilor. Le mulţumesc 

foarte mult tuturor suporte-

rilor care au fost alături de 

noi în califi cări şi la EURO”, 

a mai declarat Răzvan Bur-

leanu.

Mai multe întrebări ale jur-

naliştilor la conferinţa de pre-

să au vizat numele viitorului 

selecţioner. În context, Burlea-

nu a spus: “Suntem deschişi 

oricărei formule, un antrenor 

străin, ori un antrenor român. 

Am discutat cu Olăroiu, dar el 

este încă sub contract cu clu-

bul la care este acum (Al Ahli 

Dubai) Important este ca aces-

ta să se înscrie în profi lul pe 

care l-am schiţat noi, să aibă 

peste zece ani de experienţă, 

să aibă trofee în palmares şi 

să fi e motivat să ducă echipa 

naţională la Mondial după 20 

de ani de pauză”.

Întrebat dacă ar accepta şi 

soluţia unui antrenor care pre-

găteşte şi un club, dar şi na-

ţionala României, Burleanu a 

spus: “A fost o singură vari-

antă în discuţie, cu Mircea Lu-

cescu. Asta pe vremea când 

antrena la Şahtior. În sensul 

de a pregăti şi formaţia din 

Ucraina, iar la fi nal de con-

tract să preia naţionala şi să 

rămână la noi full-time”.

Întrebat dacă pe această 

listă a posibililor viitori selec-

ţioneri, sunt şi nume de an-

trenori străini angrenaţi acum 

la EURO, pentru că s-a dat ca 

termen, fi nalul acestei com-

petiţii, preşedintele FRF a răs-

puns succint: „Da”. O altă în-

trebare a fost, este şi selecţi-

onerul Ungariei pe această lis-

tă: „Nu”, a spus preşedintele 

FRF.

Noul selecţioner, anunţat 
până la finalul EURO 2016
Burleanu a spus că vrea să-l păstreze pe Anghel Iordănescu în Federaţia Română de Fotbal.

RĂZVAN BURLEANU | președintele FRF

 „Dorim să îl păstrăm pe Anghel Iordănescu în 
federaţia de fotbal. El este acum în concediu. 
Îmi pare foarte rău pentru toţi suporterii 
echipei naţionale care au sperat într-un 
parcurs mai bun sau mai spectaculos al 
echipei naţionale“

Meciul România – Albania din grupele EURO 2016 a fost ultimul meci al selecţionerului Anghel Iordănescu


	Pagina01
	Pagina02
	Pagina03
	Pagina04
	Pagina05
	Pagina06
	Pagina07
	Pagina08
	Pagina09
	Pagina10
	Pagina11
	Pagina12

