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SOCIAL

Profesorii clujeni 
şi-au dat examenul
La examenul de titularizare din acest an, 
jumătate din candidaţii care își doresc un 
post de profesor în Cluj au obţinut note 
peste 7.  Pagina 2

ACTUALITATE

Negocieri eşuate 
la Ministerul Sănătăţii
76% din medicii români spun că muncesc 
de gardă şi 36 de ore în continuu, ceea ce 
duce la o oboseală cruntă şi la scăderea 
calităţii serviciilor medicale. Chirurg clu-
jean: „O ţară întreagă de tâmpiţi de doc-
tori facem muncă benevol”.  Pagina 3

MAPAMOND

Armament românesc, 
exportat în Siria?
România ar fi  exportat în Orientul Mijlo-
ciu, în ultimii patru ani, armament în va-
loare de 81 de milioane de euro.  Pagina 8

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

Ce ne putem lua de acești bani? Un tricou? Un maiou? De o pereche 
de blugi cu greu poate fi vorba. În aceste condiţii se ridică următoarea 
întrebare: cât de bine se îmbracă clujenii în contextul în care mall-urile 
clujene sunt pline weekend de weekend?  Pagina 7 
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Cum „slăbim burtoşii” Primăriei 
şi ai Consiliului Judeţean?

ECONOMIE

Cine sunt cei mai bine plătiţi 
bancheri din România

Vicepremierul şi ministrul 
Dezvoltării Regionale Vasile 
Dâncu a precizat că statul e 
obez şi că rolul său trebuie re-
gândit în aşa fel încât să lucre-
ze pentru locuitorii ţării.

„Statul e devenit obez. 
Avem foarte multe reglemen-
tări şi prea multe instituţii, u-
nităţi care se transformă din 
furnizor de servicii în creator 
de reguli. Birocraţia face sta-
tul inefi cient. În ultimii ani am 
făcut o statistică, în cadrul stu-
diilor de pregătire, şi au fost 
peste nouă mii de reglemen-
tări importante privind relaţia 
statului cu cetăţeanul, numai 
în cinci ani de zile”, a spus 
Dâncu.

Astfel, el a prezentat într-o 
conferinţă de presă strategia 
gândită de Executiv pentru îm-
bunătăţirea relaţiei funcţionari-
lor publici cu cetăţenii.

Printre cele 20 de măsuri pro-
puse de Guvern se numără for-
marea periodică, obligatorie a 
funcţionarilor în ce priveşte etica 
şi integritatea, principii general va-
labile în ce priveşte recrutarea, in-
formatizarea sistemului la nivelul 
administraţiei publice sau diverse 
alte măsuri pentru repararea dez-
echilibrelor dintre diferitele cate-
gorii de funcţionari. Dâncu a spus 
că e necesară accelerarea moder-
nizării statului, iar modul în care 
serviciile sunt oferite populaţiei 
trebuie optimizat.

Salariile de la Banca de Import 
Export a României, EximBank, 
au stârnit controverse încă din 
2009, atunci când Ionuţ Costea, 
cumnatul lui Mircea Geoană, ca-
re era directorul instituţiei, a 
ajuns în mijlocul unei dezbateri 
naţionale pentru salariul de 
20.000 de euro pe care îl încasa, 
relatează Libertatea.ro.

Drept dovadă, la fi nele lui 
2012, când a ajuns bancherul 
Traian Halalai la conducerea in-
stituţiei ne-a arătat că se poate 
şi mai bine, salariul lui ajungând 
la 24.000 de euro, devenind ast-
fel al doilea cel mai bine plătit 
bancher după Radu Gheţea, şe-
ful de la CEC, care avea şi are 
un salariu de 27.000 de euro. 

Anul acesta locurile s-au schim-
bat. Traian Halalai a obţinut o 
dublare de salariu, ajungând la 
54.000 de euro pe lună! La sa-
lariul său se mai adaugă o in-
demnizaţie de 4.500 de euro pe 
care Halalaiu o primeşte tot de 
la Eximbank.

Radu Gheţea, directorul CEC, 
a pierdut tronul în clasamentul 
celui mai bine plătit bancher din 
România, dar a câştigat în altă 
parte: în ultimele şase luni aces-
ta şi-a deschis opt conturi noi în 
care a făcut depozite de aproa-
pe 1,5 milioane de euro.

Pe locul 3 în top se clasează 
Andrei Stamatian, prim-vicepre-
şedinte al CEC, care încasează 
17.000 de euro lunar.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.4687 LEI

CLUJ-NAPOCA

270C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

Preluăm anunţuri 
pentru 

MONITORUL 
OFICIAL

Tel.: 0264/59.77.03

CCAAAAA

În Cluj, primii care nu respectă legea sunt poliţiştii locali

Clujeni trendy cu bani puţini
Potrivit unui studiu românii alocă 53 de lei pe lună pentru haine.

P. 5



PUBLICITATE

2 SOCIAL monitorulcj.ro | joi, 28 iulie 2016

PUBLICITATE

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16
0
/27

0
C

Variabil

19°/28° Variabil

19°/29° Variabil

18°/27° Variabil

18°/28° Variabil

16°/25° Variabil

14°/22° Variabil

16°/25° Variabil

15°/20° Ploaie

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Mihai Cistelican – online
Ovidiu Cornea – sport
Saul Pop – foto

Cosmina Măcicășan, Marius Bența, 
Ionuţ Hușanu – dtp
Daciana Derda –  corespondent Turda, 

Câmpia Turzii

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Tanțău
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Mihai Cistelican
redactia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Monitorul – ediție de Florești și Ziarul 
Popular ediție de Huedin

În anul 2015 au fost adop-

taţi doar 846 de copii afl aţi 

în grija statului din cei 

57.646, ceea ce înseamnă 

mai puţin de 2%, cauza 

principală a ratei scăzute 

de adopţie din România 

fi ind legislaţia greoaie.

Potrivit datelor furnizate 

de Autoritatea Naţională pen-

tru Protecţia Drepturilor Co-

pilului şi Adopţie (ANPDCA), 

din totalul minorilor care anul 

trecut se afl au în grija statu-

lui doar 3.436 au fost decla-

raţi „adoptabili”. Dintre aceş-

tia, 846 şi-au găsit o familie, 

aproape jumătate dintre ei a-

vând vârste mai mici de trei 

ani. Doar 9 minori care aveau 

peste 14 ani au fost adoptaţi 

în 2015.

Potrivit legii, pentru ca un 

copil să devină adoptabil tre-

buie să se stabilească dacă 

părinţii sau rudele până la gra-

dul IV nu vor sau nu pot să 

aibă grijă de minor, aspecte 

care se stabileau într-un ter-

men de un an. Legea adopţi-

ei care va intra în vigoare în 

luna august reduce termenul 

la şase luni. Ulterior, trebuie 

să se meargă la o instanţă de 

judecată unde se solicită ac-

ceptarea includerii copilului 

în registrul naţional pentru 

adopţie şi începerea procedu-

rilor pentru găsirea unei fa-

milii adoptive. Procedura pre-

vede ca părinţii naturali să fi e 

chemaţi în faţa instanţei un-

de li se cere acordul. Dacă nu 

sunt de acord, Direcţia pen-

tru Protecţia Copilului trebu-

ie să demonstreze că timp de 

o lună niciunul dintre părinţi 

nu l-a vizitat pe minor la cen-

trul de plasament şi că nici 

celelalte rude nu sunt intere-

sate de preluarea tutelei. Co-

piii sunt declaraţi adoptabili 

dacă instanţa admite cererea 

direcţiilor de protecţie a mi-

norilor, caz în care părinţii 

sunt decăzuţi total din drep-

turi.

„În majoritatea cazurilor su-

puse controlului, care au vizat 

şi acest aspect, reprezentanţii 

ANPDCA au constatat că pre-

vederile în acest sens nu sunt 

respectate, motivaţia principală 

fi ind lipsa resurselor bugetare. 

Conform legislaţiei din prezent, 

fi ecare angajat al serviciilor re-

zidenţiale trebuie să benefi cie-

ze anual de cursuri de formare 

de specialitate,asigurate prin bu-

getul angajatorului. Practic, 

sub-ocuparea şi slaba pregătire 

profesională a unor categorii de 

personal sunt principalele pro-

bleme cu care se confruntă ser-

viciile de tip rezidenţial”, expli-

că reprezentanţii Ministerul 

Muncii.

Dragoş Pîslaru, ministrul 

Muncii, a declarat pe 17 iunie, 

într-o emisiune televizată, că 

există suspiciuni de trafi c cu co-

pii în orfelinatele din sudul ţă-

rii şi că, în acest moment sunt 

„anchete în desfăşurare” pen-

tru elucidarea acestor suspiciuni.

O statistică a Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Adop-

ţie arată că în primele şase 

luni ale anului trecut, au fost 

înregistrate 6.736 de abuzuri 

asupra copiilor, cele mai mul-

te în cadrul familiilor. Totuşi, 

au fost consemnate şi aproa-

pe 500 de situaţii în care mi-

cuţii au fost abuzaţi de asis-

tenţii maternali, în instituţii-

le de plasament sau în insti-

tuţiile de învăţământ.

Datele Autorităţii Naţio-

nale pentru Protecţia Drep-

turilor Copilului şi Adopţie 

(ANPDCA) arată că la fi na-

lul lunii martie 2016 în gri-

ja statului erau 59.277 de co-

pii cu aproximativ 2.000 mai 

mulţi decât la fi nalul anului 

trecut.

Adopţia în România: Mai puţin de 2% 
dintre copiii părăsiţi, adoptaţi în 2015

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Cinci cadre didactice au 

obţinut note de 10 la 

concursul de titularizare 

din judeţul Cluj, urmând 

să fi e încadrate în siste-

mul de învăţământ pe 

perioadă nedeterminată, 

iar alţi şase profesori au 

obţinut note cuprinse 

între 1 şi 2.

Potrivit reprezentanţilor In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj, procentul cadrelor didac-

tice care au reuşit să obţină 

la acest examen note peste 7, 

care le asigură posibilitatea 

de a ocupa un post pe peri-

oadă nedeterminată în siste-

mul de învăţământ, este de 

peste 50%.

„La examenul de titulariza-

re au fost înregistraţi un număr 

de 1.011 candidaţi care şi-au 

depus lucrările, 4 lucrări fi ind 

anulate deoarece aveau semne 

distinctive. Procentul cadrelor 

didactice care au obţinut note 

peste 7, care le oferă posibili-

tatea de a ocupa posturi pe pe-

rioadă nedeterminată, este de 

55,91%, iar al celor care au ob-

ţinut note peste 5 şi care vor 

deveni suplinitori pe perioadă 

determinată, este de 89,03%. 

Au fost cinci profesori cu note 

de 10, la specializările Educa-

ţie Muzicală, Psihologie Speci-

ală şi Matematică, dar s-au în-

registrat şi 117 cazuri de cadre 

didactice cu note sub 5, faţă de 

173, câţi au fost în 2015”, au 

spus reprezentanţii ISJ Cluj.

Multe note sub 5

În total, 117 candidaţi au 

primit note mai mici de 5, iar 

printre aceştia se numără şi 

şase persoane care au obţinut 

note între 1 şi 2, cea mai mi-

că fi ind 1,20, la specializarea 

Religie Ortodoxă.

Comparativ cu anul trecut, 

în 2015, 83.12% dintre can-

didaţii clujeni au obţinut no-

te peste 5 şi 49,26% au obţi-

nut note peste 7.

69 de posturi pe perioadă 
nedeterminată

Inspectoratul Şcolar Cluj a 

scos la titularizare anul aces-

ta 69 de posturi pe perioadă 

nedeterminată, din care 53 în 

mediul urban şi 16 în mediul 

rural. De asemenea, sunt 1.281 

posturi de suplinire pe peri-

oadă determinată, din care 

705 catedre complete.

Anul acesta, pentru desfă-

şurarea examenului, au fost 

organizate patru centre de exa-

men, în funcţie de disciplina 

de concurs: Liceul Teoretic 

„Avram Iancu” Cluj-Napoca; 

Colegiul Tehnic „Napoca” 

Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic 

„Edmond Nicolau” Cluj-Na-

poca, Liceul Teoretic „Lucian 

Blaga” Cluj-Napoca.

Astăzi se pot depune contes-

taţii până la ora 15.00, iar rezul-

tatele fi nale după contestaţii se 

afi şează în 3 august 2016.

Profesorii clujeni 
şi-au dat examenul
La examenul de titularizare din acest an, jumătate din candidaţii 
care își doresc un post de profesor în Cluj au obţinut note peste 7.

Șase profesori au obţinut note cuprinse între 1 şi 2
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Procurorii anticorupţie au 

descins zilele trecute la 

Primăria Turda de unde 

au ridicat documente cu 

privire la un dosar de 

corupţie.

Potrivit unor surse, docu-

mentele ridicate vizau lucrări-

le la Parcul Zoologic din Tur-

da, care au fost oprite de ce-

va ani, după ce fi rma care a 

câştigat licitaţia a intrat în in-

solvenţă şi apoi în faliment, 

iar fi rma asociată a refuzat să 

continue lucrările. În urma 

unui control al Curţii de Con-

turi, inspectorii de control au 

stabilit că s-au făcut plăţi ne-

legale de circa 1,8 milioane de 

lei, către fi rma care apoi a in-

trat în insolvenţă. Plăţile erau 

nejustifi cate pentru că au fost 

făcute pentru lucrări neexecu-

tate. Fostul primar, Tudor Şte-

fănie, a acţionat în instanţă 

Curtea de Conturi, contestând 

raportul care incrimina admi-

nistraţia locală. El a spus că 

nu a fost nici o problemă şi că 

era vorba de o confuzie pri-

vind unele materiale care ar fi  

rămas la societatea care a in-

trat în insolvenţă.

Primarul municipiului Tur-

da Cristian Matei a confi rmat 

pentru presa locală că s-au ri-

dicat documente din Primă-

ria Turda, însă a spus că nu 

poate oferi nici o informaţie 

despre acest caz sau despre 

ce vizau documentele respec-

tive pentru că este vorba des-

pre un dosar în cercetare.

Şi cei de la DNA au confi r-

mat acţiunea, precizând că a 

fost vorba de o ridicare de do-

cumente, într-un dosar care 

vizează posibile acte de corup-

ţie. Conform ofi cialilor DNA, 

s-a început urmărirea penală 

in rem, adică fără un autor 

exact, deocamdată. DNA sus-

ţine că nu există date certe ca-

re să indice vinovăţia unei per-

soane, însă se fac cercetări în 

acest sens şi tocmai de aceea 

s-au ridicat documentele din 

primăria Turda. DNA nu a pu-

tut oferi informaţii despre ce 

vizau acele documente, preci-

zându-se că este vorba despre 

un dosar în cercetare pentru 

fapte de corupţie.

În 2010, fi rma de construc-

ţii Benzot Har din Miercurea 

Ciuc câştiga licitaţia pentru 

reamenajarea unui parc zoo-

logic şi de agrement în muni-

cipiul Turda. Valoarea proiec-

tului s-a ridicat la 7,8 milioa-

ne de lei, bani fi nanţati din 

bugetul de stat şi bugetul lo-

cal. Totodată, lucrarea trebu-

ia terminată în 5 luni. Prime-

le nereguli cu privire la pro-

iect au apărut în urma licita-

ţiei organizate de Primăria 

Turda. Presa a scris că deşi li-

citaţia a fost publică, ea nu a 

fost realizată în sistemul elec-

tronic, fi ind organizată în sis-

tem propriu de administraţia 

locală. Cu ocazia atribuirii 

contractului către Benzot Har 

este faptul că acest contract 

nu putea fi  subcontractat. Cu 

toate acestea, pe autorizaţia 

de construcţie a apărut şi fi r-

ma Romabelt din Târgu Mureş. 

După doi ani, timp în care 

proiectul a stagnat, a apărut 

o nouă problemă. S-a consta-

tat că nu ajung banii şi că tre-

buia urgent făcută o suplimen-

tare a bugetului proiectului. 

Pe parcursul anului 2012, s-au 

făcut plăţi nejustifi cate către 

fi rma din Miercurea Ciuc, în 

valoare de 1,8 milioane de lei. 

Asta până în iunie 2012, când 

fi rma a intrat în faliment.

Proiectul "Zoo Turda" tre-

buia fi nalizat în 2010. Lucră-

rile nu au fost terminate nici 

până astăzi. Între timp, nu 

numai că lucrările au stagnat 

în totalitate, dar mare parte 

din cele deja executate sunt 

lăsate în paragină. Într-un co-

municat al PMP Turda din 

aprilie 2016 se reclamau ne-

reguli cu privire la cheltuieli-

le neconforme de la Parcul zo-

ologic: "În luna ianuarie 2016, 

directorul Mate Csaba a ra-

portat cheltuieli totale de 

25.854 lei. În luna februarie 

2016, cheltuielile totale au 

ajuns la 94.638,26 lei, iar în 

luna martie 2016 acestea au 

crescut şi mai mult, până la 

132.355,23 lei. La un calcul 

simplu, rezultă o creştere de 

peste cinci ori a cheltuielilor, 

în condiţiile în care obiectivul 

este închis".

DNA a luat la puricat Primăria Turda pentru nereguli la Parcul Zoologic

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Reprezentanţii Federaţiei 

Sindicale Hipocrat au dis-

cutat ieri cu reprezentan-

ţii Ministerului Sănătăţii 

în privinţa gărzilor supli-

mentare din spitale, care 

de la 1 august ar trebui 

să fi e realizate în baza 

unui contract, însă în 

urma negocierilor nu s-a 

ajuns la nicio concluzie. 

Potrivit unui studiu, 76% 

din medicii români spun 

că muncesc de gardă şi 

36 de ore în continuu, 

ceea ce duce la o obosea-

lă cruntă şi la scăderea 

calităţii serviciilor medi-

cale.

Negocierile dintre sindica-

te şi reprezentanţii Ministeru-

lui Sănătăţii în legătură cu 

semnarea contractelor privind 

gărzile suplimentare efectua-

te în spitale nu au ajuns la ni-

cio concluzie, iar de la 1 au-

gust, sistemul s-ar putea con-

frunta cu o criză acută de per-

sonal medical în spitale, da-

că medicii refuză să semneze 

contractul.

Discuţii, discuţii...

Purtătorul de cuvânt al Mi-

nisterului Sănătăţii, Lauren-

ţiu Colintineanu, a declarat, 

ieri, în urma discuţiilor, că se 

face tot posibilul să se ajun-

gă la o soluţie.

„Am avut o discuţie care 

din punctul tuturor de vede-

re cred că a fost constructi-

vă. S-au discutat propuneri 

şi sugestii concrete făcute de 

reprezentanţii medicilor, ur-

mează să anunţăm în cursul 

zilei de miercuri calendarul 

următoarelor întâlniri, ne stră-

duim să rezolvăm problema. 

Ministerul Sănătăţii este ferm 

de părere că situaţia nu este 

normală şi că trebuie să se 

ajungă la o soluţie pentru a 

face sistemul de gărzi supli-

mentare funcţional şi la pa-

rametri care să asigure satis-

facţia medicilor. În momen-

tul în care vom avea toate 

propunerile de modifi care a 

unor acte normative, le vom 

comunica sindicatelor şi opi-

niei publice. Lucrăm cu mo-

toarele turate la maximum ca 

să rezolvăm problema”, a de-

clarat Colintineanu.

După o noapte de operaţii, 
3 zile de repaus

Medicul chirurg Manuel 

Chira de la Institutul Inimii 

Niculae Stăncioiu Cluj-Napo-

ca spune că nu va semna con-

tractul de muncă.

„E aceeaşi problemă în 

toată ţara. Eu personal nu o 

să semnez contractul de mun-

că până nu îmi face un con-

tract individual de muncă 

pentru gărzile prestate pe ca-

re oricum nu iau bani pe e-

le. Toţi colegii mei sunt în 

aceeaşi situaţie. Mai ales în 

clinicile mari unde se fac 

gărzi e aceeaşi problemă. O 

grămadă de doctori au ple-

cat şi am rămas puţini, au 

mai plecat şi în privat şi fa-

cem la gărzi de ne zăpăcim. 

Eu am 54 de ani. Vine o vâr-

stă de la care nu mai poţi fa-

ce gărzi. Ai o vârstă biologi-

că. La vârsta noastră, dacă 

operezi o noapte întreagă, 

pe urmă trei zile trebuie să 

te refaci. Noi suntem obli-

gaţi prin contractul de mun-

că să facem o gardă pe lu-

nă. Programul de muncă es-

te de 8 ore, dar noi, la me-

dici, e socotit de la 8 la 14.00 

şi o oră de contravizită. Acea 

oră pe zi care rămâne, sunt 

20 de zile lucrătoare, 21 într-o 

lună, se adună de o gardă. 

Nici măcat de o gardă întrea-

gă că 24 de ore e o gardă în-

treagă. Se adună 21-22 de 

ore. Faci o gardă. Restul găr-

zilor noi, practic, le facem 

benevol”, spune Chira.

Medicii refuză gărzile

Chirurgul clujean spune că 

de-a lungul timpului a făcut şi 

15 zile de gardă într-o lună.

„Sigur că suntem plătiţi, dar 

suntem plătiţi foarte prost. Nu 

suntem plătiţi cu orele supli-

mentare, nu suntem plătiţi cu 

sporul de sală de operaţie, nu 

suntem plătiţi pe gărzi cum 

suntem plătiţi pe contractul de 

muncă. Ni se reţine de pe ele 

şomaj, ni se reţine pensie, dar 

la calculul pensiilor aceste gărzi 

pe care le facem noi în plus nu 

sunt calculate. Statul ne ia dar 

nu ne dă înapoi pe orele de 

muncă de gardă. Noi, practic, 

o ţară întreagă de tâmpiţi de 

doctori, facem muncă benevol. 

Nu avem nicio zi liberă după 

gardă. Eu am făcut 4-5 gărzi 

într-o lună, dar sunt colegi mai 

tineri care au făcut şi 8 gărzi 

într-o lună. Când am fost mai 

tânăr am făcut inclusiv 15 zile 

de gardă pe lună o perioadă de 

6 sau 8 luni. De atunci am niş-

te sechele înfi orătoare vis a vis 

de gardă pentru că vă daţi sea-

ma 8 luni de zile tot a doua zi 

să fi i în spital. Noi nu avem li-

ber după gardă, poţi să operezi 

toată noaptea şi eu dacă a do-

ua am pe program «program 

cronic», deci operaţie cronică 

trebuie să rămân în continua-

rea programului să-mi fac ope-

raţia”, a mai precizat Manuel 

Chira.

Monica Costin, directorul de 

îngrijiri medicale în cadru Spi-

talului Judeţean Clinic de Ur-

genţă Cluj, spune că nu au fost 

înregistrate plângeri din partea 

doctorilor legate de orele de 

gardă, cu toate că există me-

dici care rămân mai bine de 24 

de ore în cadrul spitalului. Cos-

tin recunoaşte că secţia cu ce-

le mai mari probleme în stabi-

lirea gărzilor este la Terapie In-

tensivă, din cauza lipsei de per-

sonal sau al refuzului medici-

lor de a face mai multe gărzi.

Peste 2.700 de medici au 

anunţat că nu mai vor să efec-

tueze gărzi suplimentare de 

la 1 august, dată la care găr-

zile efectuate de personalul 

medical în afara programului 

de lucru vor fi  făcute pe ba-

za unui contract.

Negocieri eşuate la Ministerul Sănătăţii 
pe tema gărzilor suplimentare
Chirurg clujean: „O ţară întreagă de tâmpiţi de doctori facem muncă benevol”.

Medicii nu au reușit să ajungă la un acord cu Ministerul Sănătății în privința contractelor de muncă
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Consiliul general al 

CNATDCU i-a respins în 

unanimitate contestaţia 

lui Victor Ponta, urmând 

ca titlul de doctor să-i fi e 

retras fostului premier în 

câteva zile prin ordin al 

ministrului Educaţiei.

Din cei 47 de membri ai Con-

siliului general al CNATDCU, 

s-au exprimat prin vot electro-

nic 37 de membri, cu toţii ac-

ceptând raportul Comisiei juri-

dice a Consiliului de atestare a 

titlurilor academice, de respin-

gere a contestaţiei adresate de 

Victor Ponta, potrivit purtăto-

rului de cuvânt al Ministerului 

Educaţiei, Mirabela Amaran-

dei, scrie digi24.ro.

Pentru a fi  valabilă procedu-

ra, era nevoie de 24 de voturi.

La Ministerul Educaţiei va 

parcurge un traseu de avizare 

între diferite departamente. Oda-

tă obţinut avizul Departamen-

tului juridic al Ministerului E-

educaţiei, retragerea propriu-zi-

să a titlului de doctor în ştiin-

ţe juridice, obţinut de Victor 

Ponta în 2002, va fi  retras prin 

ordin al ministrului. Este posi-

bil ca, în doar câteva zile, or-

dinul să fi e emis.

Victor Ponta pierde, odată 

cu titlul de doctor în ştiinţe 

juridice, statutul de profesor 

universitar, pe care l-a exerci-

tat la Universitatea Româ-

no-Americană. Este posibil, 

deşi nu există prevederi expli-

cite în lege, ca Victor Ponta 

să-şi piardă şi dreptul de a 

practica avocatura, în cazul 

în care Baroul avocaţilor din 

Bucureşti va decide în acest 

sens. Ponta, fost procuror la 

Parchetul general, a devenit 

avocat fără concurs, prin in-

termediul unei prevederi le-

gale care substituie examenul 

de intrare în barou prin deţi-

nerea titlului de doctor în şti-

inţe juridice.

Victor Ponta şi-a susţinut 

teza de doctorat în 2002, pe 

când era şef al Corpului de 

control al premierului Adri-

an Năstase, iar conducăto-

rul său de doctorat a fost 

chiar prim-ministrul amin-

tit. Din comisie a mai făcut 

parte şi Gabriel Oprea, ca-

re, în aceste zile, a primit, 

la rândul său, verdictul de 

plagiat din partea Comisiei 

de ştiinţe juridice a 

CNATDCU.

Ministrul Educaţiei, Mircea 

Dumitru, a anunţat că, în mo-

mentul în care va avea deci-

zia defi nitivă a CNATDCU, va 

semna ordinul de retragere a 

titlului de doctor.

La rândul său, Victor Pon-

ta, care consideră că retrage-

rea abilităţii academice ar fi  

o vendetă politică, a anunţat, 

de curând, pe facebook, ata-

carea în instanţă a verdictu-

lui de plagiat.

Victor Ponta rămâne plagiator

România va ajunge să 

preia preşedinţia rotativă 

a Uniunii Europene cu 

şase luni mai devreme 

decât era stabilit iniţial, 

după ce Marea Britanie a 

anunţat ofi cial că renunţă 

la şefi a Consiliului 

European, programată 

pentru anul viitor.

Consiliul European a revi-

zuit marţi seară ordinea în ca-

re ţările membre ale UE vor 

ajunge să deţină, prin rotaţie 

frâiele Consiliului European, 

iar în urma retragerii Regatu-

lui Unit, toate ţările vor pre-

lua preşedinţia mai devreme 

cu şase luni, scrie gandul.in-

fo. Asta înseamnă că Româ-

nia va ajunge în fruntea Con-

siliului European în interva-

lul ianuarie – iunie 2019. De-

cizia vine după ce, săptămâna 

trecută, Marea Britanie a anun-

ţat ofi cial că renunţă la preşe-

dinţia prin rotaţie a Consiliului 

Uniunii Europene, pe care ar fi  

trebuit să o preia în intervalul 

iulie-decembrie 2017.

Premierul britanic, There-

sa May, l-a notifi cat ofi cial, în 

cursul unei discuţii telefoni-

ce, pe liderul Consiliului Eu-

ropean, Donald Tusk, cu pri-

vire la această decizie, moti-

vând că Regatul va fi  foarte 

prins cu negocierile de pără-

sire a blocului comunitar.

În replică, Donald Tusk i-a 

transmis atunci noului prim mi-

nistru britanic că dorinţa sa es-

te realizarea unui „divorţ de ca-

tifea" între Uniunea Europeană 

şi Marea Britanie. În aceste con-

diţii, ieşirea din UE a Marii Bri-

tanii s-ar putea concretiza chiar 

în perioada în care ţara noastră 

se va afl a la conducerea Consi-

liului European.

România preia mai devreme 
preşedinţia Consiliului European
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Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Parlamentarii mai au 

peste o lună din vacanţă. 

Ei urmează să se întoarcă 

la muncă în 1 septembrie, 

însă mai degrabă pentru a 

se pregăti pentru alegerile 

parlamentare decât pen-

tru a legifera.

În sesiunea parlamenta-

ră care s-a încheiat, depu-

taţii şi senatorii au iniţiat şi 

promovat o serie de proiec-

te nu neapărat prioritare, 

dar cu impact social care au 

dat bine la alegători în an 

cu două rânduri de alegeri. 

Au uitat însă de câteva pro-

iecte importante sau contro-

versate şi le-au amânat pen-

tru când se întorc din va-

canţă sau posibil pentru ur-

mătorul Parlament. Dintre 

cele care au rămas în aer 

amintim legea avocaţilor, 

dezincriminarea conflictu-

lui de interese, atacat la CCR 

şi legea antifumat.

Legea avocaturii, 
un proiect controversat

Printre proiectele nesolu-

ţionate în Parlament este cel 

care modifică Legea avoca-

turii şi care prevede ca avo-

caţii să fie informaţi imedi-

at după ce se dispune inter-

ceptarea convorbirilor, iar 

documentele care vizează 

relaţia lor cu clienţii să nu 

poate fi ridicate de către pro-

curori. Proiectul a rămas pe 

ordinea de zi a Camerei De-

putaţilor, care este for deci-

zional în acest caz, după ce 

a ajuns de mai multe ori pe 

ordinea de zi, însă a fost re-

trimis de mai multe ori Co-

misiei juridice, unde depu-

taţii nu au făcut nicio mo-

dificare şi au retrimis-o ple-

nului spre adoptare.

După mai multe discuţii în 

spaţiul public referitor la a-

ceastă lege, înainte cu apro-

ximativ o săptămână ca sesi-

unea parlamentară să se în-

cheie, preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, anunţa că el a decis 

ca acest proiect de lege să nu 

mai fi e votat în plenul Came-

rei Deputaţilor, pe motiv că 

este necesară o analiză mai 

serioasă.

Astfel, proiectul de modi-

fi care a Legii profesiei de avo-

cat oferă imunitate avocaţilor 

– în sensul în care procurorii 

nu au voie să ridice înscrisuri, 

să pună sub sechestru sau să 

dispună confi scarea comuni-

cărilor scrise între client şi 

avocat, nici a calculatoarelor 

sau telefoanelor mobile apar-

ţinând avocaţilor.

Propunerea aparţine 
unui deputat clujean

Deputatul UDMR de Cluj 

Mate Andras care face parte 

din Comisia Juridică a propus 

adoptarea raportului privind 

proiectul în formă iniţială, iar 

această propunere a fost su-

pusă la vot.

Este vorba de raportul ini-

ţial adoptat pe 4 mai de Co-

misia Juridică. Întrucât aces-

ta a fost criticat, în plen s-a 

votat retrimiterea la comisie 

pentru modifi cări.

Dezincriminarea 
confl ictului de interese

În aer a rămas şi proiec-

tul de lege pentru dezincri-

minarea conflictului de in-

terese în cazul senatorilor 

şi deputaţilor care şi-au an-

gajat rudele la cabinetele 

parlamentare până în august 

2013. Înaintea vacanţei, pro-

iectul a fost votat cu o sin-

gură abţinere de plenul re-

unit, însă a fost contestat 

apoi la CCR de un grup de 

99 de deputaţi, majoritatea 

de la PSD. Curtea Constitu-

ţională a României a amâ-

nat ulterior decizia privind 

dezincriminarea conflictu-

lui de interese pentru şedin-

ţa din 13 septembrie.

Legea antifumat ajunge 
la Camera Deputaţilor

Un alt proiect controver-

sat care a rămas restant es-

te legea antifumat, iniţiată 

de deputatul de Cluj Aurelia 

Cristea. Aceasta a fost mo-

difi cată de senatori, prin re-

defi nirea spatiului public in-

chis – acesta fi ind încadrat 

de pereţi de jur împrejur, 

prin permiterea fumatului în 

spaţii separate, complet izo-

late şi inscripţionate.

Proiectul de lege pentru 

modificarea Legii antifumat 

merge însă în Camera De-

putaţilor, for decizional. De 

asemenea, noile modificări 

presupun şi permiterea fu-

matului în spaţii special ame-

najate destinate exclusiv pa-

cienţilor din spitalele de psi-

hiatrie.

Legi „uitate” de parlamentari, 
de teama alegătorilor
O serie de proiecte importante sau controversate au rămas în coadă de peşte până la viitoarea sesiune parlamentară.

Membrii celor două camere ale Parlamentului se întorc la muncă în data de 1 septembrie
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Poliţia Locală Cluj-Napo-

ca a confi rmat, marţi seara, 

proverbul “Vede paiul din 

ochiul altora, dar nu vede 

bârna din ochiul său”. Por-

niţi la vânătoare de şoferi ca-

re încalcă regulile de parca-

re, doi poliţişti locali au pra-

cat chiar ei neregulamentar. 

Tocmai în staţia de tramvai.

Doi poliţişti locali au ie-

şit la vânătoare de maşini 

parcate ilegal, marţi seara, 

în cartierul Mănăştur. Până 

aici totul pare în regulă. Si-

tuaţia devine cel puţin hila-

ră în momentul în care se 

observă maşina celor doi 

poliţişti parcată ilegal, fix 

în staţia de tramvai. Un clu-

jean a observat tupeul poli-

ţiştilor locali şi nu a ezitat 

să îi “taxeze” aşa cum a pu-

tut. I-a scris primarului Emil 

Boc pe Facebook şi a postat 

şi fotografia cu maşina par-

cată ilegal a celor doi poli-

ţişti în căutare de ilegalităţi. 

“Astă seară (mari – n.red.), 

în jurul orei 20.00, doi po-

liţişti locali se plimbau prin 

staţia Clăbucet căutând nod 

în papură maşinilor staţio-

nate. Asta pentru că maşi-

na lor era parcată perfect le-

gal, fix în staţia de tramvai 

şi pentru că ei nu îşi pot da 

amenzi lor înşişi. Nu se fa-

ce, adică”, i-a scris Bogdan 

Florin Puşcaş primarului 

Emil Boc.

În Cluj, primii care nu respectă 
legea sunt poliţiştii locali

Clujenii care merg frec-

vent în Parcul Iulius 

Mall se plâng de mizeria 

care nu mai încape în 

coşurile de gunoi insufi -

ciente, de maşinile par-

cate pe aleile de lângă 

lac şi de lipsa unei acţi-

uni de dezinsecţie care 

să reducă numărul de 

ţânţari.

Mai mulţi clujeni au se-

sizat faptul că în zona lacu-

lui din Parcul Iulius Mall es-

te plin de gunoaie şi au ce-

rut conducerii Primăriei 

Cluj-Napoca montarea mai 

multor coşuri de gunoi. “Zo-

na lacului este frecventată 

zilnic de către numeroşi pes-

cari şi coşul de gunoi mon-

tat la ora actuală nu este su-

ficient de încăpător pentru 

toate deşeurile produse de 

aceştia plus alţi cetăţeni ca-

re traversează parcul. Aşa-

dar, mai multe coşuri de gu-

noi/un tomberon mai mare 

ar fi mai mult decât utile”, 

a scris Teodora Tănase, într-o 

sesizare adresată primaru-

lui Emil Boc.

O altă persoană a cerut o 

acţiune de dezinsecţie în zo-

na lacului. “Vreau să vă în-

treb dacă se va face în viito-

rul apropiat o acţiune de dez-

insecţie în jurul lacului şi a 

parcului Iulius? Toată zona 

este frumoasă, dar în mo-

mentul în care faci o plim-

bare în jurul lacului, ţânţa-

rii pur şi simplu te atacă”, a 

scris Claudiu Nistor, într-o 

altă sesizare.

Una dintre cele mai de-

ranjante probleme este şi cea 

a maşinilor parcate pe alei-

le din jurul lacului. Foarte 

des aleea dinspre căminul 

Economica II este ocupată 

de maşini, uneori chiar şi 

spaţiul verde de lângă lac a 

ajuns loc de parcare.

Zona lacului din Parcul Iulius 
Mall, sub ocupaţia ţânţarilor

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Modul în care au fost toa-

letaţi arborii în oraş, în 

ultimii ani, a stârnit 

nemulţumirea clujenilor. 

În numeroase situaţii, 

crengile au fost tăiate 

excesiv, până aproape de 

trunchi.

Primăria Cluj-Napoca va 

încheia un contract nou pen-

tru toaletarea copacilor. În 

acest sens, a fost postat un 

anunţ de intenţie pe Siste-

mul Electronic de Achiziţii 

Publice (SEAP). Contractul 

cu firma câştigătoare va fi 

încheiat pentru următorii 

trei ani, valoarea acestuia 

fiind estimată la peste 1,2 

milioane lei, fără TVA.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca, 

contractul actual cu Alvent 

Construct a expirat astfel că 

este nevoie de desemnarea 

unei noi firme care să se 

ocupe de doborât şi tăieri 

de corecţie la arbori din zo-

nele verzi şi cimitire, în sis-

tem alipinism utilitar. Se vor 

încheia cinci contracte sub-

secvente/an.

Valoarea celui mai mare 

contract subsecvent ce ur-

mează a fi încheiat este de 

172.360 lei fără TVA.

În ultimii ani, au existat 

numeroase situaţii în care 

cetăţenii şi ONG-urile au re-

clamat toaletarea excesivă 

a copacilor din parcuri şi 

din zona blocurilor. De exem-

plu, în Parcul Central, în ur-

mă cu cinci ani, crengile ar-

borilor au fost tăiate foarte 

mult ceea ce a stârnit ne-

mulţumirea clujenilor. Zeci 

de persoane au protestat 

atunci în Parcul Central fa-

ţă de modul în care au fost 

tăiate crengile. În 2014, în 

Parcul Detunata au fost tă-

iaţi câţiva arbori, iar locui-

torii, nemulţumiţi s-au plâns 

conducerii Primăriei de fap-

tul că este o barbarie.

Şi anul acesta au fost 

plângeri cu privire la modul 

în care au fost toaletaţi co-

pacii din zona blocurilor. 

Din nou, în cartierul Gheor-

gheni au fost cele mai mul-

te sesizări şi reclamaţii. În 

fiecare situaţie de acest fel, 

oamenii au cerut ca Primă-

ria să solicite şi opinia unui 

specialist. “Vă rog insistent 

să opriţi lucrările de toale-

tare excesivă a copacilor din 

cartierele Clujului şi reana-

lizarea lucrărilor cu ajuto-

rul specialiştilor. Persoane-

le care fac momentan acest 

lucru nu par a avea nicio 

competenţă şi nici pe nimeni 

care să le dirijeze, fac acest 

lucru după bunul plac şi mu-

tilează efectiv copacii, lă-

sând în unele cazuri doar 

nişte trunchiuri goale fără 

nici o creangă. Asta e ma-

sacrarea copacilor. Vă rog 

mult să luaţi măsuri. Ca lo-

cuitor al acestui oraş consi-

der că ce se întâmplă este 

inadmisibil. Nu sunt absur-

dă, ştiu că copacii au nevo-

ie de îngrijire şi de reduce-

rea coroanei pentru a înlă-

tura crengile moarte, dar de 

aici până la ce se întâmplă 

în cartierul Gheorgheni e ca-

le lungă”, a scris o clujean-

că, în primăvară, într-o se-

sizare către conducerea Pri-

măriei Cluj-Napoca.

1,2 milioane lei din bugetul local 
pentru toaletarea copacilor
Contractul Primăriei Cluj-Napoca cu Alvent Construct pentru toaletarea copacilor a expirat, astfel 
că este organizată o licitaţie pentru un acord-cadru nou, valabil trei ani.
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Timp de două seri, pe 8 şi 

9 august, spectatorii îşi 

pot întinde păturile pe 

iarbă verde pentru cine-

ma în aer liber.

Caravana Filmelor NexT se 

pregăteşte de aventura ce o 

va purta, în perioada 30 iulie 

– 23 august, prin 10 oraşe din 

ţară, unde cinefi lii au întâlni-

re cu cele mai noi şi premia-

te scurtmetraje.

Luni, 8 august, este seara 

călătoriilor în alt timp şi spa-

ţiu care demonstrează că un 

fi lm SF nu trebuie să fi e lung 

ca să fi e captivant.

Marţi, 9 august, sunt pro-

iectate cele cinci scurtmetra-

je de fi cţiune nominalizate la 

Premiile Academiei America-

ne de Film şi câştigătorul Pre-

miului Oscar în 2016.

Luni, 8 august:

Filmul „Atacul monstru-
lui gigantic care suge creie-
re din spaţiu/L’Attaque du 
monstre géant suceur de cer-
veaux de l’espace (Guillau-
me Rieu, Franţa, 2010, 19')” 
este un musical color din anii 

60'. În fi lm apare din senin 

un monstru oribil dintr-un 

film vechi de Hollywood 

alb-negru, care atacă locuito-

rii unui orăşel dezintegrân-

du-i sau transformându-i în 

zombi supăraţi şi fl ămânzi!

Filmul Abis/Chasm (Joel 

Benjamin, SUA, 2015, 12') 

spune povestea unui astrona-

ut care caută urme de mine-

reu deasupra unei planete stră-

ine, neavând drept companie 

decât computerul de bord.

Filmul Clone/Clones (Ra-

fael Bolliger, Suedia, 2015, 13') 

spune povestea unui profesor 

de fi zică cuantică din viitorul 

îndepărtat care este pe punc-

tul de a suferi o operaţie prin 

care i se va îndepărta o tu-

moare de pe creier – şi i se 

oferă posibilitatea de a-şi faci 

o copie după propriul creier.

În Dezastru fatal la Dri-
ve-in cinema/Deadly Dri-
ve-in Disaster (Arjan Wilschut, 

Olanda, 2015, 3') agenta spe-

cială Sola Powers, de la Biro-

ul de afaceri extra-terestre, se 

aruncă în plină acţiune când 

un cinema drive-in, unde ru-

lează un fi lm clasic cu o in-

vazie de OZN-uri, este atacat 

de o farfurie zburătoare ade-

vărată!

În Vor muri cu toţii în spa-
ţiu/They Will All Die in Spa-
ce (Javier Chillon, Spania, 

2015, 15') nava Tantalus plu-

teşte fără control prin spaţiu.

Filmul Silente (Paco Ruiz, 

Spania, 2015, 9') prezintă po-

vestea lui Anori, un eschimos 

care trăieşte pe planeta Silen-

te. Înregistrând sunetele na-

turii, într-o bună zi îl surprin-

de apariţia unui obiect bătut 

de vânt. Originea sa este ne-

cunoscută.

Povestea unui robot/Tris-
tes Déserts (Stephanie Win-

ter, Austria, 2015, 8') este re-

zultat fi lmic-muzical al cola-

borării – de inspiraţie barocă 

şi SF – dintre artista Stepha-

nie Winter, tenorul August 

Schram şi duo-ul electronic 

Austrian Apparel.

În fi lmul Misiunea lui Yuri 
Lennon pe Alfa 46/Yuri 
Lennon’s landing on Alpha 
46 (Anthony Vouardoux, Ger-

mania/Suedia, 2010, 15’) cos-

monautul Yuri Lennon se 

confruntă  cu un paradox ulu-

itor... Desprins de nava mamă , 

Yuri î ş i î ncepe că lă toria prin 

spaţ iu, care î l va conduce că tre 

sfâ rş itul lumii aş a cum o 

cunoaş tem noi.

Marţi, 9 august

În această zi sunt prezen-

tate cele cinci scurtmetraje de 

fi cţiune nominalizate la Pre-

miile Academiei Americane 

de Film şi câştigătorul Pre-

miului Oscar în 2016.

Filmul Ave Maria (Basil 

Khalil, Palestina/ Franţa/ Ger-

mania, 2015, 15’) prezintă 

povestea unei familii de isra-

elieni afl aţi în faţa unei mâ-

năstiri, de Sabat, care deran-

jează rutina tăcută cu care 

s-au obişnuit cinci călugări-

ţe trăind în sălbăticia din West 

Bank.

Filmul Shok (Jamie Donou-

ghue, Marea Britanie/Kosovo, 

2015, 21’) relatează despre răz-

boiul din Kosovo. În Kosovo, 

în 1998, doi băieţi sunt cei mai 

buni prieteni şi duc o viaţă 

normală – dar pe măsură ce 

războiul pune stăpânire pe ţa-

ra lor, existenţa zilnică se um-

ple de violenţă şi teamă.

Filmul Totul va fi  bine/Al-
les Wird Gut (Patrick Voll-

rath, Germania / Austria, 2015, 

30’) îl prezintă pe Michael, 

tată divorţat, care îşi ia ca de 

obicei fi ica de opt ani, Lea, 

căreia îi este devotat, pentru 

a petrece împreună weeken-

dul. La început, pare să fi e o 

vizită normală, dar Lea des-

coperă curând că s-a schim-

bat ceva.

Filmul Bâlbâitul/Stutterer 
(Benjamin Cleary, Marea Bri-

tanie, 2015, 12’) este câştigă-

tor al Premiului Oscar 2016. 

Pentru un tipograf singuratic, 

o relaţie online s-a dovedit a 

fi  o legătură de care avea ma-

re nevoie, fără să trebuiască 

să dezvăluie problema bâlbâ-

ielii din cauza căreia trăieşte 

atât de izolat. Acum, însă, es-

te pus în situaţia de-a se în-

tâlni în carne şi oase cu per-

soana respectivă.

Filmul Ziua unu/Day One 
(Henry Hughes, Danemarca, 

2016, 14’) o prezintă pe o fe-

meie în urma unui divorţ chi-

nuitor care însoţeşte trupele 

militare ale Statelor Unite ca 

traducătoare în Afganistan. În 

prima ei misiune, merge îm-

preună cu soldaţii în urmări-

rea unui individ care confec-

ţionează bombe şi ajunge în 

situaţia de a-i ajuta acestuia 

soţia însărcinată când încep 

durerile naşterii, depăşind di-

ferenţele culturale sau de gen.

După Cluj-Napoca, traseul 

continuă la Braşov, Sfântu 

Gheorghe, Sinaia, Timişoara, 

Arad, Oradea. Cea de-a treia 

ediţie a evenimentului conti-

nuă misiunea de a aduce fi l-

mele mai aproape de un pu-

blic nou în oraşe unde fi lme-

le de scurtmetraj sunt rareori 

difuzate, iar opţiunea cinema-

tografelor în aer liber lipseş-

te. Proiecția de fi lme are loc  

în Iulius Parc.

Filme în aer liber 
în Cluj pe timp de vară
Clujenii pot viziona cele mai noi şi premiate 
scurtmetraje în această vară la Cluj.

Filmul Stutterer prezintă povestea unui bâlbâit care trebuie să se întâlnească 
cu o persoană în viaţa reală, după mai multe discuţii în mediul online
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Marcările de profi t, care 

au început luni după scă-

derea euro aproape de 

4,44 lei, dar şi poziţiile 

defensive luate de investi-

tori înainte de încheierea 

şedinţei de politică mone-

tară a Fed, au menţinut 

leul pe o pantă descenden-

tă faţă de euro şi dolar.

Cursul euro a crescut de la 

4,4633 la 4,4687 lei, într-o şe-

dinţă care s-a deschis la 4,4660 

– 4,4680 lei, valori apropiate 

de cele de la închiderea de 

marţi, volumele de transfer fi -

ind mai reduse decât în alte zi-

le. După atingerea unui maxim 

de 4,4740 lei, euro a revenit la 

ora 14:00 la valorile de la des-

chidere, tranzacţiile realizân-

du-se la 4,4640 – 4,4670 lei.

Leul se va menţine în pe-

rioada următoare în culoa-

rul 4,45 – 4,50 lei. Eventu-

la depreciere a leului poate 

fi provocată de declaraţiile 

care vor urma după şedin-

ţa FOMC, în cazul în care 

ele ar indica posibilitatea ca 

dobânzile din SUA să fie ma-

jorate mai repede decât se 

prognozează: finalul aces-

tui an sau începutul celui 

viitor.

Cursul dolarului american 

a crescut, la rândul său, de la 

4,0517 la 4,0634 lei, cotaţiile 

din piaţa valutară urcând la 

4,058 – 4,071 lei.

Media monedei elveţiene, 

care s-a depreciat pe pieţele in-

ternaţionale la 1,09 – 1,094, fa-

ţă de minimul de 1,082 de la 

începutul săptămânii, a cobo-

rât de la 4,1153 la 4,0890 lei.

Monedele din regiune 

aveau evoluţii asemănătoare 

comparativcu euro. Cea polo-

neză se deprecia la 4,359 – 

4,381 zloţi iar cea maghiară 

la 312,9 – 314,1 forinţi.

Perechea euro/dolar fl uc-

tua într-un culoar foarte în-

gust, 1,0981 – 1,1006 dolari, 

în condiţiile în care investito-

rii aşteptau declaraţiile ofi ci-

alilor Rezervei Federale ame-

ricane de la fi nalul întâlnirii 

Comitetului său monetar.

Pe London Bullion Mar-

ket preţul unciei de aur a 

scăzut la fi xingul de ieri di-

mineaţă la 1.321 dolari, fa-

ţă de 1.323 dolari la cel de 

marţi seară.  (R.G.)

Leul a mai pierdut jumătate 
de ban faţă de euro Conducerea ASF a decis ieri 

retragerea autorizaţiei de 

funcţionare pentru 

Carpatica Asigurări ca 

urmare a constatării stării 

de insolvenţă a societăţii, şi 

promovarea cererii de des-

chidere a procedurii de fali-

ment, a anunţat autoritatea.

Anunţul este previzibil, 

în condiţiile în care Carpati-

ca Asigurări, deţinută de o-

mul de afaceri Ilie Carabu-

lea, se afl ă în procedură de 

rezoluţie, a încheiat anul tre-

cut cu o pierdere netă de pes-

te 204,3 milioane lei, iar vân-

zarea companiei a eşuat lu-

na trecută după ce ASF a res-

pins dosarul singurului in-

vestitor interesat – consor-

ţiul IIC – pe motiv că aces-

ta nu ar fi  avut capacitatea 

fi nanciară certă de a susţine 

redresarea asiguratorului, in-

formează hotnews.ro.

Într-un interviu recent acor-

dat în această lună, preşedin-

tele ASF, Mişu Negriţoiu, de-

clara: „Avem cele trei mari ca-

zuri: Astra, Carpatica, City In-

surance. Astra este deja istorie, 

la Carpatica probabil vom şti 

foarte curând încotro se în-

dreaptă. Şansele de a fi  salva-

tă sunt foarte mici. Sper ca lu-

crurile să nu meargă în aceeaşi 

direcţie şi la City Insurance. De-

ocamdată, la City există un plan 

de redresare pe care urmează 

să-l aprobăm, există nişte an-

gajamente de capitalizare. La 

Euroins, situaţia se reglează. 

Urmează un angajament de ca-

pitalizare de încă 100 de mili-

oane de lei, iar când ne uităm 

la petiţii, la reclamaţii, şi-au îm-

bunătăţit mult poziţia. Din acest 

punct de vedere, City Insuran-

ce rămâne marea îngrijorare, 

având 40% din totalul recla-

maţiilor înregistrate la ASF pe 

semestrul I, dar şi Euroins su-

feră din cauza unei ponderi 

prea mari a RCA în portofoliu".

Carpatica Asigurări s-a si-

tuat pe locul 7 în piaţa de asi-

gurări din România anul tre-

cut, cu venituri din prime bru-

te subscrise în valoare de pes-

te 583,7 milioane lei (cota de 

piaţă de 6,67%). Asigurato-

rul a plătit anul trecut despă-

gubiri în valoare de peste 380,9 

milioane lei, situându-se pe 

locul 5 în piaţă la acest capi-

tol, după Omniasig, Euroins, 

Groupama şi Allianz-Ţiriac.

Cea mai mare parte a despă-

gubirilor au fost plătite în con-

tul poliţelor RCA – peste 342,2 

milioane lei, arată datele ASF.

După Astra şi Forte Asigurări, ASF 
cere şi falimentul Carpatica Asigurări

PIAŢA VALUTARĂ

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit unui studiu româ-

nii alocă 53 de lei pe lună 

pentru haine. Ce ne putem 

lua cu aceşti bani? Un tri-

cou? Un maiou? De o pere-

che de blugi cu greu poate 

fi  vorba… În aceste condi-

ţii se ridică următoarea 

întrebare: cât de bine se 

îmbracă clujenii în con-

textul în care mall-urile 

clujene sunt pline week-

end de weekend?

Deşi românii au salarii mi-

ci, când vine vorba de haine 

şi băutură aceştia nu se zgâr-

cesc. Datele arată că ne pla-

ce să cumpărăm haine şi să 

bem mult alcool. Ba mai mult, 

pentru a face economie o par-

te din persoanele în vârstă îşi 

peticesc şosetele. Dacă ar fi  

puţin mai atenţi, clujenii ar 

putea chiar să se îmbrace mult 

mai bine cu bani puţini, cre-

de o bloggeriţă de fashion din 

Cluj.

O gospodărie a cheltuit, în 

medie, 53,73 de lei lunar pen-

tru îmbrăcăminte şi 43,21 de 

lei pentru încălţăminte, în anul 

2015, se arată într-o publica-

ţie a Institutului Naţional de 

Statistică (INS). Astfel, pen-

tru confecţii s-au cheltuit 37,97 

de lei, pentru tricotaje – 9,22 

de lei, iar pentru ciorapi şi şo-

sete – 4,86 de lei. Pentru îm-

brăcăminte, cea mai mare su-

mă a fost consumată de gos-

podăriile de salariaţi, respec-

tiv 82,69 de lei lunar, la po-

lul opus situându-se gospo-

dăriile de şomeri cu 25,38 de 

lei. Publicaţia INS arată că 

pentru articole textile de uz 

gospodăresc, o gospodărie a 

cheltuit, în medie, 7,06 de lei 

lunar în anul 2015.

Bătrânii fac economie

Comercianţii susţin că prin-

tre cei mai des întâlniţi clienţi, 

spre exemplu la şosete, sunt 

tinerii. Oamenii în vârstă obiş-

nuiesc să-şi „cârpească” şose-

tele pentru a face economie.

„Vara nu se vând şosete 

aproape deloc. În sezonul de 

iarnă, primăvară şi toamnă se 

vând foarte bine. Vara umblă 

lumea mai mult în sandale. 

Cei mai mulţi clienţi la şose-

te sunt tineri. Ei le aruncă, nu 

le prea spală. Cei în vârstă, 

pe de altă parte, le spală şi le 

mai cârpesc – cum au învăţat 

pe vremea lui Ceauşescu. Sunt 

tineri sau studenţi care stau 

singuri şi nu le spală: le poar-

tă şi le aruncă imediat”, a de-

clarat comercianta Maria C.

Românii, curaţi 
şi bine îmbrăcaţi

Pe de altă parte, economis-

tul Iosif Pop susţine că date-

le oferite de Institutul Naţio-

nal de Statistică relevă cultu-

ra românilor: sunt persoane 

curate şi bine îmbrăcate. Io-

sif Pop trage însă un semnal 

de alarmă: românii dau bani 

mulţi pe băutură şi ţigări. Ro-

mânia se clasează pe locul 

cinci într-un clasament al Or-

ganizaţiei Mondiale a Sănătă-

ţii în ceea ce priveşte consu-

mul anual de alcool.

„Chiar dacă românii au în 

general salarii mici, nu toată 

lumea, dar au majoritatea sa-

larii mici comparativ cu ceea 

ce este nivel de salarizare în 

ţările Uniunii Europene, ei nu 

renunţă la a se îmbrăca şi a 

arăta bine. Ceea ce este o ca-

racteristică a culturii românu-

lui care-i place să fi e curat şi 

bine îmbrăcat, chiar dacă să-

răcia îl înconjoară cu răutate 

şi agresivitate. Asta nu ne fa-

ce altceva decât să-mi confi r-

me faptul că românii în gene-

ral sunt bine îmbrăcaţi. Ceea 

ce mi s-a părut mai puţin atrac-

tiv ca şi concluzie în statistica 

prezentată este că românii dau 

încă bani mulţi pe ţigări şi bă-

utură. Asta nu este prioritatea 

nici culturală şi nici socială”, 

a spus economistul Iosif Pop.

Clujenii se îmbracă bine

Sandra Bendre are un blog 

şi scrie despre modă. Tânăra 

este de părere că locuitorii 

Clujului se îmbracă bine în 

comparaţie cu alţi români, în-

să uită să investească în pie-

se esenţiale şi nu respectă re-

gulile de bun simţ estetic.

„Sumele cheltuite mi se par 

dezechilibrate. Eu cheltui ma-

rea majoritate a bugetului pe 

pantofi  mai mult decât pe ha-

ine. Clujenii se îmbracă bine, 

doar că nu înţeleg să inves-

tească în primul rând în pie-

se vestimentare care sunt în 

tendinţe în sezonul respectiv, 

acum vorbim despre sezonul 

cald, şi uită să investească în 

piese esenţiale. Clujenii mi se 

pare că se îmbracă mai bine 

decât restul persoanelor din 

alte oraşe ale României pen-

tru că este un oraş mai dez-

voltat. Au mai multe opţiuni. 

Sunt şi greşeli pe care le văd. 

Chiar ieri am văzut o domni-

şoară care purta o pereche de 

pantaloni scurţi albi, afară er a 

cald, şi purta dressuri negre. 

Sunt evidente greşeli vesti-

mentare pentru că nu se in-

formează. Sunt anumite re-

guli de bun simţ estetic”, a 

spus bloggeriţa de fashion 

Sandra Bendre.

Sandra le recomandă oa-

menilor să-şi achiziţioneze 

piese vestimentare de bază, 

cum ar fi  de exemplu blugii 

şi cămăşile, iar abia apoi să-şi 

cumpere alte produse.

„Vorbim de piese de bază 

care ar trebui să le aibă fi eca-

re dintre noi. Sunt câteva pie-

se esenţiale în care ar trebui 

să investim şi să ţinem cont 

indiferent de sezon, iar în ju-

rul lor să ne construim întrea-

ga garderobă. Piesele de bază 

sunt cămăşile albe, o geacă de 

piele, o pereche de blugi care 

în primul rând să ne vină bi-

ne şi să nu fi e cu o măsură 

mai mică sau mai mare pen-

tru că vom reduce din greuta-

te sau ne vom îngrăşa. Dacă 

mai vorbim de piese de bază 

cred că fi ecare femeie trebuie 

să aibă o pereche de pantofi  

de culoare roşie sau neagră, o 

rochie neagră, o geantă de ca-

litate şi o pereche de ochelari 

de soare. Astfel de piese nu se 

demodează niciodată. Multe 

persoane îşi cheltuie bugetul 

pe piese care sunt acum la re-

ducere cu un număr mai mic 

sau mai mare în loc să-l inves-

tească în piese durabile şi de 

calitate. Bugetul trebuie să-l 

stabilim în funcţie de piesele 

vestimentare şi în funcţie de 

ele să ne achiziţionăm garde-

roba”, a declarat bloggeriţa de 

fashion Sandra Bendre.

Doar 53 de lei pe lună pentru haine. 
Cât de bine se îmbracă clujenii?
O bloggeriţă de fashion din Cluj le recomandă oamenilor să nu se lase păcăliţi de mirajul reducerilor.

Mall-urile clujene sunt pline weekend de weekend de posibili clienţi.

SANDRA BENDRE | bloggeriţă de fashion

 „Nu cred neapărat în regula 
conform căreia hainele 
scumpe arată bine şi că 
neaparat trebuie să investim 
sume foarte mari în piese 
vestimentare de fi rmă. Nu 
asta înseamnă să te îmbraci 
bine. Putem să ne îmbrăcăm 
bine şi dacă avem o sumă 
modică.“ Fo
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Armata turcă a anunţat ieri 

că 8.651 de militari au luat 

parte la lovitura de stat eşu-

ată de la 15 iulie, ceea ce 

reprezintă 1,5% din efecti-

vele sale, transmite Reuters.

Într-o declaraţie difuzată 

de postul de televiziune turc 

NTV, armata turcă a anunţat 

că militarii aparţineau reţelei 

„teroriste” a lui Fethullah Gu-

len, predicatorul musulman 

autoexilat în SUA şi pe care 

Turcia îl acuză că s-a afl at în 

spatele puciului eşuat.

Totodată, forţele armate au 

anunţat că la lovitura de stat 

eşuată au participat 24 de avi-

oane de luptă, 37 de elicoptere, 

37 de tancuri şi 246 vehicule 

blindate şi au adăugat că au ca-

pacitatea de a respinge orice fel 

de ameninţări viitoare. În ten-

tativa de puci eşuată din 15 iu-

lie şi-au pierdut viaţa cel puţin 

246 de oameni şi peste 2.000 

au fost răniţi, aminteşte Reuters.

Ministrul de interne turc, 

Efkana Ala, a anunţat tot ieri 

că peste 15.000 de persoane, 

inclusiv mai mult de 10.000 de 

militari, au fost reţinute după 

tentativa de puci eşuată. În to-

tal, 8.113 persoane au fost ares-

tate fi ind în aşteptarea proce-

sului, a precizat ministrul turc.

1,5% din militarii turci au 
participat la puciul eşuat

Ţări est-europene, inclu-

siv România, au aprobat 

vânzări de armament de 

peste un miliard de euro, 

în ultimii patru ani, spre 

ţări din Orientul Mijlociu 

care alimentează cu arme 

grupări implicate în răz-

boiul civil din Siria, 

inclusiv reţeaua SI, arată 

un raport elaborat de 

organizaţiile BIRN şi 

OCCRP.

Mii de arme automate de 

tip AK-47, obuze de mortie-

ră, lansatoare de rachetă, sis-

teme antitanc şi sisteme de 

artilerie sunt exportate din es-

tul şi sud-estul Europei în ţă-

ri din Orientul Mijlociu care 

se învecinează cu Siria.

Există suspiciuni că cele 

mai multe dintre armele ex-

portate au ca destinaţie fi-

nală Siria, alimentând răz-

boiul civil izbucnit acum 

cinci ani, relevă raportul ela-

borat de Reţeaua de Inves-

tigaţii Jurnalistice din Bal-

cani (Balkan Investigative 

Reporting Network, BIRN) 

şi Proiectul de Monitoriza-

re a Infracţionalităţii Orga-

nizate şi Corupţiei (Organi-

sed Crime and Corruption 

Reporting Project, OCCRP).

Date despre exporturi de 

armament, rapoarte ONU şi 

contracte demonstrează că ar-

mament în valoare de 1,2 mi-

liarde de euro a fost exportat, 

începând din anul 2012, din 

România, Bulgaria, Bosnia-Her-

ţegovina, Croaţia, Cehia, Mun-

tenegru, Slovacia şi Serbia, pre-

cizează documentul.

„Începând din anul 2012, 

opt ţări central şi est-euro-

pene au exportat armament 

şi muniţie în valoare de cel 

puţin 1,2 miliarde de euro 

spre patru ţări din Orientul 

Mijlociu care aprovizionea-

ză cu arme conflictele din 

Siria şi Yemen. Investigaţia 

efectuată de BIRN şi OCCRP 

relevă că unele arme au 

ajuns la grupuri ale opozi-

ţiei siriene susţinute de Oc-

cident, dar că altele sunt fo-

losite de combatanţi isla-

mişti, inclusiv de reţeaua te-

roristă Stat Islamic”, preci-

zează raportul.

Croaţia a avut exporturi de 

armament de 302 milioane de 

euro, Cehia de 240 de milioa-

ne, Serbia de 194 de milioa-

ne, iar Slovacia de 192 de mi-

lioane de euro. Exporturile 

Bulgariei au fost la nivelul de 

122 de milioane de euro, ale 

Bosniei-Herţegovina de 72 de 

milioane, iar ale Muntenegru-

lui de 3 milioane.

Principalii importatori, 

probabil intermediari, au fost 

Arabia Saudită (arme în va-

loare de 829 de milioane de 

euro), Iordania (155 de mili-

oane de euro), Emiratele Ara-

be Unite (135 de milioane de 

euro) şi Turcia (87 de milioa-

ne de euro).

Arme de tipul celor expor-

tate sunt utilizate de Armata 

Siriană Liberă (ASL), un grup 

al opoziţiei siriene susţinut de 

Occident, dar şi de grupări is-

lamiste precum Ansar al-Sham, 

Frontul al-Nusra (fi liala siria-

nă a reţelei Al-Qaida), orga-

nizaţia teroristă Stat Islamic 

(Stat Islamic în Irak şi Levant), 

miliţii subordonate regimului 

Bashar al-Assad şi insurgenţi 

sunniţi din Yemen.

Siria se confruntă, înce-

pând din martie 2011, cu re-

volte reprimate violent şi cu 

un conflict militar între ser-

viciile de securitate subor-

donate regimului Bashar 

al-Assad, forţele opoziţiei şi 

grupuri teroriste, inclusiv 

organizaţia sunnită Stat Is-

lamic (Stat Islamic în Irak 

şi Siria / Stat Islamic în Irak 

şi Levant). Bilanţul conflic-

tului depăşeşte 270.000 de 

morţi.

Războiul civil din Yemen 

a izbucnit în 2015, între do-

uă facţiuni ale administraţi-

ei de la Sanaa. Cel puţin 

6.500 de persoane au murit 

în confl ict.

Armament din România, 
exportat în Siria
România ar fi exportat în Orientul Mijlociu, în ultimii patru ani, armament 
în valoare de 81 de milioane de euro.

Armele se produc în România și la Cugir (județul Alba)

PATRICK WILCKEN | cercetător în cadrul 
Amnesty International

 „Dovezile indică faptul că astfel de arme ajung 
în mod sistematic la grupări armate acuzate 
de grave încălcări ale drepturilor omului. Dacă 
se va dovedi că este așa, transferurile sunt 
ilegale conform legislației internaționale 
și ar trebui oprite imediat“
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Un raport publicat ieri 

de Greenpeace Germania 

inventariază toate pesti-

cidele autorizate în 

Uniunea Europeană în 

funcţie de potenţialele 

riscuri pe care le repre-

zintă pentru sănătatea 

oamenilor si a mediului.

Raportul „Lista neagră a 

pesticidelor în UE” a fost re-

alizat de Lars Neumeister, 

un expert independent, şi 

inventariază toate pestici-

dele autorizate în Uniunea 

Europeană în funcţie de po-

tenţialele riscuri pe care le 

reprezintă pentru sănătatea 

oamenilor si a mediului.

Pesticidele trebuie 
eliminate din agricultură

Documentul analizează 

cele 520 de substanţe acti-

ve permise în UE şi le eva-

luează riscul potenţial. Lis-

ta neagră a pesticidelor con-

ţine 209 dintre cele mai pe-

riculoase pesticide, care au 

un impact toxic asupra me-

diului şi sănătăţii oameni-

lor, şi a căror înlăturare din 

uz ar trebui să fie priorita-

ră. Potrivit documentului, 

111 pesticide ar trebui inter-

zise imediat pentru a prote-

ja sănătatea oamenilor. Es-

te vorba de substanţe pre-

cum glifosatul, care a fost 

clasificat de Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii ca un 

posibil cancerigen, sau 

abamectinul, un insecticid 

foarte toxic pentru oameni.

Unele pesticide trebuie 
interzise imediat

„Lista neagră a pesticide-

lor în UE” arată că 62 de 

pesticide îndeplinesc cel pu-

ţin două criterii de interzi-

cere imediată pentru a pro-

teja mediul. Este vorba de 

substanţe precum imida-

clopridul, care este toxic 

pentru albine şi alte insec-

te şi a cărui utilizare este 

restricţionată în prezent.

Pe lângă acestea, alte 36 

de pesticide se află pe lista 

neagră pentru un cumul de 

toxicitate. Printre acestea se 

numără un fungicid numit 

captan, o substanţă cance-

rigenă, imunodepresivă, to-

xică pentru peşti şi alte or-

ganisme.

Riscul ca o substanță 
să fi e înlocuită cu alta

Specialiştii din cadrul Gre-

enpeace consideră că cele 

mai periculoase pesticide tre-

buie să dispară din alimen-

taţia oamenilor şi să ne asi-

gurăm că odată ce o substan-

ţă este retrasă nu este înlo-

cuită cu alta. „Cele mai pe-

riculoase pesticide pentru 

oameni şi mediu trebuie să 

dispară de pe câmpuri şi din 

alimentaţia oamenilor. În 

plus, trebuie să ne asigurăm 

că o substanţă toxică nu es-

te înlocuită de o alta. Am vă-

zut acest lucru în cazul a trei 

neonicotinoide interzise. De 

la punerea în aplicare a in-

terdicţiei parţiale pentru a-

ceste substanţe, se foloseşte 

în locul lor tiacloprid. Aceas-

tă substanţă e un pesticid 

din aceeaşi clasă a neonico-

tinoidelor, o ameninţare pen-

tru albine şi alţi poleniza-

tori. Lista neagră trebuie să 

servească în primul rând ca 

un ghid menit să reducă şi 

în fi nal să înlocuiască pesti-

cidele chimice de sinteză cu 

al ternat ive ecologice, 

non-chimice”, spune Chris-

tiane Huxdorff, coordonator 

al campaniei pentru agricul-

tură ecologică din cadrul Gre-

enpeace Germania.

Viitorul este 
al agriculturii ecologice

Specialiştii Greenpeace 

Germania speră ca viitorul 

să fie rezervat agriculturii 

ecologice. “Fermierii care 

doresc să iasă din epoca de 

piatră a pesticidelor au ne-

voie de sprijin din partea 

politicienilor şi comercian-

ţilor. Eliminarea treptată a 

celor mai dăunătoare pesti-

cide reprezintă un pas vital 

spre un model modern de 

agricultură ecologică, care 

nu are nevoie de pesticide. 

Fermele organice ne arată 

că modelul ecologic poate 

înlătura dependenţa de pes-

ticide şi ne permite să ne 

asigurăm diversitatea hra-

nei şi siguranţa acesteia, 

protejând în acelaşi timp so-

lul, apele, mediul şi nu în 

ultimul rând sănătatea”, afir-

mă Christiane Huxdorff.

Lista neagră 
a pesticidelor din UE
209 din pesticidele utilizate de agricultorii din UE 
pot reprezenta riscuri pentru sănătate şi mediu.

O cercetătoare de la 

Universitatea din Otago, 

Noua Zeelandă, a realizat 

o serie de analize, cu sco-

pul de a afl a legătura din-

tre consumul de alcool şi 

apariţia anumitor tipuri 

de cancer.

Rezultatele studiului publi-

cat în revista Addiction au ară-

tat că nu mai puţin de 7 ti-

puri de cancer pot fi  asociate 

chiar şi cu consumul mode-

rat de băuturi alcoolice: can-

cerul de fi cat, cel de gură, de 

gât, de laringe, de esofag, de 

colon, de intestine şi cel de 

sân, notează descopera.ro.

Deşi alcoolul nu este sin-

gura cauză a acestor boli, s-a 

dovedit că substanţa se afl ă 

însă printre principalii factori 

care determină apariţia lor. 

De asemenea, specialista ne-

ozeelandeză a notat în stu-

diul său că afecţiunile menţi-

onate anterior sunt întâlnite 

în proporţie de 5,8% în rân-

dul pacienţilor diagnosticaţi 

cu cancer la nivel mondial.

Concluzia la care a ajuns 

Jennie Connor se bazează pe 

cercetări realizate de-a lungul 

a câteva decenii de specialiş-

tii World Cancer Research 

Fund, International Agency 

for Research on Cancer, World 

Health Organization şi alte 

grupuri şi asociaţii cu activi-

tate în domeniul prevenirii a-

pariţiei cancerului. În cadrul 

acestor investigaţii s-au deter-

minat, de asemenea, legături 

încă neclare între consumul 

de băuturi alcoolice şi apari-

ţia cancerului de piele, de 

prostată şi de pancreas.

„Cele mai mari riscuri sunt 

asociate cu consumul cres-

cut de alcool, însă afecţiuni-

le pot fi  corelate şi cu consu-

mul redus şi moderat de al-

cool, datorită distribuţiei al-

coolului în rândul populaţi-

ei”, a declarat Jennie Connor 

pentru The Guardian.

Cercetătoarea susţine că 

acţiunile organizate cu scopul 

de a determina reducerea con-

sumului de alcool ar trebui 

îndreptate înspre toţi cei care 

au acest obicei şi să nu fi e 

axate doar pe diminuarea nu-

mărului celor beau în canti-

tăţi mari, în mod frecvent.

De fapt, acest studiu suge-

rează că persoanele care fu-

mează sau beau în mod con-

stant, au o viaţă sedentară şi 

sunt supraponderali prezintă 

riscuri ridicate de a dezvolta 

o formă de cancer.

Totodată, specialista neoze-

elandeză estimează că reduce-

rea drastică a consumului de 

tutun şi alcool şi practicarea ac-

tivităţilor sportive ar face ca 

numărul diagnosticărilor cu 

cancer să scadă cu 70% în SUA.

Alcoolul cauzează 7 tipuri de cancer

Un grup de experţi medi-

cali consultaţi de autori-

tăţile federale americane 

a ajuns la concluzia că 

există prea puţine indicii 

clinice pentru a determi-

na utilitatea screening-ul 

anual pentru leziunile 

canceroase ale pielii şi 

pentru a preveni decesele, 

informează agenţia 

France Presse.

Acest grup consultativ inti-

tulat U.S. Preventive Services 

Task Force (USPSTF) estimea-

ză ca „insufi ciente dovezile 

pentru a stabili dacă benefi ci-

ile potenţiale ale unui examen 

medical anual sunt mai mari 

decât riscurile” la persoanele 

fără nici un precedent de me-

lanom în familie – o formă 

agresivă de cancer piele – sau 

cu predispoziţii particulare.

Printre riscuri, aceşti ex-

perţi ale căror concluzii au 

apărut în revista „Journal of 

American Medical Associa-

tion” (JAMA), citează şi di-

agnosticările eronate, pre-

cum şi prelevările care nu 

sunt necesare, însoţite de 

complicaţii.

Într-un editorial publicat, 

de asemenea, în JAMA, dr. 

Martin Weinstock, profesor 

de dermatologie la facultatea 

de medicină a Universităţii 

Brown din Providence (statul 

Rhode Island), a spus că în-

ţelege metodologia utilizată 

de USPSTF pentru constată-

rile sale, punând în acelaşi 

timp sub semnul întrebării cri-

teriile adoptate în acest caz 

particular.

USPSTF nu se bazează pe 

opiniile experţilor în elabora-

rea concluziilor sale, ci exclu-

siv pe datele dintr-un ansam-

blu de studii clinice strict con-

trolate. Dar pentru cancerul 

de piele, aceste informaţii sunt 

destul de reduse, este de pă-

rere dermatologul citat.

Pentru a stabili în mod 

ştiinţifi c utilitatea acestor 

examene ar fi  necesare re-

zultatele studiilor clinice 

foarte extinse, având în ve-

dere mortalitatea scăzută a 

acestui tip de cancer. Dar, a-

ceste studii nu au fost efec-

tuate, a spus el.

„Marea majoritate a der-

matologilor cred că depista-

rea precoce a melanomului 

reduce riscul de mortalitate, 

iar examinarea pielii este prin-

cipalul instrument pentru a-

ceasta”, a spus dr. Weinstock. 

Potrivit acestuia, medicii ge-

neralişti ar trebui sa fi e instru-

iţi pentru detectarea unui me-

lanom.

Academia Americană de 

Dermatologie (American Aca-

demy of Dermatology, AAD) 

a răspuns, de asemenea, la 

constatările USPSTF, apărând 

utilitatea screening-ului.

„Dermatologii ştiu că scre-

ening-ul cancerului de piele 

poate salva vieţi”, a spus într-o 

declaraţie Abel Torres, prese-

dinte al AAD.

Screeningul de piele, inutil?

CHRISTIANE HUXDORFF | specialist 
Greenpeace Germania

 „Trebuie să ne asigurăm că o substanţă 
toxică nu este înlocuită de o alta. Am văzut 
acest lucru în cazul a trei neonicotinoide 
interzise. De la punerea în aplicare 
a interdicţiei parţiale pentru aceste 
substanţe, se foloseşte în locul lor 
tiacloprid.“

PESTICIDE

209
substanțe dintre cele 
mai periculoase au un 
impact toxic asupra 
mediului şi sănătăţii 
oamenilor.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră confort 2, 
în apropieree de mijloacele de 
transport. Aștept telefoane la 
0751-970146. (2.7)

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor/Gră-
dini Mănăștur, exclus demisol/
mansardă. Ofer plata pe loc. Fă-
ră agenţii. Tel. 0770-388671. 
(7.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la 0760-
185659. (12.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, apă, gaz, 
curent, telefon, TV cablu și grădi-
nă de 33 ari. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-593488. 
(2.7)

¤ 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. (2.7)

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

toate utilităţile, cu sau fără 4 ha 
teren agricol. Inf. suplimentare 
la tel. 0746-297102. (2.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea 
Clujului, locuibilă, cu utilităţi. Su-
naţi la tel. 0751-970146. (2.7)

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

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren 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 su-
plimentare la tel. 0744-485224. 
(1.7)

¤ Vând teren lângă Lacul 
Chinteni, supr. 2900 mp, front 29 
ml, preţ 8 euro/mp. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0749-548801. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
direct la Lacul Fântânele-Beliș, în 
supr. de 7800 mp, C.F., drum de 
acces pe la Giurcuţa, preţ 6 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (7.7)

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.

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

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă cu carte de 
muncă, în domeniu. Aștept oferte 
la tel. 0748-945449. (1.7)

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

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ 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. 
(1.7)

¤ Execut amenajări interioare 
lavabil, vopsesc în ulei, repar 
spaleţi. Aștept oferte serioase, 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (7.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-

mere de frig. Ofer garanţie și 
asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (2.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu îţi 
vin cu o facilitate pe care o poţi 
folosi ca avans la achiziţionarea 
dorită oferându-ţi un tichet Rabla 
la jumătate de preţ ţie, faţă de ce 
oferă, respectiv 3000 RON. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (2.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (2.7)

MOBILIER

¤Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (2.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
lăe, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapițerie pentru reca-
mier, nou tapițată. Relații supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(2.7)

ELECTRO

¤ Vând 50 casete muzicale și 30 
de casete video , costul este sub 
preţul pieţei. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut produc-
ţie germană, ”Neckermann”, în 
stare perfectă de funcţionare, 
preţ 2500 RON, negociabil. Rela-
ţii la tel. 0364-882575. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de desfăcut bule 
în cadă, excelent pentru hidrtera-
pie și hidromasaj, marcă germa-
nă și dispozitiv din inox nou, pen-
tru operaţii pe abdomen deshis la 
om sau animale. Informaţii supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(1.7)

DIVERSE

¤ Vând cărucior de copil sport și 
oală sub presiune. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-598124 
sau 0799-725180. (1.7)

¤ Vând pentru amatorii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept te-
lefoane la 0264-591965. (1.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ P.F. vând costume de haine 
din camgan, culoare kaki, că-
măși de culoare kaki, noi, cizme 
din piele, o pereche nouă și una 
folosită, militare, centură cu dia-
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gonală din piele, la preţ mic. Inf. 
la tel. 0731-235149. (1.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, 
lăţime 196 cm. Inf. suplimentare 
la 0746-297102. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (2.7)

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

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

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

ANIMALE

Betty este o căţelușă tanara, în 
vârsta de aprox. 2-3 ani, găsită 
pe stradă. Este prietenoasă în 
general cu alţi câini și iubește 
oamenii.
În caz că doriți să o adoptați, vă 
rog sunați la 0741-455348. (1.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie cu actori străini 
și români, poze alb/negru și co-

lor. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (1.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (1.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea mea: 
zodia berbec, taur, fecioară, capri-
corn, din anii 1962-1963-1964-196
5-1972-1973-1974-1975. Eu, blon-
dă, născută în anul 1971, cu loc de 
întâlnire în Cluj-Napoca. Aștept tele-
foane la 0748-945449. (1.7)

¤ Eu berbec, 41 de ani, caut o 
domnișoară drăguţă pentru o rela-
ţie cât se poate de serioasădin Cluj 
pentru prietenie. Aștept telefoane 
la nr. 0752-362823. (6.7)

PIERDERI

¤ Societatea Hawash Bilal SRL, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ghe-
orghe Dima, nr. 39A, ap. 4, jud. 
Cluj, având număr de ordine la 
registrul comerţului 
J12/1177/2009 și cod unic de în-
registrare RO 25616139, declară 
pierdut certifi catul constatator 
emis la data de 22.07.2009 de 
către O.R.C. Cluj, aferent punctu-
lui de lucru din Comuna Mihai Vi-
teazu, Mihai Viteazu de Sus, str. 
Principală, nr. 882, Jud. Cluj. Îl 
declarăm nul. (1.1)

¤ MBC PROD GLOBAL SRL-D, cu 
sediul în Baciu, nr. 225, jud. Cluj, 
J12/2369/2013, C.U.I. 
32061871 declar pierdut certifi -
cat constatator emis de O.R.C. 
Cluj pentru sediu. Se declara nul. 
(1.1)

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

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

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

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

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primaria Comunei Fizesu-Gherlii organizeaza concurs 

pentru ocuparea functiilor contractuale ghid de turism 
si Agent de turism pentru Centrul de Informare si 
Promovare Turistica Fizesu-Gherlii, pentru data de 
16.08.2016, ora 10.00.

Relatii la telefon 0264248102, int. 11.
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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

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

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

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Din tainele păsărilor
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Akzente (live)
16:55 Vorbește corect!
17:00 Rezistenţa prin cultură
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 Dincolo de hartă (doc.)
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016
21:00 Meteo
21:10 Amintiri din infern
22:05 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016
22:15 Nebunii de pe Madison 
Avenue
23:10 La 18 ani

ANTENA 1

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

PRO TV

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

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Primăvara bobocilor

22:30 La TV

23:15 Focus din inima României

23:45 Poveste din vestul sălbatic

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Bahar: Viaţă furată

22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Celebrity

13:00 Casa Poporului

14:30 Arena Eroilor (reluare)

15:00 Top goluri. Top ratări

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Pandurii Târgu Jiu - 
CS U Craiova (reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Casa Poporului

20:30 Top goluri. Top ratări 
(reluare)

21:00 Celebrity

22:00 National Icons (reluare)

22:30 Poveștile României

23:30 Look de campion

ANUNŢ DE ANGAJARE

AN „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA

cu sediul în localitatea CLUJ-NAPOCA str. Vanatorului 
nr.17, judeţul Cluj,

ANUNŢA
AMÂNAREA CONCURSULUI

pentru ocuparea postului vacant de INGINER (Responsabil 
Aparare) in cadrul Biroului Exploatare Lucrari S.G.A. Cluj- 
perioada nedeterminata, organizat iniţial:

- Proba scrisă: în data de 02.08.2016, ora 10.00,
- Proba practică:  in data de 03.08.2016, ora 14.00,
- Proba interviu: în data de 05.08.2016, ora 10.00.
astfel:
- Proba scrisă: pana la o data care va fi  anuntata ulterior
- Proba practică: pana la o data care va fi  anuntata ulterior
- Proba interviu: pana la o data care va fi  anuntata ulterior
Relatii suplimentare la tel. 0264-433028 int.144 - servi.

Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. „APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de hidrolog, perioada 
nedeterminata, la compartimentul Aparare Impotriva 
Inundatiilor

Concursul se va desfasura astfel:
- Proba scrisa: in data de 22 august 2016 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 24 august 2016 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:
–  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 

de licenta (Facultatea de Geografi e)
–  cunostinte de operare pe calculator Microsoft Offi ce, 

Excel, Arc GIS
–  disponibilitate de deplasare in teren, in orice moment 

si situatie
– vechime: 0
Cursuri/specializari in domeniul gospodaririi apelor 

constituie un avantaj.
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr. 17, pana la data de 17.08.2016, ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.112, 
serv. Resurse Umane.

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Dragoş Giura în 
calitate de lichidator judiciar al Julien şi Darius SRL (în 
faliment, en faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, 
Strada DEJULUI, Nr. 2, Ap. 5, Judet Cluj, înregistrată la 
ORC sub nr. J12/3326/2013 și având CUI 32455400, 
desemnat prin prin Horătârea nr. 1566/C/30.06.2016 
pronunţată în dosarul nr. 580/1285/2016, de Tribunalul 
Specializat Cluj,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului Julien şi Darius SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1.  Termen de înregistrare a cererii de admitere a 
creanţelor: 16.08.2016

2.  Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii este 03.09.2016

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 29.08.2016.

4.  Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5.  Termen soluţionare eventuale opoziţii, contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe: 12.09.2016,

6.  Prima Adunare a creditorilor Julien şi Darius SRL va 
avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. I, 
ap 2B, jud Cluj, la data de 02.09.2016, ora 13.00.



SPORTSPORT.
joi, 28 iulie 2016

Fo
to

: 
m

.d
ig

is
p

o
rt

.r
o

Beleck, ex-CFR, 
în stand-by
Fostul atacant al CFR-ului, 
Steve Leo Beleck, întâmpină 
probleme în a-și găsi o nouă 
echipă după despărţirea de 
formaţia clujeană, unde a fost 
împrumutat în sezonul 
2015-2016 de la Fiorentina. 
Jucătorul camerunez (23 de 
ani) se pregătește cu echipa 
Primavera a Fiorentinei, în aș-
teptarea unei oferte care întâr-
zie să apară, notează 
Tuttomercatoweb.com, citând 
site-ul Firenzeviola.it. Beleck 
vizează o ofertă în afara Italiei, 
în ţări precum Belgia sau 
Franţa. În calcul a intrat și un 
împrumut la formaţia 
Salernitana, însă negocierile 
nu au dus la un rezultat. 
Fotbalistul a evoluat pentru 
CFR Cluj în intervalul 
2015-2016, alternând apariţii-
le ca titular cu cele din calita-
tea de rezervă.

Halep, fericită 
la Montreal

Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul cinci 
mondial, s-a declarat bucu-
roasă că a început sezonul de 
hard, „suprafaţa sa favorită”, 
cu dreptul, prin victorii atât la 
simplu, cât și la dublu în tur-
neul de la Montreal. Halep a 
câștigat luni, alături de 
Monica Niculescu, în primul 
tur la dublu, iar marţi a obţi-
nut calificarea în runda a do-
ua la simplu (a intrat direct 
în această fază), în faţa 
Dariei Gavrilova, cu 6-2, 6-3. 
„Este o jucătoare foarte pu-
ternică. Am jucat cu ea pe 
zgură la Roma și m-a învins 
acolo, dar am știut cum să 
joc azi (n. red. marţi). 
Hard-ul este suprafaţa mea 
favorită, pot spune, și m-am 
simţit bine pe teren. Sunt fe-
ricită că am putut câștiga îm-
potriva ei în primul meu meci 
pe hard”, a declarat Halep, 
imediat după meci, citată de 
site-ul WTA. În turul 2 Halep 
va întâlni învingătoarea din 
meciul Sara Errani – Karolina 
Plyskova.

Steaua, egal 
la Praga
Echipa cehă Sparta Praga și 
Steaua București au terminat 
la egalitate, 1-1 (1-0), marţi 
seara, pe Stadionul Letna, în 
prima manșă a turului al trei-
lea preliminar al Ligii 
Campionilor la fotbal, trans-
mite Agerpres. Pentru Sparta 
a marcat Josef Sural (35), în 
urma unui corner, în timp ce 
golul Stelei a fost reușit de 
Nicolae Stanciu (75), din lovi-
tură liberă de la circa 24 de 
metri. Stanciu a fost cel mai 
bun jucător al „roș-albaștri-
lor”, el având și alte ocazii de 
gol și provocând trei cartona-
șe galbene în rândul cehilor. 
Returul se va disputa pe 3 
august la București.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Peste 220 de concurenţi, 

din ţară şi străinătate, au 

participat în weekend-ul 

trecut la Transylvania 

Open 2016, concurs inter-

naţional de orientare, de 

patru etape, desfăşurat la 

Gilău.

La startul competiţiei or-

ganizate de cluburile sporti-

ve TranSilva Cluj şi Compass 

Cluj au participat 223 de 

sportivi de la 45 de cluburi 

diferite, dintre care 19 clu-

buri din opt ţări europene 

(Suedia, Norvegia, Elveţia, 

Ungaria, Germania, Marea 

Britanie, Austria, Polonia). 

Prima etapă, proba de sprint, 

s-a desfăşurat pe teritoriul 

parcului Castelului de la Gi-

lău. Etapa fi ind apreciată de 

majoritatea concurenţilor, 

arată orgnizatorii. Celelalte 

trei etape (medie distanţă, 

lungă distanţă şi iarăşi me-

die distanţă) au avut loc în 

pădurile din vestul şi sudul 

comunei Gilău. Difi cultatea 

tehnică şi fi zică a traseelor 

a fost adaptată vârstei şi se-

xului sportivilor. În cadrul 

celor 33 de categorii premi-

ate au concurat generaţii de 

la 10 la 80 de ani.

Junioara Néda Ágne a câş-

tigat categoria de senioare. La 

festivitatea de premiere tână-

ra a primit un tort, pentru me-

dalia de bronz câştigată la Cam-

pionatele Europene de Juniori 

la Orientare desfăşurat acum 

trei săptămâni în Polonia.

Peste 200 de concurenţi, 
la Open-ul de orientare de la Gilău

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Selecţionerul echipei femi-

nine de handbal a 

României, suedezul Tomas 

Ryde, vrea la Jocurile 

Olimpice de la Rio o echi-

pă mai puternică decât a 

avut la Campionatul 

Mondial din 2015, când 

româncele s-au clasat pe 

locul 3. Florina Chintoan, 

de la ”U” Alexandrion, a 

fost lăudată de selecţioner.

Antrenorul naţionalei de 

handbal feminin a României, 

Thomas Ryde, a acordat un in-

terviu pentru Federaţia Româ-

nă de Handbal, în care vorbeş-

te despre participarea la Olim-

piada de Vară de la Rio 2016. 

„Strategia mea este să încura-

jez jucătoarele noi, astfel încât 

să avem o echipă mult mai pu-

ternică la Rio, în comparaţie cu 

Campionatul Mondial din Da-

nemarca din 2015. Aşa încât tre-

buie să avem toate jucătoarele 

acolo, pentru că 9 meciuri la cel 

mai înalt nivel pentru obţinerea 

titlului suprem de campion al 

Jocurilor Olimpice reprezintă o 

provocare uriaşă pentru toate 

echipele”, a declarat Tomas Ry-

de. „Mergem la Rio pentru a re-

prezenta România ca o ţară pu-

ternică şi mândră. Răspunsuri-

le le vom afl a la sfârşitul Jocu-

rilor Olimpice, dar, dintr-un anu-

mit punct de vedere, toţi jucă-

torii care participă la Turneul 

Olimpic sunt deja câştigători. În 

lume sunt foarte mulţi sportivi 

şi nu toţi dintre ei vor ajunge la 

cel mai ridicat nivel — la Jocu-

rile Olimpice. Tocmai de aceea 

românii pot fi  deja mândri pen-

tru că sunt reprezentaţi de una 

dintre cele mai bune echipe din 

lume. Atmosfera din echipă es-

te fantastică, aceasta fi ind fun-

damentul generării performan-

ţei în timp. Le acord multă li-

bertate fetelor, stilul lor profesi-

onal îmbunătăţindu-se, astfel, 

de la zi la zi”, a adăugat el.

Au avut de recuperat

Tehnicianul a precizat că la 

începutul verii echipa Româ-

niei „nu avea acelaşi nivel de 

pregătire fi zică pe care îl au 

cele 5 echipe din top” şi de a-

ceea s-a concentrat pe durata 

pregătirii din ultima perioadă 

să îmbunătăţească forţa fi zică 

a selecţionatei. „Trebuie să 

alergăm mai mult şi mai ra-

pid. Eram mult în spatele echi-

pelor Norvegiei şi Franţei şi nu 

puteam accepta acest lucru”, 

a subliniat Ryde. „Noul nos-

tru antrenor cu portarii, spa-

niolul Jaume Forte, a lucrat ex-

celent cu fetele. Toate şi-au îm-

bunătăţit nivelul foarte mult”, 

a spus suedezul.

Vor calitate ridicată

Antrenorul echipei naţio-

nale a declarat că formaţia 

trebuie să amelioreze calita-

tea jocului: „Ne-am mişcat 

foarte lent pe teren în Nor-

vegia (la turneul de pregăti-

re, n.red.), în special în apă-

rare. De fapt, nu sunt încă 

deplin satisfăcut de nivelul 

apărării. Suntem prea pasivi 

şi nu abordăm jocul într-un 

mod agresiv. Câteva dintre 

jucătoare vor avea un pro-

gram special în această săp-

tămână, pentru a-şi îmbună-

tăţi viteza”, a precizat Tomas 

Ryde. Selecţionerul naţiona-

lei feminine consideră că tre-

buie dată mare atenţie faptu-

lui că Jocurile Olimpice sunt 

un prilej şi de distragere, da-

torită participării multor ve-

dete, a atmosferei de sărbă-

toare: „Va trebui să rămânem 

foarte focusaţi pe ceea ce 

avem de făcut”.

Chintoan, lăudată

„Gabriela Perianu, Melin-

da Geiger şi Florina Chintoan 

şi-au ridicat foarte mult ni-

velul în turneul din Norve-

gia, iar asta va genera un im-

pact uriaş asupra performan-

ţelor lor”, a declarat Ryde, 

care crede în şansa Români-

ei la Olimpiadă. Lotul este al-

cătuit din 14 jucătoare, între 

care şi Florina Chintoan, plus 

două rezerve.

Lotul echipei României cu-

prinde 14 jucătoare şi două 

rezerve: portarii Paula Ungu-

reanu, Ionica Munteanu şi 

Denisa Dedu (rezervă I), ex-

tremele stânga Valentina Ar-

dean-Elisei, Camelia Hotea, 

extrema dreaptă Laura Chi-

per, interii stânga Cristina Ne-

agu, Gabriela Perianu şi Ga-

briella Szucs, interii dreapta 

Patricia Vizitiu şi Melinda 

Geiger, centrii Aurelia Bră-

deanu, Eliza Buceschi, Mă-

dălina Zamfi rescu (rezervă 

II) şi pivoţii Oana Manea şi 

Florina Chintoan.

Delegaţia României va 

pleca spre Brazilia pe 1 au-

gust (ora 07,05). Naţionala 

face parte din Grupa A la 

JO 2016, alături de Norve-

gia, Brazilia, Muntenegru, 

Spania şi Angola. Primele 

patru clasate în fiecare gru-

pă se vor califica în sfertu-

rile de finală.

Antrenorul handbalistelor „tricolore”: 
avem nouă meciuri pentru titlul olimpic
Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, este încrezător înaintea Olimpiadei.

Selecţionerul Tomas Ryde vrea o medalie cât mai strălucitoare la Rio.
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