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POLITICĂ

Foştii PDL-işti „vând” 
un loc de deputat
Cine cade de pe lista PNL Cluj pentru par-
lamentare? Nicoară: „Există un protocol pe 
care îl vom respecta”. Buda: „Nu discutăm 
pe marginea unor speculaţii”.  Pagina 2

ACTUALITATE

TechFest, la Cluj
În perioada 11 – 20 noiembrie, Cluj-Napoca 
va găzdui prima ediţie a Cluj Technology 
Festival, eveniment care va reuni antrepre-
nori, companii şi programatori.  Pagina 6

ECONOMIE

Scad preţurile la 
locuinţe ?
85% din bănci estimează că Legea dării în 
plată va determina scăderea preţurilor la 
apartamente.  Pagina 8

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

SĂNĂTATE

Epidemie de rujeolă în România. 
Sute de cazuri sunt în județul Cluj

ACTUALITATE

Tarifele RCA pentru persoanele fizice 
ar trebui să scadă la 400 de lei

Doi copii au murit anul 
acesta din cauza rujeolei. Un 
al treilea deces suspect de ru-
jeolă a fost înregistrat zilele 
trecute, dar așteaptă confi rma-

rea fi nală. La graniţa dintre ju-
deţele Bistriţa Năsăud şi Cluj 
au fost înregistrate anul aces-
ta 219 cazuri, cele mai multe 
din ţară.  Pagina 9

Patronatele din transportu-
rile rutiere – UNTRR, APTE 
2002, FORT şi APULUM – con-
sideră că inclusiv tarifele asi-
gurărilor de răspundere civilă 
auto (RCA) pentru persoanele 
fi zice ar trebui să scadă în pe-
rioada următoare, până la apro-
ximativ 400 de lei/an pentru 
un autovehicul.

„Datele analizate din Rapor-
tul Milliman indică un preţ R-
CA de aproximativ 400 de lei/
an pentru un autovehicul, con-
trar celor menţionate de asigu-
rători şi ASF că tarifele pentru 
această clasă ar urma să creas-
că”, arată Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din 
România (UNTRR), într-un co-
municat.

Patronatele din transportu-
rile rutiere atunci când au avan-
sat cifra de 4.907 lei RCA pe 12 

luni pentru segmentul de vehi-
cule comerciale de peste 16 to-
ne au ţinut cont de datele şi 
metodologia de calcul făcută 
public recent de către ASF, ex-
plică reprezentanţii transporta-
torilor.

„Solicităm ASF şi compani-
ilor de asigurări să publice da-
tele istorice pentru a vedea 
cum a funcţionat piaţa RCA în 
România în ultimii 24 de ani, 
deoarece brusc, de la începu-
tului lui 2015, piaţa RCA nu 
mai funcţionează”, precizea-
ză UNTRR.

Ordonanţa de urgenţă a Gu-
vernului privind plafonarea ta-
rifelor RCA a fost publicată luni 
în Monitorul Ofi cial, urmând 
ca îngheţarea preţului prime-
lor de asigurări obligatorii să 
fi e dispusă pentru o perioadă 
de şase luni.
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Vasile Pușcaș şi Ioan Aurel Pop vorbesc despre „Proiectul de ţară”
Ioan Aurel Pop (rectorul UBB) şi Vasile Puşcaş (istoric, profesor și fost negociator şef al României pentru aderarea 
la UE) vor participa la realizarea documentului „Proiectul de ţară”.  Pagina 3

MAREA MINCIUNĂ
a Consiliului Județean

Gunoaiele Clujului

O firmă de casă 
a PD-L, apropiată 

de Elena Udrea, 
va continua 

lucrările la Centrul 
de Deșeuri, 

care toacă banii 
și nervii clujenilor 

de mai mult 
de un an!  

Paginile 4-5
Mariana Rațiu, manager de proiect al Centrului de Deșeuri Alin Tișe, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj
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Popular ediție de Huedin Procurorii DNA – Serviciul 

teritorial Oradea au conti-

nuat ieri audierile, fi ind 

convocat deputatul PNL 

Ioan Oltean, care nu a făcut 

declaraţii, precum şi fostul 

prefect de Bihor, senatorul 

Gavrilă Ghilea.

Senatorul Gavrilă Ghilea a 

declarat, după ce a ieşit din se-

diul DNA Oradea, că a fost au-

diat ca martor.

Potrivit unui comunicat trans-

mis, luni, de DNA, procurorii 

din cadrul DNA Oradea efectu-

ează cercetări într-o cauză pe-

nală ce vizează suspiciuni pri-

vind săvârşirea unor infracţiuni 

de corupţie comise în perioada 

2012-2014.

Ioan Oltean este deputat din 

partea Partidului Naţional Libe-

ral din Bistriţa şi este un apro-

piat al primarului Emil Boc (PNL) 

şi a europarlamentarului Dani-

el Buda (PNL).

Ioan Oltean a fost trimis în 

judecată alături de Crinuţa Du-

mitrean, fost preşedinte al Au-

torităţii Naţionale pentru Resti-

tuirea Proprietăţilor (ANRP), 

într-un dosar privind acordarea 

unor despăgubiri supraevalua-

te pentru un teren din Piteşti.

Ioan Oltean, audiat la DNA
Elena Udrea s-a înscris şi 

a fost admisă la un maste-

rat în teologie, consiliere 

pastorală şi asistenţă psi-

ho-socială la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă a UBB 

din Cluj-Napoca.

Ieri, a declarat pentru Ager-

pres că a decis să urmeze a-

ceste cursuri pentru că doreş-

te să se implice într-un proiect 

de tip ONG – Institutul Ferici-

rii, scopul fi ind de a ajuta oa-

menii ca, „prin puterea cre-

dinţei, prin gândire pozitivă, 

să dobândească fericirea în 

viaţă”. „Experienţa personală 

pe care o trăiesc de un an şi 

jumătate în care am constatat 

cât de importantă este credin-

ţa religioasă şi încrederea în a 

obţine fericirea în viaţă, în a 

obţine ceea ce îţi doreşti, in-

diferent dacă ceea ce-ţi doreşti 

se referă la sănătate, la fami-

lie, la carieră – această expe-

rienţă proprie m-a determinat 

să îmi doresc să împărtăşesc 

şi altora descoperirea aceasta 

miraculoasă şi să îi ajut şi pe 

alţii ca, prin puterea credinţei, 

prin gândire pozitivă, să do-

bândească fericirea în viaţă”, 

a afi rmat Udrea.

Udrea, studentă la Cluj

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii vechi şi noi negoci-

ază pe ultima sută de metri 

împărţirea locurilor la 

Camera Deputaţilor şi Senat. 

Dacă vechii liberali au decis 

încă de acum o lună ordi-

nea la Cameră, foştii demo-

crat liberali fac calcule pen-

tru a-i găsi un loc „paraşuta-

tului” de la centru, Sorin 

Moldovan. Pe cine ar putea 

sacrifi ca liberalii şi cine ar 

putea să cadă de pe lista 

pentru Parlament.

La Camera Deputaţilor, ve-

chii liberali au negociat trei 

locuri, iar la Senat unul, în 

timp ce foştii decmocrat libe-

rali au negociat două locuri 

la Cameră şi unul la Senat. 

Potrivit unor surse citate de 

Actualdecluj.ro, liberalii lui 

Nicoară ar putea pierde un 

loc eligibil de deputat în fa-

voarea lui Sorin Moldovan, o-

mul lui Blaga. Vizat ar fi  lo-

cul care îi fusese alocat iniţi-

al actualului vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean, Marius 

Mînzat, desi iniţial sursele din 

PNL susţineau că Moldovan 

ar urma să ocupe locul con-

silierului local Florin Stama-

tian sau al fostului europar-

lamentar Rareş Niculescu.

Fostul preşedinte al PNL Cluj 

Marius Nicoară spune însă că 

foştii PDL-işti nu vor putea să 

impună pe locurile vechiului 

PNL pe altcineva, potrivit pro-

tocolului existent.

“Noi avem un protocol care 

e foarte clar şi pe care l-am res-

pectat până acum şi pe care îl 

vom respecta în continuare. Da-

că vreun liberal îşi pierde vreo 

poziţie, sigur va fi  compensată 

cu altceva dar deocamdata noi 

mergem pe ideea respectării pro-

tocolului. Nu ştiu să vă spun 

acum nimic. Noi avem un pro-

tocol şi cei trei oameni ai noş-

tri vor rămâne. Este vorba de 

Adrian Oros, Marius Mînzat şi 

Mircea Abrudean. Eu zic că nu 

va fi  scos (n.red- de pe listă). 

Nu poate să trimită PD-ul pe lo-

curile noastre pe altcineva îna-

fara protocolului nostru. Pot să 

trimită pe locurile lor”, a decla-

rat Marius Nicoară.

Despre acelaşi protocol 

aminteşte şi Marius Mînzat „Ce-

ea ce pot să vă spun este că pe 

partea de PNL vechi noi am 

votat în Biroul Judeţean o or-

dine, astfel pe locul întâi este 

Adrian Oros, pe al doilea loc- 

eu şi pe al treilea- Mircea Abru-

dean. Totodată noi avem un 

protocol în care la Cameră po-

ziţia întâi este a PDL, poziţia a 

doua a PNL, a treia-PDL şi lo-

curile patru şi cinci- ale PNL 

La Senat pozitia întâi este a 

PNL, iar a doua a PDL. Vorbim 

aici de vechiul PNL şi fostul 

PDL. Atât pot să vă spun. Mai 

departe de aici, dispoziţii date 

de la centru pot fi , cred că şi 

statutar organizaţia naţională 

poate interveni pe listele jude-

tene, numai că până acum in-

tervenea acolo unde scorul e-

ra sub media pe ţară . Acum 

poate că statutul e altfel, nu 

pot să vă spun cu siguranţă”, 

a declarat Marius Mînzat.

Mai expeditiv este în schimb 

actualul preşedinte al PNL Cluj, 

Daniel Buda, care preferă să nu 

comenteze pe marginea “unor 

speculaţii”: „Nu am ce declara-

ţii să fac pe baza speculaţiilor, 

nu discutăm de negocieri între 

două partide care au fuzionat. 

Nu discutăm pe speculaţii, cine 

pierde cine câştigă”.

Vă reamintim, din partea ve-

chiului PNL deputatul Adrian 

Oros este primul pe lista candi-

daţilor la Parlament, urnmat de 

Marius Mînzat şi Mircea Abru-

dean. La Senat îşi doresc să can-

dideze preşedintele Consiliului 

Judeţean Alin Tişe şi senatorul 

Marius Nicoară. Printre cei ca-

re îşi mai doresc un mandat în 

Parlament se regăsesc Tudor Şte-

fănie, (care de altfel nici nu şi-a 

dorit să mai candideze la loca-

le, visând la un mandat în Le-

gislativ), Florin Stamatian, con-

silier local şi fost prefect sau 

consilierii judeţeni Călin Tuluc 

şi Mariana Leş. Pe lista ex-pe-

deliştilor care vor în Parlament 

mai fi gurează consilierii locali 

Ionică Pop şi Mihaela Suciu, 

precum şi fostul europarlamen-

tar Rareş Niculescu.

Despre “paraşutatul” Sorin 

Moldovan s-a spus că este ne-

potul lui Vasile Blaga în urmă 

cu câţiva ani. În partid s-a vor-

bit că aceasta este calitatea pe 

care şi-o prezintă tânărul atunci 

când participă la întîlnirile po-

litice, însă Vasile Blaga a negat 

existenţa unei relaţii de rudenie 

între el şi Moldovan, explicând 

că „este prieten cu tatăl lui So-

rin Moldovan dinainte de ’89“.

La rândul său, jurnalistul Că-

tălin Tolontan scria că angajaţi 

din Ministerul Tineretului şi 

Sportului povesteau că Sorin 

Moldovan spunea peste tot că 

este nepotul lui Blaga, însă li-

derul democrat liberal dezmin-

ţea această informaţie.

Foștii PDL-iști vând Bucureștiului 
un loc de deputat promis 
vechilor liberali
Cine cade de pe lista PNL Cluj pentru parlamentare? Nicoară: 
„Există un protocol pe care îl vom respecta”. Buda: „Nu discutăm 
pe marginea unor speculaţii”.
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

În cazul în care şi a doua 

oară consilierii locali nu 

vor vota pentru această 

preluare, preşedintele 

Consiliului Judeţean Alin 

Tişe a prezentat un plan 

de rezervă.

Dacă în urmă cu o lună li-

beralii au pierdut pe mâna lor 

preluarea Cluj Arena în pro-

prietatea Primăriei, Emil Boc 

a convocat o nouă şedinţă, de 

această dată una extraordina-

ră, prin care încearcă să obţi-

nă acordul consilierilor locali 

pentru ca stadionul să intre 

în domeniul municipalităţii.

PNL a pierdut pe mâna lui 

preluarea stadionului în propri-

etatea municipalităţii după ce 

consilierii locali Florin Stama-

tian, Gabriela Moldovan şi Mol-

hem Mohammad-Bachar au 

lipsit de la şedinţa de Consiliu 

Local, iar consilierii Radu Ra-

ţiu şi Rareş Ferdean s-au abţi-

nut de la vot, fi ind angajaţi ai 

societăţii care administrează 

Cluj Arena, astfel că PSD a pro-

fi tat de acest lucru şi s-a abţi-

nut de la vot. La fi nalul votu-

lui, Emil Boc a avut o izbucni-

re nervoasă la adresa consilie-

rilor din opoziţie spunând că 

„PSD a dus Cluj Arena în diso-

luţie”. Pentru ca acest proiect 

să treacă ar fi  fost nevoie de 

voturile a 2/3 din numărul con-

silierilor fi ind vorba de patri-

moniu.

Alin Tişe a prezentat pro-

priul plan dacă proiectul se va 

împotmoli în Consiliul Local.

„Săptămâna viitoare în şe-

dinţă vom avea un proiect pri-

vind trecerea stadionului în 

domeniul public. Primăria a-

re în paralel şi va discuta în-

că o dată cererea de preluare. 

Noi vom trece în domeniul 

public stadionul şi vom deci-

de pe ce cale vom merge. Sunt 

două căi: o primă cale este a-

ceea în care Primăria votează 

şi acceptă să preia stadionul, 

iar ulterior Consiliul Judeţean 

votează şi acceptă să-l predea 

şi atunci stadionul va trece în 

domeniul public al munici-

piului. Dacă fi e la Consiliul 

Judeţean, fi e la Primărie, un-

deva se împotmoleşte proce-

dura şi nu se votează transfe-

rul, atunci în momentul re-

spectiv stadionul va intra în 

administrarea direcţiei noas-

tre de administrare a patrimo-

niului public şi privat unde, 

printr-un serviciu special, vom 

prelua toate contractele pe ca-

re le are societatea Cluj Are-

na cu operatorii şi îl vom ad-

ministra din bugetul judeţu-

lui prin angajaţi ai Consiliu-

lui Judeţean, personal con-

tractual”, a spus Tişe.

Preşedintele CJ Cluj a vor-

bit şi despre ce se va întâm-

pla cu societatea Cluj Arena.

„Ei vor putea fi  cei care 

lucrează actualmente la so-

cietatea Cluj Arena sau vor 

fi  alţii pentru că va trebui să 

facem pentru partea de an-

gajaţi contractuali un concurs 

dacă devin angajaţi ai Con-

siliului. Nu se poate să-i pre-

luăm sub o altă formă. Soci-

etatea Cluj Arena va urma 

calea legală. În momentul în 

care va rămâne fără obiectul 

de activitate, ea de fapt nu 

mai există. Atunci va trebui 

într-o formulă juridică să ve-

dem ce se întâmplă cu ea. 

Odată ce stadionul ca şi clă-

dire intră în domeniul public 

atunci încetează şi contrac-

tul de asociere între Consi-

liul Judeţean şi societatea Cluj 

Arena. Dacă e vorba de da-

torii, cei care le pretind să ni 

le ceară. Să le ceară societă-

ţii Cluj Arena. Dacă societa-

tea va avea aceşti bani, îi va 

plăti, dacă societatea nu îi va 

avea, nu îi va plăti. În mo-

mentul în care obiectul din 

contractul de asociere dispa-

re, societatea nu mai are 

obiect de activitate”, a mai 

spus Tişe.

În luna august, Emil Boc a 

suplimentat ordinea de zi a 

şedinţei de Consiliu Local cu 

proiectul de hotărâre privind 

preluarea Cluj Arena în patri-

moniul municipalităţii care nu 

a fost pe placul opoziţiei.

Primarul Clujului a încer-

cat să le explice consilierilor 

că Primăria va prelua stadi-

onul, şi nu datoriile. La scurt 

timp după eşecul din Consi-

liul Local, PSD a solicitat o 

dezbatere „serioasă” pe a-

ceastă temă.

Societatea care adminis-

trează stadionul are de luni 

bune conturile blocate pentru 

că nu şi-a plătit taxele şi im-

pozitele în ultimii ani, dato-

rând Primăriei Cluj-Napoca, 

la fi nele anului 2015, 12,5 mi-

lioane de lei.

Planul lui Tişe dacă eşuează preluarea Cluj Arena de către Primărie
Emil Boc i-a convocat vineri pe consilierii locali în şedinţă extraordinară în încercarea de a obţine votul lor pentru preluarea Cluj Arena în domeniul Primăriei.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

În comisia prezidenţială 

care va realiza proiectul 

de ţară, o viziune despre 

cum trebuie să arate 

România pe termen mediu 

şi lung, sunt doi clujeni cu 

notorietate, experienţă şi o 

cunoaştere bună a relaţii-

lor europene.

Cei doi sunt Ioan-Aurel Pop 

– academician şi rector al 

Universităţii „Babeş-Bolyai” 

(UBB) şi Vasile Puşcaş – isto-

ric şi profesor universitar la 

UBB şi fost negociator-şef al 

României pentru aderarea la 

UE.

Orientare spre viitor

Rectorul UBB vede proiec-

tul de ţară orientat spre viitor.

„Poate unii se întreabă ce 

caută un istoric în această 

mare întreprindere. Orienta-

rea spre viitor a proiectului 

presupune plecarea de la pre-

zent, iar prezentul nu poate 

fi  gestionat nicăieri de către 

nici o comunitate fără să se 

ţină seama de trecut. De a-

ceea, cred că experienţa isto-

ricilor are un rost în cadrul 

acestui proiect dacă istoricii 

sunt cu privirea aţintită spre 

viitor. Cred că împreună, vă-

zându-i pe cei ce sunt nomi-

nalizaţi, vom putea face pro-

babil o propunere care să in-

tre apoi în atenţia organelor 

de decizie şi care să condu-

că spre un rol şi un rost mai 

clar precizat al acestei ţări şi 

în sud-estul Europei, în ca-

drul Uniunii Europene sau în 

alianţele politico-militare din 

care face parte România. Tră-

im o perioadă de oarecare 

dezorientare, de marasm. Nici 

Uniunea Europeană, nici Ali-

anţa Nord-Atlantică nu mai 

sunt cum erau odinioară. Es-

te necesar ca fi ecare ţară ca-

re participă la aceste impor-

tante alianţe să-şi defi nească 

şi redefi nească viitorul, pla-

nul de viitor şi dorinţa de vi-

itor. Fireşte, fi ecare ţară să 

aibă grijă de poporul pe ca-

re-l adăposteşte, dar şi de di-

alogul internaţional”, a de-

clarat Ioan Aurel Pop (foto 

dreapta).

Integrarea europeană, 
vitală României

Vasile Puşcaş (foto stân-

ga), cel care a fost negociato-

rul şef al României pentru ade-

rarea la Uniunea Europeană, 

vede proiectul de ţară ca un 

proiect de modernizare prin 

participarea la procesul de in-

tegrare europeană.

„Întregul proces de pregă-

tire pentru aderare a Români-

ei la UE l-am văzut şi constru-

it ca un proces modernizator 

al instituţiilor, vieţii sociale, 

economiei şi mentalităţilor. 

Rezultanta procesului acestu-

ia trebuia să fi e dezvoltarea 

şi modernizarea României prin 

procesul de integrare. Din pă-

cate România, nu a fi nalizat 

nici măcar procesul pregătirii 

de aderare în întregime şi a 

evitat să participe la aplicarea 

politicilor modernizatoare eu-

ropene în ţară, mărginindu-se 

doar la a sta cu mâna întinsă 

pentru fonduri europene. Ca 

atare, eu văd proiectul acesta 

de ţară ca un proiect de mo-

dernizare prin participarea la 

procesul de integrare europea-

nă, iar prin acesta la câştiga-

rea avantajelor oportunităţi-

lor pe care orice actor din lu-

me, orice ţară, corporaţie sau 

instituţie o doresc datorită glo-

balizării”, a precizat Vasile 

Puşcaş.

Cetăţenii trebuie 
să fi e devotaţi

De asemenea, profesorul 

Vasile Puşcaş vede proiectul 

de ţară ca unul ce trebuie să 

întărească competitivitatea so-

cială, iar cetăţenii să fi e de-

votaţi unui obiectiv asumat, 

să aibă mentalităţi inovatoa-

re, creatoare şi să fi e deschişi 

competiţiei globale.

„Ceea ce vreau eu pentru 

ţara mea este ca ea să fi e des-

tul de dezvoltată, puternică şi 

capabilă să participe la gesti-

onarea interdependenţelor 

complexe globale pentru a 

aduce benefi cii cetăţenilor ro-

mâni şi în plus o ţară care să 

aibă o concepţie clară, viziu-

ne, o strategie şi programe 

prin care să fi e acceptată în 

parteneriate pe durată medie 

şi lungă la procesele de dez-

voltare şi de întărire a com-

petitivităţii societale. Vreau să 

subliniez că pentru mine com-

petitivitatea nu înseamnă doar 

productivitate, aşa cum o văd 

cei mai mulţi dintre contem-

poranii noştri, şi în acelşi timp 

un echilibru social, calitatea 

vieţii ridicată, o guvernare de-

mocratică transparentă şi efi -

cientă şi o economie perfor-

mantă deschisă la libera cir-

culaţie a oamenilor, produse-

lor, ideilor, serviciilor şi măr-

furilor, nu doar în piaţa uni-

că a Uniunii Europene, ci şi 

pe toate regiunile care prezin-

tă un plus de valoare activi-

tăţii economice şi sociale din 

România. Închei prin a spu-

ne că aş vrea o ţară care să 

aibă cetăţeni devotaţi în pri-

mul rând unui obiectiv asu-

mat comun cu mentalităţi ino-

vatoare, creatoare şi mai ales 

cetăţeni care să aibă o men-

talitate şi o cultură deschisă 

competiţiei globale şi mai ales 

capabili prin mentalitate, cul-

tură şi abilităţi să facă faţă 

competiţiilor globale”, a con-

cluzionat Vasile Puşcaş.

Vasile Pușcaș şi Ioan Aurel Pop 
vorbesc despre „Proiectul de ţară”
23 de persoane cu experienţă în domeniile în care lucrează vor realiza un „Proiect de ţară” al României.

Vasile Pușcaş Ioan Aurel Pop

Purtătorul de cuvânt al președintelui, Mădălina Dobrovolschi, 
a arătat că cele zece personalităţi care vin în componenţa co-
misiei o fac în nume propriu, nu al instituţiilor în care au lu-
crat sau în care lucrează și au competenţe dovedite și experi-
enţă în domenii de specialitate.

„Sunt persoane cu notorietate mare, care au o cunoaștere 
bună a realităţilor bune europene, a afacerilor europene”, 
a precizat purtătorul de cuvânt al șefului statului.

Mădălina Dobrovolschi a subliniat că președintele Klaus 
Iohannis consideră necesar un Proiect de ţară care să fi e o vizi-
une despre cum ar trebui să arate România pe termen mediu 
și lung în raport cu statutul de membru al Uniunii Europene, 
dar luând în calcul realităţile de bază – Parteneriatul strategic 
cu SUA.

Comisia va avea, de principiu, întâlniri lunare, potrivit pur-
tătorului de cuvânt al președintelui.

„Undeva la mijlocul anului viitor ar trebui ca această comi-
sie prezidenţială să își încheie activitatea”, a precizat 
Mădălina Dobrovolschi.

Competenţe dovedite
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Anul trecut, mai exact pe 

12 iunie, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj la 

acea dată Mihai Seplecan şi 

managerul de proiect al 

Centrului de Deşeuri 

Mariana Raţiu anunţau cu 

surle şi strâmbiţe că fi rma 

Nordconforest, câştigătoa-

rea licitaţiei, are la dispozi-

ţie un an de zile să închidă 

groapa de gunoi de la Pata 

Rât şi să ecologizeze zona.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj Alin Tişe a anun-

ţat ieri că abia în 30 de zile 

se va demara închiderea ram-

pelor din judeţ, la aproape un 

an şi jumătate de când aces-

te rampe trebuiau închise.

“Începem în maxim 30 de 

zile închiderea rampelor, re-

spectiv rampa de la Pata Rât, 

rampa din Turda şi rampa din 

Gherla şi cea din Huedin. Aici 

a fost un blocaj pentru că nu 

exista acordul de mediu şi pen-

tru că CMID a fost blocat în 

ansamblu nu a putut da dru-

mul nici la închiderea de ram-

pe. Avizul de mediu s-a dat în 

data de 13 septembrie, avem 

constructor, nu mai trebuie să 

facem licitaţie şi am convenit 

cu constructorul ca în 8 luni 

să fi nalizeze aceste închideri. 

Aici, mai avem două situaţii 

delicate, Câmpia Turzii şi Dej. 

La Câmpia Turzii suntem în 

faza de achiziţie, proiectare, 

respectiv execuţie, iar la Dej 

suntem în faza în care aştep-

tăm ca Primăria din Dej să ne 

pună la dispoziţie o suprafaţă 

de teren pentru că altfel nu 

putem intra să închidem. Pri-

măria îşi va gestiona rampa 

temporară, noi închidem tot 

Pata Rât. Noi vom închide tot 

ce Primăria Cluj-Napoca ne-a 

predat. Practic, toată rampa 

veche. Mai există ce are Pri-

măria astăzi, staţia temporară 

pe care şi-a făcut-o şi mai exis-

tă lângă acea staţie tempora-

ră privată Salprest. Important 

este că închidem aceste ram-

pe şi aici am fsot blocaţi un 

an. Acum depinde doar de con-

structor să urgenteze închide-

rea. Am ajuns la liman cu tot 

ce înseamnă aceste blocaje ad-

ministrative”, a declarat Tişe.

Banii, daţi încă 
de anul trecut

Pentru Lotul nr. 1 a fost în-

cheiat încă de anul trecut acor-

dul contractual în ceea ce pri-

veşte depozitele Pata Rât, 

Gherla, Huedin şi Turda, an-

treprenor fi ind Asocierea SC 

Nordconforest SA- SC Finara 

Consult SRL- SC Interdevelop-

ment SRL, la valoarea de 

27.267.933,79 lei fără TVA.

Pe vechea rampă de gunoi 

au început suspect încă de 

anul trecut incendii periculoa-

se. Ofi cial, în această rampă 

s-a sistat depozitarea deşeu-

rilor, dar perimetrul nu este 

securizat şi un număr mare 

de persoane scormonesc în 

gunoaie în căutare de mate-

riale reciclabile. Astfel, există 

suspiciuni că incendiile ar fi  

fost provocate intenţionat. 

Scopul, fi e reducerea volumu-

lui de deşeuri pentru a scă-

dea costurile de ecologizare, 

fi e pentru a obţine bani în 

plus sub pretextul cheltuieli-

lor de stingere.

Am afl at de ce ard 
gunoaiele

În luna mai 2016 fi rma 

NordConforest a obţinut aproa-

pe 1 milion de euro de la Con-

siliul Judeţean pentru presu-

puse cheltuieli cu stingerea 

incendiului de la groapa de 

gunoi de la Pata Rât. Banii 

sunt un „supliment” faţă de 

cele 6 milioane de euro pe ca-

re le primeşte pentru închide-

rea şi ecologizarea rampei ne-

conforme.

Anul trecut, imediat după 

câştigarea licitaţiei şi primi-

rea amplasamentului, Nord 

Conforest a sesizat Consiliul 

Judeţean despre faptul că pe 

fosta rampă de gunoi a ora-

şului au fost depozitate supli-

mentar peste 500.000 metri 

cubi de deşeuri.

„Diferenţele extrem de ma-

ri constatate sunt de natură 

să afecteze grav soluţiile ini-

ţiale de închideri propuse şi 

asumate, în special din punct 

de vedere al preţului contrac-

tului”, spuneau atunci repre-

zentanţii fi rmei NordConfo-

rest.

Afacerea gunoaielor pute a 
Proiectul derulat din fonduri europene „Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor” (SMID) este cea 

Cum a reușit CJ să mintă clujenii un an
Deşi licitaţia pentru închiderea rampei de gunoi de la Pata Rât a fost atribuită de mai bine de un an şi jumătate, 
firma câştigătoare nici măcar nu s-a apropiat de perimetru.

Activitatea de depozitare a gunoaielor la Pata Rât se pare că a continuat nestingherit şi în ultimul an

ADVERTORIAL

Farmec, cel mai important 

producător român de cos-

metice, deschide primul 

magazin Gerovital din 

România şi, totodată, pri-

mul magazin al compani-

ei din Bucureşti.

Astfel, după inaugurarea 

noului magazin din Timişoa-

ra, producătorul clujean con-

tinuă extinderea reţelei de ma-

gazine proprii la nivel naţio-

nal.

Situat în ansamblul comer-

cial Park Lake din Bucureşti, 

pe strada Liviu Rebreanu nr.4, 

noul magazin Gerovital are o 

suprafaţă totală de 52 de me-

tri pătraţi, iar pentru amena-

jarea acestuia s-au investit 

67.000 de euro. Magazinul 

oferă toate produsele din ga-

mele Gerovital şi Aslavital, 

dar şi consultanţă permanen-

tă legată de acestea.

În cadrul vizitei, clienţii 

pot benefi cia gratuit de o şe-

dinţă de dermoanaliză, pen-

tru stabilirea tipului de ten 

prin folosirea unor măsură-

tori instrumentale specifi ce 

care analizează nivelul de hi-

dratare, elasticitate, nivelul de 

sebum şi gradul de pigmen-

tare al pielii.

„Am primit nenumărate 
solicitări de a deschide un 
magazin în capitală, aşa că 
am decis să le facem o bu-
curie clienţilor noştri şi să 
inaugurăm în Bucureşti pri-
mul magazin Gerovital din 
România, aducând excelen-
ţa în cosmetică mai aproape 

de toţi românii. Gerovital es-
te cel mai iubit brand româ-
nesc şi lider pe segmentul 
produselor de îngrijire a te-
nului, cât şi pe cel al produ-
selor de întreţinere a fi rului 
de păr. Bucureştenii vor be-
nefi cia de toate produsele 
brandului, precum şi de în-
treaga gamă Aslavital, pri-
mul brand autohton de pro-
duse cosmetice pe bază de 
argilă românească 100%”, a 

declarat Mircea Turdean, 

Director General Farmec.

Farmec deschide la Bucureşti primul 
magazin Gerovital din România

Nord Conforest SA este o societate cu sediul în Gilău contro-
lată de Dorin și Emil Așchilean. Societatea are drept obiect 
al activității „lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzi-
lor” și avea în 2013, 105 angajați, cu o cifră de afaceri de 
peste 14,5 milioane de lei, dar profi t negativ de peste două 
milioane de lei. Dorin Așchilean este acționar și la ACI Cluj, 
împreună cu fratele său Ioan Așchilean și fondatorul Băncii 
Transilvania Horia Ciorcilă și oamenii de afaceri Gicu Gânscă 
și Dorel Goia.

Cine se află în spatele NordConforest

MARIANA RAŢIU | 
manager de proiect 
Centrul de Deșeuri 
iunie 2015

 „Actuala rampă 
publică de deşeuri, cu 
o suprafaţă totală de 
circa 18 hectare, va fi  
reconfi gurată şi 
acoperită cu un strat 
de pământ peste care 
se va realiza o 
înierbare a întregii 
suprafeţe. Întreaga 
suprafaţă de 18 
hectare va fi  
ecologizată şi închisă 
aşa cum spun normele 
de mediu.“

MIHAI SEPLECAN | fostul președinte al CJ 
Cluj, iunie 2015

 „În următoarele patru luni se va desfăşura etapa de 
proiectare a lucrărilor de închidere a tuturor celor 
şase depozite de deşeuri neconforme din judeţ, 
după care va urma execuţia propriu-zisă a lucrărilor, 
a cărei durată nu va fi  în nici un caz mai mare de 8 
luni, întreaga durată a contractului fi ind de 12 luni 
de la data emiterii ordinului de începere.“

GUNOAIE

1.905.000
metri cubi de deşeuri erau depozitate la Pata Rât 
la fi nele anului 2014

SURPLUS

250.000
metri cubi de deşeuri există la Pata Rât în afara 
limitei cadastrale
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Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a anunţat ieri că instituţia 

a fi nalizat şi atribuit con-

tractul privind fi nalizarea 

Centrului de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(CMID). Câştigătorul licita-

ţiei este o fi rmă controver-

sată, iar patronul acesteia 

este un apropiat al demo-

crat-liberalilor, afi şându-se 

mai ales la întâlnirile ono-

rate de greii partidului, 

precum fostul premier Emil 

Boc. Se va reedita dezastrul 

din 2012-2014?

„CMID este un proiect blo-

cat din octombrie 2014. A fost 

blocat doi ani atunci când s-a 

reziliat contractul cu fi rma Con-

fort. Am fi nalizat licitaţia şi 

am adjudecat continuarea lu-

crărilor la CMID, adică conti-

nuarea lucrărilor. Câştigătorul 

licitaţiei este un consorţiu for-

mat din fi rma Krantz Eurocen-

ter, Institutul de Studii şi Pro-

iectări Energetice – ISPE care 

a câştigat licitaţia cu o ofertă 

de aproximativ 111 milioane 

de lei, aproximativ 24 milioa-

ne de euro. A mai fost o ofer-

tă în valorea de 27 milioane 

de euro din partea SC Iasicon 

SA-SC TCI Contractor General 

SA. În curând, după contesta-

ţii, vom putea semna contrac-

tul de continuare a lucrărilor. 

Este vorba de proiectare şi exe-

cuţie pe lucrările rămase la C-

MID, termenul este de aproxi-

mativ 18 luni proiectare şi exe-

cuţie. Încercăm ca într-un an, 

aproximativ, să fi nalizăm acest 

Centru de Deşeuri. Mă bucur 

am reuşit să fi nalizăm aceas-

tă procedură începută undeva 

în luna mai sau iunie şi după 

câteva luni am reuşit să adju-

decăm acest proiect important. 

E important că l-am deblocat 

pentru că doi ani s-a stat pe 

loc. Dacă nu existau acele pro-

bleme, în aceşti doi ani de zi-

le acel centru putea fi  termi-

nat”, a explicat Tişe.

Funcţionarii 
(in)competenţi sufl ă 
şi-n iaurt?

Tişe a mai spus că funcţi-

onarii din Consiliul Judeţean 

vor fi  în permanenţă pe şan-

tier pentru a evita probleme-

le de data trecută.

„O să avem în permanenţă 

oameni pe şantier, vom încerca 

zi de zi să monitorizăm, să ne 

facem datoria şi să susţinem 

constructorul în tot ce are ne-

voie şi să se încadreze în terme-

ne, termenele fi ind o urgenţă 

maximă pentru judeţul nostru 

şi pentru oameni. Deja oame-

nii noştri au fost pe teren, ştim 

exact ce avem de făcut acolo, e 

atât de vechi proiectul acesta 

încât toţi clujenii cunosc proble-

ma cu CMID şi cu celulele, în-

să asta a fost situaţia, am găsit 

în această fază proiectul şi sun-

tem datori să îl ducem mai de-

parte”, a mai spus Tişe.

Echipa de implementare 

a proiectului, aproximativ 

20 de persoane, a încasat în 

total din noiembrie 2011 şi 

până în prezent 1.050.510 

lei, adică peste 235.000 de 

euro. Din echipa de imple-

mentare a proiectului la Cen-

trul de Deşeuri, se numără, 

printre alţii, Mariana Raţiu 

(manager de proiect), Vini-

cius Mărgeanu, Simona Ta-

tomir, Ştefan Iliescu, Cori-

na Salanţă, Sanda Oltean, 

Diana Coman sau Claudiu 

Salanţă.

24 de milioane de euro, 
doar prima celulă

Alin Tişe a spus că fi rma 

Kranz Eurocenter se va ocupa 

doar de fi nalizarea primei celu-

le, celula a doua fi ind înlocuită 

cu un incinerator de deşeuri.

„Tot proiectul este prins pe 

bani europeni, este fazat dar es-

te prins. Varianta cu incinerato-

rul este o discuţie care va mer-

ge în paralel cu construcţia Cen-

trului de Deşeuri. Pentru că da-

că noi nu continuăm această 

primă celulă şi nu o facem, prac-

tic ar trebui să dăm înapoi şi ce 

am tras până acum care înseam-

nă vreo 54 de milioane de lei, 

aproximativ 12-13 milioane de 

euro. Am convenit şi am discu-

tat cu Primăria ca în paralel cu 

prima celulă noi deja să gândim 

soluţia defi nitivă ceea ce se va 

întâmpla după fi nalizarea şi um-

plerea primei celule. Aici, cu Pri-

măria, ne gândim la soluţia in-

cineratorului. Prima celulă se 

va umple foarte repede. Incine-

ratorul ar urma să fi e gestionat 

de ADI Eco-Metropolitan. În pro-

iectul de CMID sunt două celu-

le, două gropi ecologice cu mem-

brană specială care nu permite 

poluarea. A doua celulă urmea-

ză să fi e făcută abia după ce se 

umple prima. Dorinţa noastră 

pentru a doua celulă este să nu 

mai atragem bani europeni ca 

să nu trebuiască să-i dăm îna-

poi şi în locul celei de-a doua 

celule să gândim soluţia defi ni-

tivă a unui incinerator. Practic, 

nu oprim proiectul să dăm ba-

nii înapoi, dar îl dimensionăm 

ca a doua parte din el să ducă 

la o soluţie defi nitivă”, a mai 

spus preşedintele CJ Cluj.

Evaziune fi scală 
de jumătate de million 
de euro

Presa din Pitești relatează 

faptul că fi rma Kranz Eurocen-

ter SRL a intrat în urmă cu doi 

ani în atenţia procurorilor anti-

corupţie. În 2014, fi rma contro-

lată de Corin Boian, apropiat al 

fostei guvernări PDL, a fost an-

chetată de procurorii DNA 

într-un dosar de evaziune fi sca-

lă. Boian este cercetat penal pen-

tru comiterea infracţiunilor de 

evaziune fi scală într-un dosar 

unde prejudiciul se ridică la su-

ma de 2.385.000 de lei.

Şi în 2011, Corin Boian patron 

al societăţilor Kranz Eurocenter 

şi Vasicos Center, a intrat în aten-

ţia DNA. Procurorii investighea-

ză modul în care s-a demarat in-

vestiţia privind dezvoltarea do-

meniului schiabil din masivul 

Parâng, mai exact cum a fost de-

contat primul milion de lei (10 

miliarde de lei vechi), acordat 

de către ministrul Dezvoltării şi 

Turismului, Elena Udrea.

Kranz Eurocenter Piteşti a 

câştigat un contract fabulos, în 

valoare de 67 de milioane de 

euro, în contextul în care bilan-

ţul contabil era de-a dreptul de-

zastruos. Procurorii au verifi cat 

inclusiv modul în care a fost po-

sibil ca o societate cu datorii 

mai mari decât capitalul social 

să fi e eligibilă pentru o astfel de 

licitaţie.

Soţia lui Corin Boian, Cristi-

na Diculescu, evoluează de a-

semenea pe scena politică în ca-

litate de preşedinte a Organiza-

ţiei de Femei a PDL Argeş.

Cert este ca omul de afaceri 

Corin Boian are lipici la banii 

statului, într-un top al fi rmelor 

româneşti în funcţie de contrac-

tele de achiziţii publice câştiga-

te, Kranz Eurocenter fi gurând 

cu suma de 18.957.248 lei, si-

tuându-se după societatea altui 

magnat, Gigi Axinte, al cărui Ar-

gecom a “produs” contracte cu 

statul în valoare de 256.483.073 

lei, fără TVA.

Boian îi aducea Elenei 
Udrea şpaga cu valiza

Anul trecut, omul de afaceri 

Adrian Gărdean făcea mărturi-

siri amănunţite legate de modul 

în care fostul ministru Elena 

Udrea ar fi  pretins şi încasat şpă-

gi de la oamenii de afaceri pen-

tru contractele fi nanţate de că-

tre Ministerul Turismului. Potri-

vit acestuia, patronul piteştean 

Corin Boian, care deţine socie-

tatea Kranz Eurocenter SRL, i-ar 

fi  adus Elenei Udrea şpaga în 

valiză, direct la minister.

„Boian Corin a venit la bi-

roul meu din Băneasa, având 

cu el o geantă neagră de mâ-

nă, cam de dimensiunea unei 

unităţi centrale de calculator 

în care avea o sumă de bani, 

spunându-mi că sunt 600.000 

euro. În aceeaşi geantă am pus 

şi eu 300.000 euro. Din câte 

îmi amintesc, toţi banii pe ca-

re i-am pus eu erau în banc-

note mari, de 500 de euro. De 

la biroul meu, am mers împre-

ună cu Boian Corin, cu maşi-

na acestuia, la sediul Ministe-

rului Dezvoltării Regionale şi 

Turismului din apropierea Ca-

sei Poporului”, ar fi  mărturisit 

Adrian Gărdean.

O firmă „penală” continuă lucrările 
la Centrul de Deşeuri. Dezastru reeditat?
Kranz Eurocenter, firma controversatului om de afaceri Corin Boian, va finaliza Centrul de Deşeuri. Firma 
este anchetată de DNA pentru evaziune fiscală, Boian având afaceri „penale” cu Elena Udrea.

Corin Boian (foto dreapta) la o ședință a fostului PDL

Asocierea Kranz Eurocenter SRL- Institutul de Studii și 
Proiectări Energetice –ISPE SA – Valoare ofertă: 111 103 
998,44 lei fără TVA

Asocierea SC Iasicon SA-SC TCI Contractor General SA – SC 
Socot SA- Valoare ofertă: 122 059 519,30 lei fără TVA

Două firme au depus oferte pentru 
finalizarea Centrului de Deşeuri:

Fosta conducere a CJ Cluj (Horea Uioreanu și Ioan Oleleu) este suspectată de procurorii DNA Cluj 
că ar fi  favorizat fi rma lui Ioan Bene, Construcţii Napoca SA, pe care au introdus-o ca subcontrac-
tor la Centrul pentru Managementul Integrat al Deșeurilor după ce, în septembrie 2012, Confort 
SA Timișoara, deţinută de Georgică Cornu, a intrat în insolvenţă și nu a mai putut continua lucră-
rile. În 2012, SC Confort SA a câștigat licitaţia pentru Centrul de Deșeuri, ulterior fi rma intrând în 
insolvenţă. Patronul Georgică Cornu a fost reţinut în octombrie 2015 pentru evaziune fi scală și 
spălare de bani. Omul de afaceri Georgică Cornu mai este cercetat într-un dosar de evaziune fi s-
cală cu un prejudiciu de trei milioane de euro în care a fost reţinut la începutul lui 2015, ulterior 
fi ind plasat în arest la domiciliu. Anchetatorii mai arătau că omul de afaceri Georgică Cornu ar fi  
iniţiat grupul infracţional organizat în august 2012, ceilalţi doi suspecţi ocupându-se de scoaterea 
din patrimoniul SC C&C Confort SRL a unor bunuri libere de sarcini, pentru a împiedica executa-
rea acestora, pentru ca mai apoi acestea să fi e trecute sub controlul liderului grupului.

Georgică Cornu, sinonim cu dezastrul CMID

PAGUBĂ

15,5
milioane de euro 
trebuie să returneze 
judeţul pentru 
cheltuieli neeligibile 
la acest proiect

minciună şi incompetenţă
mai mare ţeapă dată de conducerea Consiliului Judeţean (CJ) clujenilor.

SCUMPIRE

22,6
milioane de euro 
a crescut valoarea 
Centrului de Deşeuri

cu

În ciuda reglementărilor legale care impun audit intern și 
tragerea la răspundere a vinovaţilor, actuala conducere a 
Consiliului Judeţean nu găsește niciun vinovat pentru dez-
astrul de la Centrul de Deșeuri.

Cine plăteşte oalele sparte?

ALIN TIŞE | președintele Consiliului 
Judeţean Cluj

 „Nu am tras pe 
nimeni la răspundere, 
nu am dat pe nimeni 
afară din Consiliu. Nu 
acesta este scopul 
meu. Vom fi  mai atenţi pe viitor. Nu cred că se 
impune ca mass media să spună că 
funcţionarii publici vor să prejudicieze judeţul. 
Nimeni nu lucrează contra judeţului.“



Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Un eveniment de anvergu-

ră ce aduce împreună 

companii, antreprenori şi 

programatori, cu toţii 

pasionaţi de tehnologie şi 

inovare, va avea loc din 

11 în 20 noiembrie în 

Cluj-Napoca.

Cluj Technology Festival (Te-

chFest) 2016 înseamnă zece zi-

le de eveniment; 50 de standuri 

expoziţionale cu cele mai noi 

gadget-uri; 40 de companii ca-

re-şi deschid porţile; 3 sesiuni 

de „start-up pitch”; două zile 

de ateliere; un mega-hackathon; 

Gala premiilor industriei; lan-

sări de produse şi o conferinţă 

de coding.

Programul festivalului

TechFest 2016 începe vineri, 

11 noiembrie, cu trei zile de 

Transylvania MegaHack, pro-

babil cel mai mare hackathon 

din Europa Centrală şi de Est, 

unde peste 500 de programa-

tori sunt aşteptaţi cu provocări 

din domenii diverse, de la di-

gital banking, internet of things 

(IoT) şi smart cities la datathon, 

e-commerce, securitate şi tes-

tare de aplicaţii. La fi nalul hac-

kathonului se va desfăşura şi 

Transylvania Demo Day, com-

petiţie de start-up-uri din do-

meniile tehnologiei, al Internet 

of Things şi al industriilor cre-

ative.

Luni şi marţi, 14-15 noiem-

brie, se desfăşoară Technology 

Days, unde aproximativ 40 de 

companii îşi deschid porţile pen-

tru toţi cei interesaţi, în cadrul 

celei mai mari manifestări de 

acest gen. Vizitatorii vor putea 

participa şi la workshop-uri spe-

cializate, iar în cursul serilor vor 

fi  organizate activităţi pentru 

consolidarea comunităţii IT clu-

jene.

Programul continuă în 16 şi 

17 noiembrie cu Cluj Tech Talks, 

o serie de conferinţe speciali-

zate organizate cu sprijinul Cluj 

Java Scripters, CodeCamp şi IT 

Camp. Tot atunci, Smart City 

Forum va aduce în prim-plan 

oraşele inteligente, cu sprijinul 

Trencadis. În 17 noiembrie va 

avea loc şi Gala Industriilor Teh-

nologice, eveniment organizat 

împreună cu ARIES şi care va 

premia cei mai buni specialişti 

şi cele mai bune companii din 

domeniu.

TechFest continuă până în 

20 noiembrie cu expoziţia teh-

nologică din zona centrală a 

Iulius Mall, care va include 

cele mai noi gadget-uri teh-

nologice, roboţi, jocuri şi ma-

şini electrice, precum şi pre-

zentări de produse. Seara de 

18 noiembrie este rezervată 

unei mega-petreceri tech: 404 

Party, iar în data de 19 noiem-

brie are loc conferinţa Code 

Camp, la care sunt aşteptaţi 

aproximativ o mie de partici-

panţi.

Majoritatea evenimentelor 

se desfăşoară la Iulius Mall. 

Accesul publicului este liber, 

cu excepţia acţiunilor de la 

MegaHack, TechTalks şi 

Transylvania Demo Day.

Clujul în 2020: 
hub tehnologic

„TechFest este un eveni-

ment-umbrelă, care îşi pro-

pune să-i aducă împreună 

pe toţi cei pasionaţi de teh-

nologie şi inovaţie, fi e că vor-

bim de aplicaţii de conecti-

vitate, soluţii inteligente de 

business, realitate virtuală, 

roboţi sau inteligenţă artifi -

cială. Încă de la prima edi-

ţie ţintim să fi m cel mai com-

plex eveniment de acest gen 

din regiune şi suntem con-

vinşi că în câţiva ani TechFest 

va pune Clujul pe harta mon-

dială a manifestărilor dedi-

cate tehnologiei. Viziunea 

noastră pentru 2020 este ca 

Cluj-Napoca să devină hub-ul 

tehnologic al Europei de Est, 

aşa cum Berlinul este acum 

pentru Europa vestică”, a de-

clarat Cristian Dascălu, fon-

dator al Centrului StartUp 

Transilvania, organizator Te-

chFest.

„Suntem aici pentru că ino-

varea este una dintre valorile 

băncii noastre, iar bankingul 

de azi se bazează în fi ecare 

zi pe produse şi servicii ino-

vative. Clujul are ambiţia de 

a deveni un centru de prim 

rang în cercetare şi dezvolta-

rea de tehnologie, iar BRD do-

reşte să acompanieze aceas-

tă transformare ”, a declarat 

Călin Cojocaru, directorul re-

gional de retail al BRD Grou-

pe Société Générale, co-orga-

nizator al evenimentului.

Organizatorii susţin că vor 

aduce speakeri de la cele mai 

importante companii IT din 

lume.
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CONCURS

30 septembrie

CONCURS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 pachete 

de produse pentru îngrijirea părului

Răspunde corect la întrebarea: Care este anotimpul ideal 
pentru a începe un tratament de regenerare al părului, folosind 
produsele din gama Gerovital Tratament Expert?

7 iulie

8 iulie.

Taloanele se depun până în data de 23 septembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrul de mică publicitate. 
Câștigătorii vor fi  extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebarea concursului.

Primul festival al 
tehnologiei, la Cluj
Luna noiembrie transformă Clujul în centrul 
industriei dedicate tehnologiei. 

COSTURI

100.000
de euro este bugetul festivalului
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În urmă cu câteva zile, 

Asociaţia Web for Cluj a 

încheiat concursul de 

poveşti Log in Cluj.

Un număr de 39 de poveşti 

reale, autentice şi interesante 

despre locuri, oameni şi eve-

nimente ale judeţului Cluj au 

fost selectate şi publicate, în 

perioada 1 iunie-31 august, pe 

site-ul www.webforcluj.ro , în 

secţiunea Log in Cluj. Dintre 

poveştile înscrise în concurs, 

24 au făcut referire la “Festi-

valuri şi evenimente estivale 

clujene”, 7 au fost despre “Lo-

curi din Cluj” şi 8 despre “Oa-

meni deosebiţi din Cluj”.

Festivitatea de încheiere a 

proiectului şi decernarea pre-

miilor vor avea loc la Biblio-

teca Judeţeană Octavian Goga 

Cluj, joi 22 septembrie ora 

12.00.

Proiectul Log in Cluj şi-a 

propus crearea unui fond na-

rativ relevant pentru întreg ju-

deţul Cluj. Înfi inţat în martie 

2014, Web for Cluj este un si-

te de poveşti.

Subiectele publicate în ca-

drul proiectului Log in Cluj: 

Poveşti despre festivaluri şi 

evenimente estivale clujene 

(Marea Hămăceală, TIFF, 

Lollyboom, Delahoya, Opera 

şi balet în Parcul Mare, Color 

Run, Jazz in the park, Food 

Festival, Electric Castle, Transyl-

vania History Days şi UN-

TOLD), Poveşti despre oameni 

deosebiţi din Cluj (Anca Mo-

na Mariaş şi Corul Junior Vip, 

promoţia de absolvenţi ai U-

AD 2016, Simona Noja şi Şcoa-

la de balet, Ruxandra Col-

hon-Antena 1 Cluj, Dorina şi 

Ionel Pop- creatorii şi instruc-

torii ansamblului folcloric “Mu-

guri de dor” din Poieni, Nenea 

Szani- ultimul fi erar din Beliş, 

Razvan şi Vali- artiştii clătitari, 

Mattia – italianul clujean), Po-

veşti despre locuri din Cluj 

(Târgul de la Negreni, Lavan-

deria de la Bonţida, Muzeul 

de Istorie Turda şi prinţesa 

gepidă, Parcul de reconstitui-

re istorică Camp Virtus din Să-

licea, costumele populare de 

la Dezmir, ansamblul folcloric 

de copii “Vlăstari” din Băişoa-

ra, Mina Ghizela din Salina 

Turda).

Log in Cluj – Poveştile Clujului, proiect apreciat de peste 13.700 de clujeni

Premiul I – Untold sub vraja măștilor – Carla’s Dreams– 
Emanuela Luca

Premiul II– A venit la Untold 2015 și a rămas până la 
Untold 2016– Anca Chitoran

Premiul III– Untold- File de poveste– Irina Ielciu

Mentiune I– Povestea Clujului văzută prin ochii lui Mattia– 
Mihaela Moraru

Mentiune II– Magicianul Alin Cubix la Untold– Anca 
Chitoran

Mentiune III– Lucrări cu sufl et din partea absolvenţilor 
UAD– Anca Chitoran

Cine va fi premiat 

Cea de-a opta ediţie a 

Festivalului 

Internaţional de Film 

Comedy Cluj are înscrise 

în competiţia de lung-

metraj opt filme din 

Arabia Saudită, Italia, 

Germania, Filipine, 

Spania, Israel, Brazilia 

şi Franţa.

Florian Mischa Boder, pre-

miat anul trecut de publicul 

Comedy Cluj pentru „Singu-

rătatea unui asasin înainte 

să tragă” – revine la ediţia 

din 2016 ca membru al ju-

riului, alături de Domnica 

Cîrciumaru – director de cas-

ting în film şi televiziune, 

Ronan Doyle – critic de film 

din Irlanda, Sophia Freeman 

– producătoarea festivalului 

de film London Comedy (LO-

CO) şi Carl Haber – scena-

rist, producător şi fondato-

rul Şcolii Internaţionale de 

Film de la Roma.

„Cred că şi anul acesta am 

reuşit să facem foarte grea 

misiunea juriului, dar şi a pu-

blicului, în a alege cea mai 

bună comedie din competi-

ţie”, a spus Bogdan Beşliu, 

selecţionerul Festivalului In-

ternaţional de Film Comedy 

Cluj. „Fiecare fi lm în parte a-

re o abordare specială, de la 

scenariu la producţia pro-

priu-zisă, va fi , cred, foarte 

greu ca jurat să fi i obiectiv 

în alegere”, a mai spus el.

Barakah se întâlneşte 
cu Barakah

Barakah se întâlneşte cu 

Barakah (Barakah meets Ba-

rakah, regia Mahmoud Sa-

bbagh, 2016) e un nou film 

curajos din Arabia Saudită, 

ţară ce-a intrat abia recent 

în atenţia festivalurilor de 

film. Într-o societate în ca-

re femeile nu au voie pe bi-

cicletă şi cinematografele nu 

există, Barakah se întâlneş-

te cu Barakah a riscat să a-

pară cu un sutien pe afişul 

oficial, să acuze (voalat şi 

nu prea) poliţia religioasă 

şi să promoveze vlogging şi 

fashion. Filmul a câştigat 

Premiul Ecumenic la Festi-

valul de la Berlin.

Buzz Radio

Buzz Radio (Radio Corti-

le, regia Francesco Bonelli, 

2016) readuce umorul aco-

lo unde a fost tocit de prea 

multă vorbărie. Filmul ita-

lian scoate la iveală ce-i mai 

bun din situaţii în care rea-

lizatori de radio sunt con-

strânşi să fie agresivi şi vul-

gari pentru că producătorii 

nu-şi pot imagina alte feluri 

de a face audienţă.

Bun venit în Grecia

Bun venit în Grecia (Hi-

ghway to Hellas, Germania, 

2015, regia Aron Lehmann) 

este o comedie spumoasă pen-

tru care germanii au dat ba-

nii, iar grecii au pus sufl et. 

Iar afi rmaţia aceasta este ade-

vărată atât în cadrul poveş-

tii, cât şi al producţiei. Un in-

spector, venit să verifi ce cum 

s-au cheltuit banii acordaţi 

printr-un grant, are parte de 

călătorii pe măgar, birocraţie 

cu capre şi alte specialităţi 

greceşti. A câştigat Premiul 

Busan Bank la Pusan Inter-

national Film Festival.

Lorna

În Lorna (Lorna, Filipi-

ne, 2015), regizoarea Sigrid 

Andrea Bernardo îşi expu-

ne eroina de 60 de ani la 

drame amoroase tipice pen-

tru o femeie cu câteva de-

cenii mai tânără. Shamaine 

Buencamino, actriţa care o 

interpretează pe Lorna, a 

fost nominalizată pentru 

acest rol la Asia Pacific Scre-

en Awards.

Noaptea în care mama 
l-a ucis pe tata

Ce va face Isabel, o ac-

triţă de 40 de ani pe care nu 

o mai angajează nimeni pen-

tru a-l convinge pe soţul ei 

să-i dea rolul principal din 

următorul său proiect? Noap-

tea în care mama l-a ucis pe 

tata (The Night My Mother 

Killed My Father, Spania, 

2016) e un crime mistery ve-

nit de la Inés París, regizoa-

re care ne familiarizează cu 

un spaţiu claustrofobic şi ne 

lasă cu un final imprevizi-

bil. Filmul a câştigat Pre-

miul Publicului la Malaga 

Spanish Film Festival.

Atomic Falafel

Armele nucleare sunt pri-

lej de glumă în Atomic Fa-

lafel (Atomic Falafel, regia 

Dror Shaul, Israel, 2015), 

film ce a avut patru nomi-

nalizări la lpremiile naţio-

nale din Israel – Awards of 

the Israeli Film Academy.

Jules şi Dolores

Jules şi Dolores (Jules 

and Dolores, 2016) e mare-

le jaf comunist, varianta Bra-

zilia. Într-o oră şi jumătate, 

regizorul Caito Ortiz îşi pu-

ne personajele să se descur-

ce cu furtul unui trofeu de 

la un campionat mondial de 

fotbal, să aleagă între pasi-

unea pentru fotbal şi bani, 

să înfrunte drama naţiona-

lă generată de dispariţia cu-

pei, dar şi cămătari belicoşi 

şi femei cu sânge latino. A 

câştigat Premiul Publicului 

la SXSW Film Festival.

Cum mi-am cunoscut ta-

tăl (How I Met My Father, 

Franţa, 2016) este cel mai 

proaspăt ieşit din produc-

ţie film al selecţiei Comedy 

Cluj 2016. How I Met My 

Father a avut premiera mon-

dială la începutul lunii sep-

tembrie la Festivalul Inter-

naţional de Film de la Mon-

treal.

Unde vor rula filmele?

Ediţia de anul trecut a 

Festivalului Internaţional 

de Film Comedy Cluj a avut 

ca mare câştigător filmul 

polonez Obywatel (Cetăţea-

nul, regia Jerzy Stuhr), ca-

re a câştigat trofeele pen-

tru „Cel mai bun film” şi 

pentru „Cel mai bun scena-

riu”.

Festivalul Internaţional 

de Film Comedy Cluj se va 

desfăşura, la Cluj-Napoca, 

în perioada 21-30 octom-

brie.

Opt filme din opt ţări 
concurează la Comedy Cluj 2016
Juriul va acorda şi premii pentru „Cea mai bună regie”, „Cel mai bun scenariu” şi „Cea mai bună interpretare”.

Filmele de la Comedy Cluj vor putea fi  vizionate la Cinema Florin Piersic, Victoria, City Iulius Mall, Dacia, iar proiecţiile speciale vor fi  la Studio 26.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile 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!

PUBLICITATE

Cursuri acreditate pentru coafor

La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 

pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 

nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 

mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 

din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 

este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 

Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar

Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo

Site: www.ciabella.ro

PUBLICITATE

Trei sferturi dintre bănci 

(75%) se aşteaptă 

ca Legea dării în plată 

să ducă la o scădere 

moderată a preţurilor 

la locuinţe, în timp ce 

20% dintre acestea esti-

mează o ieftinire semni-

ficativă, potrivit 

Barometrului Bancar 

ARB & EY – ediţia 2016.

Principalele activităţi în 

care se aşteaptă să se anga-

jeze băncile în următoarele 

12 luni sunt creditarea cli-

enţilor şi iniţiativele de a 

promova creşterea, dar oa-

recum în mai mică măsură 

decât în 2015.

„E încurajator că 45% din 

bănci sunt interesate de achi-

ziţionarea de active faţă de 

numai 32% în 2015. În ace-

laşi timp, interesul pentru 

vânzarea de active a scăzut, 

doar 40% din bănci fiind in-

teresate faţă de 59% în 2015. 

A crescut de asemenea sem-

nificativ interesul pentru 

parteneriate şi alte forme de 

asociere la 45% faţă de sub 

15% în anii anteriori”, a 

spus Gelu Gherghescu, par-

tener şi leader Financial Ser-

vices EY Romania.

Aşteptările pentru evolu-

ţia afacerilor în retail sunt 

afectate de Legea privind 

darea în plată, doar 60% aş-

teptându-se la o evoluţie bu-

nă faţă de peste 80% în 2015. 

Astfel, băncile prevăd o evo-

luţie similară cu cea din 2015 

a cererii pentru creditele de 

consum şi economisire, dar 

sunt pesimiste în privinţa 

cererii de credite imobiliare 

şi ipotecare, 40% din ban-

cheri aşteptându-se la o scă-

dere a cererii solvabile pen-

tru creditele imobiliare faţă 

de 5% în 2015.

O evoluţie similară a avut 

loc în privinţa politicilor de 

creditare, unde se înregis-

trează scăderea semnifica-

tivă a apetitului pentru cre-

ditele imobiliare/ipotecare, 

85% dintre bănci adoptând 

criterii mai restrictive de cre-

ditare faţă de 17% anul an-

terior. Această evoluţie a 

apetitului băncilor în privin-

ţa creditelor imobiliare/ipo-

tecare este în linie cu aştep-

tările băncilor privind evo-

luţia preţurilor locuinţelor, 

95% dintre bănci aşteptân-

du-se ca Legea privind da-

rea în plată să ducă la o scă-

dere a acestora.

Doar 25% dintre bănci iau 

în considerare emiterea de 

obligaţiuni ipotecare în ur-

mătoarele 12 luni. Aproxima-

tiv 70% din bănci estimează 

să menţină sau să crească u-

şor numărul de angajaţi faţă 

de numai 45% în 2015. Chel-

tuielile totale cu remunera-

rea personalului vor rămâne 

la nivelul anului 2015 sau vor 

creşte uşor, doar 5% din bănci 

aşteptându-se la o scădere. 

Asemănător anului anterior, 

primele aspecte de pe agen-

da bancherilor sunt gestiona-

rea riscurilor (85% faţă de 

86% în 2015) şi riscul repu-

taţional (85%, cu 6 puncte 

procentuale mai puţin decât 

în 2015).

Băncile estimează scăderea 
preţurilor la locuinţe
Doar 5% dintre băncile din România consideră că Legea dării în plată 
nu va influenţa preţul locuinţelor 

Prețurile apartamentelor vor fi  infl uențate de Legea dării în plată
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Doi copii au murit anul 

acesta din cauza rujeo-

lei. Un al treilea deces 

suspect de rujeolă a fost 

înregistrat zilele trecute, 

dar așteaptă confirma-

rea finală. La graniţa 

dintre judeţele Bistriţa 

Năsăud şi Cluj au fost 

înregistrate anul acesta 

219 cazuri, cele mai 

multe din ţară. 

Comparativ cu anul 2015, 

creșterea este mai mult decât 

alarmantă. În tot anul trecut au 

existat doar 7 cazuri confi rma-

te de rujeolă și niciun deces.

Ministerul Sănătății con-

damnă în cei mai duri termeni 

campaniile iresponsabile îm-

potriva vaccinării copiilor. Re-

zultatele acestora se traduc, 

de exemplu, în înmulțirea ca-

zurilor de rujeolă de zeci de 

ori într-un singur an.

În România, în ultimii doi 

ani, nu au existat probleme 

majore la aprovizionarea cu 

vaccinul ROR.

„Cele trei cazuri de deces au 

survenit la copii sub vârsta de 

1 an, adică sub vârsta la care se 

efectuează vaccinarea împotri-

va rujeolei (vaccinul ROR). Acești 

copii au murit inutil și fără sens. 

Într-o comunitate cu acoperire 

optimă a vaccinării, toți copiii 

sub 1 an sunt protejați de așa 

numitul efect de protecție de 

grup. Mai simplu, cei trei copii 

decedați ar fi  putut fi  protejați 

prin neapariția rujeolei la copi-

ii mai mari, trecuți de vârsta de 

vaccinare, dacă aceștia ar fi  fost 

vaccinați”, spun reprezentanţii 

Ministerului Sănătăţii.

Distribuția cazurilor pe județe 

este următoarea:

 - la graniţa dintre judeţele Bis-

triţa Năsăud şi Cluj (219 cazuri)

 - în judeţul Mureş (145 cazuri) 

 - în judeţul Arad (113 cazuri 

din care 2 decese la copii cu vâr-

sta sub 1 an)  

 - în judeţul Timiş (71 cazuri 

din care 1 deces la copil cu vâr-

sta sub 1 an)  

 - în judeţul Suceava (27 cazuri)  

 - în judeţul Braşov (33 cazuri) 

Epidemie de rujeolă în România. 
Sute de cazuri sunt în Cluj
În primele opt luni ale acestui an, România a înregistrat 675 de cazuri 
confirmate de rujeolă în 23 de judeţe.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Terenul de pe strada 

Victor Babeş pe care 

l-a concesionat Consiliul 

Judeţean acum nouă ani 

ani pentru construirea 

unui centru comercial 

ar putea fi  transformat 

în spital de copii, anunţă 

preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Alin Tişe. 

Tot Consiliul Judeţean 

dorea în 2013 transforma-

rea zonei în parking, 

decizie care nu s-a mai 

concretizat. Ce şanse 

reale există ca de această 

dată să fi e construit 

un spital de copii?

Consiliul Judeţean (CJ) Cluj 

anunţă că anul viitor va înce-

pe construirea unui spital pen-

tru copii în locul Akademia 

Center, în valoare de patru mi-

lioane de euro, care va fi  do-

tat cu heliport. Să ne aducem 

aminte că Alin Tişe a mai pro-

mis şi construirea Spitalului 

Regional de Urgenţă demers 

care nu s-a mai concretizat.

Banii pentru viitorul spital 

de copii vor fi  luaţi din credi-

tul de 50 de milioane de eu-

ro pe care CJ Cluj intenţionea-

ză să-l acceseze pentru reabi-

litarea drumurilor judeţene.

„Un proiect defi nitoriu pe ca-

re intenţionez să-l realizez în 

actualul mandat îl reprezintă 

edifi carea unui Spital pediatric 

monobloc, construcţie pentru 

care se are în vedere terenul de 

pe strada Victor Babeş cu o su-

prafaţă de aproximativ 7.000 

mp, a cărui destinaţie prevăzu-

tă în PUG permite realizarea 

unui astfel de obiectiv. Necesi-

tatea acestei unităţi spitaliceşti 

se datorează faptului că, în pre-

zent, Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii îşi desfăşoară ac-

tivitatea în nu mai puţin de 14 

clădiri afl ate în locaţii diferite, 

cu o distanţă medie de aproxi-

mativ patru kilometri între ele”, 

a spus Tişe.

Alin Tişe a declarat că pro-

iectul noului spital pediatric 

monobloc ar putea prinde con-

tur chiar începând de anul 

acesta.

„Spitalul va fi  construit din 

bani publici. Rapid se poate 

construi. În timp de un an 

poate fi  construit. Vom face 

studiu de fezabilitate, vom fa-

ce proiectarea, chiar îmi do-

resc să fac acest obiectiv. De-

cât să facem licitaţii pentru 

mall-uri, mai bine investim în 

domeniul sănătăţii”, a con-

chis Tişe.

Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii Cluj-Napoca es-

te unul universitar, cu 506 pa-

turi, în 15 secţii situate în mai 

multe locuri din oraş, în care 

sunt internaţi anual copii din 

peste 30 de judeţe ale ţării.

Mall nu a fost, parking nu s-a 
construit. Va fi Spital de Copii?
Alin Tişe anunţă un proiect îndrăzneţ pentru oraş.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Conf. dr. Nadim Al Hajjar 

de la Institutul Regional 

de Gastroenterologie 

şi Hepatologie prof. 

dr. Octavian Fodor 

Cluj-Napoca este unul 

dintre cei mai apreciaţi 

chirurgi din zonă.

Aproape 80% dintre ca-

zurile pe care le operează 

într-un an sunt cancere. Es-

te un semnal de alarmă pen-

tru noi toţi, de aceea speci-

alistul ne atrage atenţia că 

trebuie să facem controale 

periodice chiar dacă nu ne 

doare nimic şi să fi m atenţi 

la stilul de viaţă.

Care sunt cele mai frecven-
te boli pe care le operaţi?

Majoritatea cazurilor ca-

re ni se adresează nouă sunt 

legate de patologia digesti-

vă: bolile benigne, nontu-

morale şi patologia malig-

nă. Avem foarte multe boli 

tumorale, cancere digestive 

şi fie că e vorba de cancer 

de stomac, ficat, pancreas, 

colon, adresabilitatea este 

foarte mare la institutul nos-

tru tocmai pentru că sun-

tem specializaţi în aseme-

nea patologie.

Foarte multe boli se dia-

gnostichează la noi, apoi pa-

cienţii sunt îndrumaţi pen-

tru tratamentul chirurgical, 

care constituie axul princi-

pal al tratamentului bolii 

canceroase, cu respectarea 

protocoalelor în vigoare.

În ce stadiu sunt bolile on-
cologice care ajung la 
dumneavoastră?

Foarte multe boli tumo-

rale sunt diagnosticate nu-

mai atunci când devin simp-

tomatice şi atunci se presu-

pune că au stadiu evolutiv 

avansat. Tratamentul chirur-

gical depinde foarte mult de 

stadiul când s-a prezentat 

bolnavul la medic. Dacă es-

te diagnosticat într-un sta-

diu favorabil intervenţiei 

chirurgicale sau intervenţi-

ei optimale pentru că trata-

mentul se împarte în două 

categorii: tratament chirur-

gical optimal, adică bolna-

vul se consideră liber de 

boală, urmând să efectueze 

tratamentul oncologic dacă 

este cazul şi intervenţiile 

paleative, adică noi nu mai 

putem trata bolnavul opti-

mal, dar putem să facem ce-

va pentru a-i îmbunătăţi con-

diţiile de viaţă, să aibă un 

confort acceptabil pentru o 

viaţă decentă.

Ce ar trebui să facem noi 
ca pacienţi pentru ca bolile 
să fi e depistate într-un sta-
diu de început?

În primul rând, ar trebui 

dezvoltată medicina preven-

tivă. Oamenii care prezintă 

risc ereditar de a dezvolta can-

cer au risc mai crescut pen-

tru a dezvolta boala. Ei tre-

buie să ştie ce au de făcut. Pe 

de altă parte, oamenii trebu-

ie învăţaţi să se adreseze mai 

repede medicilor de familie şi 

la rândul lui medicul de fami-

lie trebuie să interpreteze co-

rect şi să nu ignore absolut 

nici un fel de simptom şi să 

nu dea bolnavilor tratament 

simpomatic care să masche-

ze o boală că atunci poate să 

scape un diagnostic care poa-

te fi  mult mai favorabil la pre-

zentarea pacientului la con-

sultaţie decât să îl diagnosti-

cheze mult mai târziu.

Bolnavii trebuie învăţaţi să 

aibă mult mai multă grijă de 

ei, în primul rând în modul 

de viaţă, cum îţi organizezi 

viaţa şi să nu ignori simpto-

me spunând că poate fi  o ches-

tie simplă.

Câte intervenţii chirurgica-
le aveţi într-un an?

În jur de 700 şi 80% din 

patologia pe care o tratez es-

te malignă.

Cum este aparatura pe care 
lucraţi acum? Este exact ce 
aveţi nevoie?

Avem aparatura necesa-

ră care ne permite să facem 

chirurgie minim invazivă, 

majoră cu electrochirurgie. 

Avem şi chirurgie laparosco-

pică prin care tratăm boli 

maligne. Din punct de ve-

dere tehnic nu ne putem 

plânge pentru că avem ne-

cesarul dorit. Toate aceste 

tehnici moderne ne uşurea-

ză foarte mult munca şi ne 

scutesc de momente difici-

le când pacientul poate pier-

de un volum sanguin impor-

tant care poate să aibă un 

impact asupra evoluţiei sa-

le postoperatorii.

Ce sfat aveţi pentru tinerii 
care vor să devină chirurgi?

Ca să devii chirurg trebu-

ie să ai pasiune pentru pro-

fesia de medic şi chirurg. 

Trebuie să ştii să te sacri-

fici, să ştii să dăruieşti. Da-

că realizezi că toată viaţa ai 

de învăţat şi că întotdeau-

na se găseşte cineva mai bun 

ca tine şi că nu trebuie să 

ai orgolii în dauna pacien-

tului tău, să ştii cum să com-

porţi în faţa unor situaţii di-

ficile, atunci poţi să te an-

gajezi pe acest drum. Dacă 

nu, poţi să ai neplăceri.

Ce vă place mai mult, 
munca la catedră sau cea 
cu pacienţii?

Este greu să faci aseme-

nea comparaţii. Trebuie ca în 

primul rând să îţi placă mun-

ca cu pacienţii pentru că sunt 

medic de profesie, iar paci-

enţii trebuie să aibă priorita-

te în activitatea mea medica-

lă. Pe de altă parte sunt con-

ferenţiar universitar şi pe pri-

mul loc sunt studenţii din 

acest punct de vedere. La ca-

tedră este importantă munca 

în echipă şi dacă ştii să mun-

ceşti în echipă îţi face plăce-

re când vezi că împreună cu 

colegii ai rezultate mai bune 

decât individual. 

Conf. dr. Nadim Al Hajjar: 80% din cazurile 
tratate sunt boli tumorale
Într-un interviu pentru Monitorul de Cluj, chirurgul Nadim Al Hajjar vorbeşte despre numărul tot mai mare 
de cancere din sfera digestivă și despre prevenția acestor afecțiuni grave.

Conf. dr. Nadim Al Hajjar este unul dintre cei mai renumiti chirurgi din Cluj
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aștept telefoane la tel. 

0760-185659. (5.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere 

cu trecere, balcon mare, cart. 

Gheorgheni-Mercur. Necesită îm-

bunătăţiri. Informaţii suplimenta-

re la tel. 0264-556174 sau 

0722-353810. (5.7)

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. 
Jupiter, suprf. 55 mp, 

balcon 7 mp închis 
cu termopan, terasă 

35 mp, complet mobilat 
şi utilat (cuptor, plită, 

frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 58.000 euro 
negociabil. 

Exclus agenţii.
Telefon 0743-075605.

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. Informaţii și relaţii 

suplimentare la tel. 

0264-593488. (1.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-

jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 

la tel. 0751-970146. (2.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în Tu-

reni, în aceeași curte (se vinde și 

separat), supr. totală 6500 mp, 

curte, livadă, teren arabil, utili-

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

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.

TERENURI

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona centrală, 
cu utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (1.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (1.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Căminul de vârstnici Sfânta 
Sava, teren plan, compact, preta-
bil pentru construcţii de anvergu-
ră, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, curent electric, carte 
funciară, preţ 10 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona 
Cătun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (2.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, cu pomi fructifi -
eri și teren pentru grădinărit, zo-
nă frumoasă, liniștită, drum 
asfaltat, front 19 m, în loc. Mera, 
la 13 km de Cluj. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-312851. (5.9)

¤ 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. (5.9)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 

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.

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

¤ 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. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

INCHIRIERI

GARSONIERE

Absolventă a Facultății 
de Medicină, caut 

pentru închiriat 
garsonieră în cart. 
Mărăști, zona BRD, 

Kaufl and sau în 
Mănăștur, 

zona Kaufl and.
Exclus agenții. 

Cer și ofer seriozitate.
Aștept telefoane la 

0753-506565.

APARTAMENTE

¤ Două studente, căutăm pentru 
închiriat apartament cu 2 came-
re. Tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Angajam

muncitor necalifi cat 
si manipulant.

Salariu 1100 lei net.
Informatii la telefon 

0722 424 000. (10.10)

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Ofer sa-
lar bun și cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

SERVICII

¤ Execut amenajări interioare la-
vabil, vopsesc în ulei, repar spa-
leţi. Aștept oferte serioase, ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (2.7)

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

¤ 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, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la te.l 
0745-993104.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

PIESE AUTO

¤ Vând arcuri spate pentru auto-
turism ”Alfa Romeo” 156, pe 
benzină, preţ 100 RON, stare per-
fectă. Informaţii suplimentare la 
tel. 0740-044173. (1.7)

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (1.7)

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

¤ Vând sobă teracotă, tip cismă, 
pe 7 rânduri, culoare maro, de-
montată, material fontă. Infor-
maţii suplimentare la 
0722-515094. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (5.7)

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

¤ Vând xerox pentru piese de 
schimb, marca XEROX 5018. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. 
Inf. la tel. 0759-020427. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând masă extensibilă, din 
lemn masiv, ideală pentru living 
și o masă de cafea de la IKEA, cu-
loarea lemnului, produs nou. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-044173. (1.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobili-
er în stare bună. Informaţii și re-
laţii suplimentare la 
0264-593488. (1.7)

¤ 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 extensibile, 
model vechi, dulap cu două uși, 
dulap pentru haine și lenjerie cu 
furnir, tapiţerie pentru recamier, 
nou tapiţată. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (2.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobi-
lier. Informaţii și detalii la 
0264-593488. (5.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
sau mobilă suspendată. Sunaţi 
vă rog la tel. 0747-930365. (5.7)

¤ Vând mobilier, mese și scaune, 
pentru dotare săli de cursuri. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetotera-
pie, saltea PROMAG. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-523932.

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând struguri aduși în Cluj la 
comandă din Vrancea, albi sau 
roșii, pentru vin, preţuri negocia-
bile. Informaţii la producător Dl. 
Ionică la tel. 0767-233801 sau în 
Cluj la tel. 0745-498299. (1.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Vând borcane de 10 l, în stare 
perfectă, preţ 18 RON/borcan. In-
formaţii la tel. 0747-259838. (1.7)

¤ Vând plăci de vinil la preţul de 
3 RON/buc, covor cu dim. 2 x 3 
m, culoare maro (imitaţie per-
san) și ţigle de Turda din demo-
lări, preţ 1 leu/buc, negociabil. 
Tel. 0726-759145. (1.7)

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

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din pie-
le, o pereche nouă și una folosi-
tă, militare, centură cu diagonală 
din piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (2.7)

¤ Vând mașină de scris, multe 
vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (7.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând ţigle din demolare acope-
riș, cca 200 buc, preţ 1 leu/buc. 
Sunaţi la tel. 0726-759145. (5.7)

¤ Vând URGENT 5 costume 
bărbătești, 5 paltoane și alte 
îmbrăcăminte din lână, lucrate 

de mână, stare foarte bună. 
Preţ negociabil Tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia” de 4,5 mm, pistol 
“Walter CP 88 de 4,5 mm, cu ali-
ce, pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, Inf. la tel. 0759-020427. 
(5.7)

¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole decorati-
ve, preţ negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (5.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Sin-
ger”, foarte veche și colecţie de 
timbre. Informaţii la tel. 
0759-02042. (5.7)

DONAŢII

¤ Caut un om cu sufl et care ar 
putea dona o mașină veche sau 
o rulotă. Dormim în piaţă (soţia 
cu handicap 2). Mulţumim. Tel. 
0752-362823. (7.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

www.batrom.ro

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Gîrbău, titular al proiectului „Înfi inţare reţea 
de canalizare cu staţie de epurare în localitatea Gîrbău“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
„Înfi inţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în localitatea 
Gîrbău“, propus a fi  amplasat în localitatea Gîrbău.

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

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 29.09.2016.

POPAN VASILE, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str. 
Ecaterina Teodoroiu nr. 41, aduce la cunoștinţa publicului 
iniţierea PLAN URBANISTIC de DETALIU (P.U.D.) - „Construire 
imobil de locuit cu birouri la parter S+P+Et1+Mretras“, 
în Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr 41.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.

ANUNŢURI DE URBANISM

S.C. MODENA PRODCOM S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu pentru obiectivul: PUD – COMASARE PARCELE, 
DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE ŞI CONSTRUIRE IMOBIL 
CU FUNCŢIUNE MIXTĂ (SHOWROOM, BIROURI ŞI LOCUINŢE), 
amplasat pe str. Oașului, nr. 42/A, Cluj-Napoca.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.

STREJER RODICA ANA, în calitate de titular, anunţa 
publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru obiectivul: PUD – CONSTRUIRE LOCUINŢA 
SEMICOLECTIVĂ CU 2 APARTAMENTE, amplasat pe str. 
Zefirului, F.N. Cluj-Napoca.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.
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CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

în condiţii avantajoase de salarizare, plată 
ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la telefon 021-335.00.11 sau 
0784-290.182, de luni până vineri, 

între orele 09:00-18:00.

AGENŢI
DE CURĂŢENIE

TBI CREDIT IFN S.A.
acorda CREDITE cu rate fi xe pentru

ANGAJATI si PENSIONARI 
pana la 75 ani

inf. tel: 0364-401790; 0731 034 915
Cluj-Napoca, Str. Petofi  Sandor (fosta Tutunului) nr. 13

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale în valoare de 10.000 Lei, pe 

o durata de 12 luni, rata anuala a dobânzii este 9,9%, fi xa pe toata perioada derularii creditului, 

comisionul de analiza a dosarului este de 641,75 Lei, iar rata lunara va fi  de 935,08 Lei. 

Dobânda anuala efectiva (DAE) este de 24,14%, iar valoarea totala platibila de împrumutat 

este de 11.221,01 Lei. Oferta este valabila pentru o valoare minima a creditului de 6.000 lei 

si o durata maxima a contractului de credit de 12 luni.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

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 Magazin World Cup 
Rusia 2018

19:00 Exclusiv în România - 
Întâlniri exclusive în Ţara Bârsei

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Amintiri despre infern

21:30 Amintiri despre infern

22:00 Serviciul omoruri

22:55 Vorbește corect!

23:10 Cosa Nostra 

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 Next Star

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Atletico Textila

22:30 Jocuri de celebritate

23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Cireașa de pe tort

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Formula 51

22:30 La TV

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Güneș

22:30 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Fotbal Look (reluare)

14:00 Big Boletus

15:00 National Icons (reluare)

15:30 Celebrity (reluare)

16:30 Look de campion

17:30 Liga Magazin (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Planeta verde (reluare)

20:30 National Icons (reluare)

21:00 Celebrity

22:00 Sinteza etapei

22:30 Poveștile României 
(reluare)

23:30 Look de campion

Alatura-te echipei noastre de succes!
Daca esti o persoana responsabila, dinamica si cu initiativa,

noi cautam vanzatori sector alimentar, 
pentru magazinul din Cluj!

Se ofera:
• Salariu de incadrare 1800 lei
• Bonusuri de performanta
• Bonuri de masa
• Card intr-o retea privata de sanatate
• Decontarea transportului.

Cv-urile se trimit pe adresa de e-mail magazink63@
sergiana.ro sau personal@sergiana.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0723528951 
sau 0735011595.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia mediului, 
aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și completările 
ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC Materialemn SRL va 
face începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei 
de Mediu pentru obiectivul Exploatare Forestiera si Rindeluirea 
masei lemnoase din localitatea Maguri Racatau, judeţul Cluj. 
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator judiciar al societăţii SOMEŞ S.A. – în faliment, 
in bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, 
nr. 63, judeţ Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, conform 
prevederilor Legii nr. 85/2006 și a Hotărârii Adunării 
Creditorilor din 02.09.2016, organizează licitaţie publică, 
competitivă, cu strigare pentru activul:

„Nucleu Fabrica de Hârtie Someş SA – Pachet 1“

Preţ pornire licitaţie 3.839.122,69 euro plus tva.

Preţul este exprimat în euro şi nu conţine TVA. Se va 
aplica cota de TVA valabilă la data licitaţiei.

Acest activ are în componenţă o suprafaţă totală de 
teren de 417.454 mp, pe care sunt edifi cate clădiri industriale 
specifi ce activităţii de producţie a hârtiei, respectiv clădirile 
principale în cadrul cărora se regăsesc mașina de hârtie 
și bunurile în completarea acesteia (cu o capacitate de 
50.000 tone de hârtie/an), dar și bunuri mobile de natura:

- mijloacelor fi xe – mobilier, calculatoare, staţie electrică etc.
- obiectelor de inventar – telefoane, mobilier etc.
- auto și utilaje.
- materiale – garnituri, fi ltre, rulmenţi etc.
- imobilizări necorporale – marca și emblema.

Obligaţiile cumpărătorului – cumpărătorul va prelua 
toate obligaţiile de mediu aferente bunului achiziţionat.

Licitaţia va avea loc în 30.09.2016, ora 11:00, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar cu adresa de corespondenţă 
din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar, iar documentaţia de înscriere la 
licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea 
desfășurării licitaţiei. Achiziţionarea caietului de sarcini 
este condiţie obligatorie pentru participarea la licitaţie. 
Preţul caietului este de 8.000 lei+TVA.

Cei interesaţi pot programa vizite la locaţie sau obţine 
date suplimentare, informaţii și liste cu bunurile scoase la 
vânzare la tel. 0737.330213 și pe site-ul http://sales.citr.ro, 
cod anunţ CIT 5354.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator 
judiciar al societăţii SOMEŞ S.A. – în faliment, in bankrupcy, 
en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 63, judeţ Cluj, 
CUI 199800, J12/1/1991, conform prevederilor Legii nr. 85/2006 
și a Hotărârii Adunării Creditorilor din 02.09.2016, organizează 
licitaţie publică competitivă cu strigare pentru activului:

„Celelalte activităţi aferente platformei Someş Sa – Pachet 2“

Preţ pornire licitaţie 863.546,47 euro plus tva.

Preţurile menţionate sunt exprimate în euro şi nu conţin 
tva, se va aplica cota de tva valabilă la data licitaţiei.

Acest activ are în componenţă o suprafaţă totală de teren 
de 186.448 mp, pe care sunt edifi cate clădiri industriale 
care se pretează către domenii de activitate din sfera 
producţiei și a depozitării, dar și bunuri mobile de natura:

- mijloacelor fi xe – mobilier, calculatoare etc.
- obiectelor de inventar – corpuri iluminat, electrocasnice etc.
- materiale – combustibili, deșeuri sticlă, cauciuc etc.

Obligaţiile cumpărătorului – cumpărătorul va prelua 
toate obligaţiile de mediu aferente bunului achiziţionat.

Licitaţia va avea loc în 30.09.2016, ora 11:30, la sediul 
ales al lichidatorului judiciar cu adresa de corespondenţă 
din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul ales 
al lichidatorului judiciar, iar documentaţia de înscriere la 
licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea 
desfășurării licitaţiei. Achiziţionarea caietului de sarcini 
este condiţie obligatorie pentru participarea la licitaţie. 
Preţul caietului este de 3.000 lei+TVA

Cei interesaţi pot programa vizite la locaţie sau obţine 
date suplimentare, informaţii și liste cu bunurile scoase la 
vânzare la tel. 0737.330213 și pe site-ul http://sales.citr.ro, 
cod anunţ CIT 5355.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea „Drumuri si Poduri Judetene Cluj SA“

organizeaza concurs

pentru ocuparea a doua posturi de lacatus mecanic 

la Santierul Dej-Gherla.

Dosarele se vor depune la sediul unitatii: Cluj-Napoca, 

str.Traian-Vuia, nr.216 – Compartiment Resurse Umane 

sau la santierul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.52.

Relatii suplimentare la tel. 0264/416622 int.17, intre 

orele 7-15.
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Euro 2020 are logo
Numărătoarea inversă pentru 
EURO 2020 la fotbal a început 
miercuri, odată cu prezentarea 
logo-ului competiţiei cu prilejul 
unui eveniment găzduit de 
Primăria Londrei și la care a par-
ticipat noul președinte al UEFA, 
slovenul Aleksander Ceferin, 
transmite Agerpres. Logo-ul pre-
zintă trofeul Henri Delaunay sti-
lizat și înconjurat de siluetele ale 
fanilor de toate culorile (bleu, 
turcoaz, portocaliu, roșu, violet) 
pe un teren în formă de pod, un 
simbol al legăturii dintre orașele 
gazdă și diversitate. ''Sunt fericit 
că ne afl ăm aici în Anglia, unde 
s-a născut jocul, ţara care a dat 
fotbalul restului lumii. UEFA 
vrea în 2020 un turneu care să 
fi e o adevărată celebrare a jocu-
lui nostru'', a declarat 
Aleksander Ceferin, care a apre-
ciat că mișcarea suporterilor 
prin Europa va reprezenta o pro-
vocare, mai ales din punct de 
vedere al securităţii. Sadiq 
Khan, primarul Londrei, oraș ca-
re va găzdui semifi nalele și fi na-
la, a declarat: ''Suntem încântaţi 
să găzduim fanii întregii Europe 
pentru acest eveniment și să 
arătăm că Londra rămâne un 
oraș deschis''. Baku, Roma, 
Munchen și Sankt Petersburg 
vor găzdui câte trei meciuri din 
grupe și meciuri din sferturi, în 
timp ce București, Glasgow, 
Bruxelles, Copenhaga, 
Amsterdam, Dublin, Budapesta 
și Bilbao vor organiza câte trei 
meciuri în grupe.

Liverpool a vândut 
cel mai bine
Echipa engleză de fotbal FC 
Liverpool este gruparea care a 
încasat cei mai mulţi bani de pe 
piaţa transferurilor în ultimii șa-
se ani, cu un total de 442 mili-
oane euro, conform datelor 
prezentate de Centrul internaţi-
onal pentru studii sportive 
(CIES), potrivit agenţiei 
Agerpres. Spaniolul Fernando 
Torres, uruguayanul Luis Suarez 
și englezul Raheem Sterling 
sunt câţiva dintre jucătorii de 
top vânduţi de "cormorani" al-
tor cluburi începând din 2010 și 
până în prezent. FC Liverpool 
devansează în clasamentul vân-
zărilor echipa spaniolă CF 
Valencia, care a încasat în total 
432 milioane euro din transfe-
ruri, însă acum se afl ă pe ulti-
mul loc în Primera Division. 

Amenzi pentrru 
Covaci şi Mihai Stoica
Antrenorul cu portarii al echipei 
Astra Giurgiu, Valentin Covaciu, a 
fost amendat cu suma de 
13.600 lei și a fost suspendat do-
uă luni de Comisia de Disciplină 
a Federaţiei Române de Fotbal, 
în timp ce Mihai Stoica, delega-
tul echipei Steaua București, a 
fost suspendat o lună și amendat 
cu 6.800 lei, scrie agenţia 
Agerpres. De asemenea, clubul 
Steaua a fost amendat cu 
10.000 de lei. Sancţiunile au fost 
dictate în urma incidentelor pe-
trecute pe fi nalul jocului dintre 
Steaua și Astra (1-0), din etapa a 
7-a a Ligii I. Junior Morais, căpi-
tanul echipei Astra, eliminat în 
meciul respectiv, a fost suspen-
dat un joc și amendat cu 740 lei. 
O sancţiune similară a primit și 
fundașul Andrei Miron (FC 
Botoșani), după cartonașul roșu 
încasat la partida cu FC Viitorul 
(1-2), din etapa a opta.

Pe scurt
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Echipa naţională de fotbal 

feminin a României 

a învins cu 4-0 Grecia 

marţi la Cluj, dar va avea 

de trecut barajul 

cu Portugalia pentru 

a ajunge la Euro. Fetele 

antrenate de Mirel Albon 

au fost devansate la goluri 

marcate de Rusia, care a 

prins ultimul loc ce duce 

direct în Olanda 2017.

După ce şi-a asigurat locul 

2 în Grupa a 3-a de califi care 

la Euro 2017, prin victoria cu 

Ucraina de la Cluj, 2-1, trico-

lorele mai aveau nevoie de un 

rezultat pozitiv, la scor cu Gre-

cia şi un joc favorabil al rezul-

tatelor pentru a prinde un loc 

direct la turneul fi nal olandez. 

Pe stadionul „Dr. Constantin 

Rădulescu” din cartierul Gru-

ia elevele lui Mirel Albon au 

marcat de patru ori în poarta 

Greciei, reuşite Lunca, Ficzay, 

Vătafu şi Bâtea. Din păcate în 

grupa a 5-a Rusia a încheiat 

cu 5-0 meciul cu Croaţia şi a 

prins ultimul loc care duce di-

rect în Olanda, luând faţa Ro-

mâniei cu mai multe goluri 

marcate, 12 faţă de 11, golave-

rajul fi ind acelaşi, +3. Din 

grupa a 2-a Portugalia a reu-

şit a reuşit să ia faţa Finlandei 

în lupta pentru locul doi şi va 

fi  adversara României în me-

ciul de baraj, în dublă manşă, 

pe 17 şi 25 octombrie, care va 

decide cea de-a 16-a echipă 

califi cată la Euro 2017.

Echipele califi cate la Euro 

2017 până acum sunt: de pe 

locul 1 din cele 8 grupe pre-

liminarii – Islanda, Spania, 

Franţa, Suedia, Germania, El-

veţia, Anglia, Norvegia. De 

pe locul 2- cele mai bune 6 

clasate: Scoţia, Danemarca, 

Rusia, Italia, Belgia, Austria. 

Ţara gazdă: Olanda.

Tricolorele joacă baraj 
cu Portugalia pentru Euro

Ovidiu CORNEA
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj traversează 

o formă bună iar „fero-

viarii” sunt încrezători 

că se pot întoarce neîn-

vinşi, sau chiar cu toate 

cele 3 puncte, de pe 

Naţional Arena, unde 

vor întâlni  Steaua 

Bucureşti, echipa care 

conduce clasamentul 

Ligii 1, în cea de-a 9-a 

etapă a campionatului.

„Noi jucăm la victorie, chiar 

dacă ne aşteaptă un meci greu, 

în faţa unei echipe foarte bu-

ne, cu jucători valoroşi şi un 

antrenor priceput care îşi fa-

ce foarte bine treaba. Trebu-

ie să fi m pregătiţi 100% sau 

chiar 150% ca să putem în-

vinge Steaua. Jucăm la victo-

rie, dar la sfârşit ne vom în-

toarce cu un punct, ne vom 

declara probabil satisfăcuţi”, 

a declarat Vasile Miriuţă, îna-

inte de meciul de joi. Tehni-

cianul a vorbit şi despre An-

tonio Jakolis, cedat de clujeni 

recent la Steaua, despre care 

a spus că „este un jucător 

foarte bun” şi că speră evolu-

eze cât mai mult la Steaua. 

Miriuţă a remarcat de aseme-

nea creşterea de formă a lui 

Cristi Bud, autorul unui hat-

trick în meciul de campionat 

cu FC Voluntari, dar a dat de 

înţeles că dacă nu cu Steaua, 

cel puţin în perspectivă, ia în 

calcul utilizarea lângă Bud şi 

a noii achiziţii Bilel Omrani, 

care a debutat cu gol la clu-

jeni.

Prieten cu Reghecampf

Miriuţă nu face un secret 

din faptul că este amic cu La-

urenţiu Reghecampf, antre-

norul Stelei, cu care a fost 

coiechipier, ca fotbalist, în 

Germania: „A rămas o prie-

tenie cu Laurenţiu, împreu-

nă am învins pe teren Bayern 

Munchen şi Schalke, suntem 

antrenori acum ambii, la fi -

nal cu siguranţă ne vom fe-

licita”, a povestit Miriuţă, 

conform căruia recuperarea 

căpitanului Mario Camora 

continuă. Amintim, CFR Cluj 

ocupă momentan locul 11 în 

clasamentul Ligii 1 de fotbal, 

cu 7 puncte, la o distanţă de 

6 puncte de locurile 5-6, ul-

timele care duc în play-off, 

în condiţiile în care a înce-

put campionatul cu o pena-

lizare de 6 puncte, din cau-

za unor restanţe salariale.

„Vrem să ne distanţăm”
De cealaltă parte, Laurenţiu 

Reghecampf este precaut înain-

tea meciului cu CFR, dar sco-

pul său este ca formaţia pe ca-

re o pregăteşte să se distanţeze 

ca lider în Liga 1: "CFR e o echi-

pă bună, care vrea să facă per-

formanţă. Le-au plecat jucători 

importanţi, dar am văzut că cei 

care au rămas joacă foarte bi-

ne. Trebuie să fi m foarte atenţi 

mâine seară. Important e ca noi 

să ne câştigăm meciurile, cele-

lalte echipe să se împiedice şi 

diferenţa dintre noi şi ele să fi e 

cât mai mare. Eu v-am spus în-

totdeauna că cel mai important 

e să ne câştigăm meciurile. Da-

că vom face asta, diferenţa va 

fi  din ce în ce mai mare", a de-

clarat Reghecampf. Antrenorul 

se va putea baza în meciul cu 

clujenii pe fundaşul Momcilo-

vic, Filip şi Pintilii fi ind în curs 

de recuperare, încă. Steaua es-

te pe locul 1 cu 20 de puncte, 4 

mai multe decât Dinamo şi 5 

decât Pandurii Târgu-Jiu, dar cu 

un joc mai puţin disputat.

CFR joacă „la victorie” 
cu Steaua, pe Naţional Arena
CFR Cluj abordează „la victorie” partida de mâine din deplasare cu Steaua Bucureşti, dar 
niciun egal nu este de lepădat, crede Miriuţă

CFR a prins aripi după victoria cu Voluntari.

Cei doi antrenori ar putea alinia următoarele echipe: 

Steaua: Niţă - Enache, Tamaş, Toşca, Momcilovic - Bol-

drin, Bourceanu - Popa, Tănase, De Amorim – Golubo-

vic. CFR: Mincă - Tiago Lopes, Larie, Horj, Peteleu - Nas-

cimento, Gomelt - L. Rus, J. Ruiz - Bud, Omrani. Antre-

nor: Vasile Miriuţă. Meciul dintre Steaua și CFR Cluj se 

va disputa joi, 22 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena 

Națională și va fi  transmis în direct de Digi Sport 1.

Echipe probabile
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