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POLITICĂ

Cel mai ineficient 
Parlament din istoria 
post-decembristă
Actualul Parlament este cel mai inefi cient 
din istoria post-decembristă, relevă un 
studiu lansat de Institutul pentru Politici 
Publice (IPP).  Pagina 4

CULTURĂ

Târg de Crăciun 
la Teatrul din Cluj
În cadrul Târgului de Crăciun, spectatorii vor 
putea discuta cu actorii. Intrarea va fi  liberă, 
în limita locurilor disponibile. Pagina 6

ACTUALITATE

Regrete târzii 
ale adjunctului IJJ Cluj
Concursul de angajare a doi subofi ţeri la 
popota Jandarmeriei s-a lăsat cu arestări 
preventive.  Pagina 2
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Clujenii s-au năpustit asupra ofertelor pentru noaptea dintre ani şi au rezervat 
deja peste 60% din locurile la restaurante şi aproape 100% la categoria 
miniexcursii din ţară sau străinătate oferite de agenţiile de turism. Pagina 5

ACTUALITATE

Zece cazuri de trichineloză, depistate 
la porci sacrificaţi în gospodării

Zece cazuri de trichineloză au fost 
depistate în judeţul Cluj, în perioada 
de dinaintea sărbătorilor de Crăciun, 
de către inspectorii Direcţiei Sani-
tar-Veterinare şi pentru Siguranţa Ali-
mentelor (DSVSA), a informat marţi 
directorul instituţiei.

Cazurile au fost identifi cate de in-
spectorii clujeni la porci tăiaţi în gos-
podăriile cetăţenilor, carnea fi ind dis-
trusă înainte ca ea să fi  fost consuma-
tă de vreo persoană.

“În această perioadă premergătoa-
re Crăciunului, cei care sacrifi că por-
cine trebuie să prezinte, obligatoriu, 
probe pentru analize la medicul vete-
rinar. La nivelul judeţului Cluj au fost 
depistate, până acum, zece cazuri de 

infestare cu trichineloză, fi ind aplica-
te măsuri de retragere a cărnii înain-
te de a fi  consumată şi, ulterior, de 
distrugere a acesteia. Aceste cazuri au 
fost descoperite în gospodăriile unor 
cetăţeni din comune limitrofe muni-
cipiului Cluj-Napoca şi nu numai. Fa-
cem apel la cetăţeni să se prezinte la 
medicul veterinar de fi ecare dată când 
sacrifi că porci pentru consumul pro-
priu, în vederea prevenirii apariţiei 
unor cazuri de îmbolnăviri”, a decla-
rat presei directorul DSVSA Cluj, Ioan 
Oleleu. În judeţul Cluj sunt mai mul-
te puncte în care se efectuează exa-
menul trichineloscopic, dintre care ce-
le mai multe, trei, în municipiul 
Cluj-Napoca.

La Spitalul Judeţean Cluj, diabetul nu este o urgenţă
Unui clujean i s-a refuzat internarea în spital pentru un motiv halucinant: nu avea emis card de sănătate. Pagina 3

Revelionul afară, 
mai bun ca-n ţară

Planurile pentru Revelion s-au făcut din timp în acest an
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Două femei au murit 
lovite de mașină
Un grav accident de circulaţie, soldat cu 
două persoane decedate, s-a produs luni 
seară, în jurul orei 20:00, pe DN1C, pe 
raza localităţii clujene Iclod. În urma 
apelului la 112, la faţa locului au inter-
venit două echipaje de prim-ajutor (o 
ambulanţă și o autosanitară SMURD), 
dar și poliţiștii. Din păcate, una dintre 
victime a murit la scurt timp după im-
pact – fără ca medicii să mai poată face 
ceva pentru ea, în timp ce cealaltă a fost 
găsită în stare critică, însă cu semne vi-
tale. În ciuda eforturilor depuse de sal-
vatori, rănile suferite de femeie au fost 
incompatibile cu viaţa și s-a declarat de-
cesul, sub privirile neputincioase ale ru-
delor ei, aflate în apropierea ambulan-
ţei. Se pare că cele două victime erau 
cumnate și ieșiseră de la biserică, acolo 
unde au fost să se spovedească. Pe dru-
mul spre casă, la nici 50 de metri distan-
ţă de lăcașul de cult, s-au angajat în tra-
versarea regulamentară a drumului naţi-
onal, pe trecerea pentru pietoni, mo-
ment în care au fost izbite în plin de ma-
șină. Potrivit IPJ Cluj, ambele victime 
erau din Iclod și aveau vârsta de 70, re-
spectiv 78 ani. Conducătorul auto vino-

vat de producerea accidentului este un 
bărbat din Gherla de 32 de ani. Acesta 
va fi cercetat pentru ucidere din culpă.

Tronsonul Gilău-Nădăşelu 
este gata, dar cui foloseşte

O nouă filmare cu drona realizată și pu-
blicată de către Asociaţia Pro 
Infrastructura (API) arată că lucrările pe 
„ciotul” de 8,7 km de autostradă dintre 
Gilău și Nădășelu sunt aproape gata. 
Tronsonul va fi gata până la finalul anu-
lui, dar nu va fi deschis circulaţiei. În cel 

mai bun caz, pe noul tronson 
Gilău-Nădășelu se va putea circula abia 
peste un an. „Nu vor putea fi utilizaţi, 
într-adevăr, o perioadă de timp. Lipsește 
acest pod”, recunoaște șeful de la 
Drumuri, Cătălin Homor. Licitaţia pentru 
pod a fost demarată în 2015, dar anula-
tă la începutul anului. Cei 8,7 km din A3 
langa Cluj-Napoca, între Gilău și 
Nădășelu sunt într-un stadiu avansat de 
execuţie și vor fi terminaţi până la finalul 
anului de către constructorul român 
UMB. Chiar și așa, tronsonul nu va putea 
fi deschis traficului pentru că podul peste 
Someș care unește tronsonul de restul 
autostrăzii A3 spre Câmpia Turzii nu a 
fost terminat. Început de pe vremea con-
tractului Bechtel, podul a rămas pe ju-
mătate realizat și a așteptat să fie refă-
cut, însă autorităţile nu s-au mișcat efici-
ent. Întrebat de ce nu a luat în calcul ca 
CNADNR să finalizeze podul în regie pro-
prie, dat fiind decalajul care apare în ra-
port cu lotul ce e aproape gata, Homor a 
explicat că este vorba de o lucrare prea 
complicată pentru Compania de 
Drumuri.

Pe scurt

Concursul de angajare a 

doi subofi ţeri la popota 

Jandarmeriei din Cluj s-a 

lăsat cu o anchetă şi ares-

tări preventive. Motivul: 

doi subofi ţeri ar fi  dat 

mită unui colonel pentru 

a truca examenul de 

angajare la care partici-

pau rudele lor.

„În 25 de ani de activitate 

am primit doar califi cativul 

foarte bine. Regret că cei 25 

de ani se vor duce de râpă şi 

voi fi  catalogat drept ultimul 

infractor”, a spus în sala de 

judecată colonelul Ioan Doru 

Popescu, potrivit Adevărul.

Ofi ţerul este adjunct al in-

spectorului-şef al Inspectora-

tului de Jandarmi Judeţean 

(IJJ) Cluj şi preşedinte al u-

nei comisii de concurs care se 

ocupă cu angajarea din sursă 

externă a subofi ţerilor.

Procurorii DNA îl acuză 

acum de luare de mită şi de 

faptul că a permis accesul 

unor persoane neautorizate la 

informaţii ce nu sunt destina-

te publicităţii. Concret, ar fi  

primit şpagă 3.000 de euro 

pentru trucarea examenelor 

de angajare în cazul a două 

persoane. Pentru asta, pe 24 

noiembrie, judecătorii de la 

Tribunalul Bucureşti l-au a-

restat 30 de zile. În acelaşi caz 

a mai fost trimis după gratii 

şi plutonierul adjunct-şef Va-

sile Bojan, complicele colone-

lului Popescu.

În faţa magistraţilor, Popes-

cu a solicitat aplicarea orică-

rei măsuri preventive cu ex-

cepţia arestului la domiciliu 

având în vedere starea sa de 

sănătate. El a arătat că nu-şi 

mai simte un picior de când 

a fost reţinut. „Trebuie să merg 

5 km pe jos zilnic astfel încât 

să nu mi se formeze anumi-

te cheaguri de sânge”, a ex-

plicat Popescu.

De asemenea, pentru a pre-

întâmpina formarea acestor 

cheaguri a arătat că trebuie 

să îşi administreze la timp me-

dicamentele. „Tribunalul apre-

ciază că aceste afecţiuni nu 

sunt incompatibile cu starea 

de arest preventiv, putând fi  

tratate şi la locul de deţine-

re”, au motivat judecătorii de-

cizia de arestare preventivă.

Necazurile pentru colone-

lul Popescu au început la sfâr-

şitul lunii septembrie, atunci 

când IJJ Cluj a publicat un 

anunţ privind scoaterea la con-

curs a 14 posturi vacante de 

subofi ţer, cu recrutarea per-

sonalului din sursă externă, 

din care două posturi de sub-

ofi ţer administrativ principal 

– adică la popota din unitate.

Concursul a constat într-o 

probă psihologică eliminato-

rie, o probă de evaluare a per-

formanţelor fi zice, ce a fost 

susţinută la data de 21 oc-

tombrie 2016, şi o probă scri-

să, tip test grilă, ce a fost sus-

ţinută la sediul IJJ Cluj la da-

ta de 24 octombrie 2016. Şa-

se persoane au mai rămas în 

concurs după proba de eva-

luare a performanţelor fi zice, 

iar doi dintre aceştia aveau 

rude angajate ca militari la 

Jandarmeria din Cluj. Este 

vorba despre Felician Cornel 

Chiorean al cărui frate este 

plutonierul adjunct Daniel 

Chiorean, şi despre Raluca 

Bojan al cărei tată este plu-

tonierul adjunct – şef Vasile 

Bojan.

Potrivit procurorilor DNA, 

Chiorean şi Bojan l-ar fi  abor-

dat pe colonelul Popescu şi 

l-ar fi  rugat să le ajute rude-

le să promoveze concursul. 

Pe 21 octombrie, Popescu i-ar 

fi  chemat pe rând în biroul 

său şi le-ar fi  spus preţul: 

1.000 de euro pentru Chio-

rean şi 2.000 de euro pentru 

Bojan. În aceeaşi zi, subofi -

ţerii i-ar fi  dat şi banii, Chio-

rean 900 de euro, iar Bojan 

2.000 de euro. Chiorean ar fi  

achitat restul pe 24 octom-

brie, după ce fratele său a 

susţinut examenul, arată an-

chetatorii. La două zile după 

ce a primit banii, colonelul 

Popescu le-ar fi  dat celor doi 

două variante de răspuns afe-

rente testului grilă pe care ur-

mau să-l susţină candidaţii a 

doua zi. Astfel, cei doi can-

didaţi au luat nota maximă, 

fi ind, de altfel, singurii care 

au obţinut 10.00, şi au fost 

în cele din urmă declaraţi ad-

mişi, promovând astfel con-

cursul.

Regrete târzii ale adjunctului 
şefului IJJ Cluj
„Regret că cei 25 de ani se vor duce de râpă şi voi fi catalogat drept ultimul 
infractor”, a spus în sala de judecată colonelul Ioan Doru Popescu.

Ioan Doru Popescu este adjunct al inspectorului-şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Cluj
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Pentru medicii Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Cluj, 

diabetul nu constituie o 

urgenţă şi poţi muri cu 

zile aşteptând să ţi se 

verifi ce calitatea de asigu-

rat. Ce a păţit un clujean 

care a intrat pe mâna 

Secţiei Clinice Diabet.

Pe site-ul Casei Naţiona-

le de Asigurări de Sănătate 

se menţionează clar că “asi-

guraţii cărora nu li s-a emis 

(tipărit) cardul de sănătate 

pot benefi cia de servicii me-

dicale fără prezentarea aces-

tui document, în baza cali-

tăţii de asigurat”, dar pen-

tru unii medici birocraţia es-

te mai tare decât Codul lui 

Hipocrate.

Alin Cioana (40 de ani) are 

diabet de 5 ani. Recent întors 

din străinătate după o absenţă 

de 17 ani, a simţit pe propria 

piele ce înseamnă să te loveşti 

de birocraţia din România.

Fără insulină 
timp de 6 luni

Dependent de insulină, timp 

de şase luni de zile nu şi-a pu-

tut procura medicamentul esen-

ţial pentru supravieţuire, din ca-

uză că instituţiile din România 

nu au făcut niciun demers pen-

tru a intra în posesia actelor ne-

cesare înscrierii la un doctor de 

familie.

„Mi-a fost foarte greu să-mi 

obţin actele să mă înscriu la 

doctorul de familie. Mă tot pa-

sau între instituţii. Spuneau 

că nu mi-au ajuns actele din 

Anglia, dar nimeni nu făcea 

demersuri să vină. Eu am su-

nat acolo, dar mi s-a spus că 

eu nu pot primi acele docu-

mente, ci doar de la instituţie 

la instituţie şi m-au ţinut 6 

luni, 6 luni a durat până am 

obţinut toate actele din An-

glia să pot fi  asigurat aici, în 

România, eu dependent de in-

sulină. Şase luni nu am putut 

să procur insulină de niciun-

de. Într-un fi nal, am reuşit să 

obţin adeverinţa să mă pot în-

scrie la medicul de familie, de 

la medicul de familie am re-

uşit să obţin trimitere să mă 

înscriu la medicul diabetolog 

şi lucrurile au intrat într-un 

ritm normal. După un rând 

de analize să se vadă de sta-

rea mea de sănătate, de unde 

plecăm, să ştie şi doctorul ca-

re se ocupă de mine, a decis 

(n.red. doctorul diabetolog) 

să mă trimită la internare”, 

îşi începe bărbatul povestea.

Pasat între 
spital şi CAS

Cu biletul de internare şi 

cu toate documentele care 

atestau calitatea lui de asigu-

rat şi cu faptul că este la zi 

cu toate contribuţiile, la sfâr-

şitul lunii noiembrie s-a pre-

zentat la Spitalul Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj – secţia 

diabet zaharat.

„La internare, m-am pre-

zentat, dar când am intrat în 

spitalul de diabet reacţia mea 

a fost că eu nu vreau să mă 

internez. Tot întrebam de o 

doctoriţă la care trebuia să mă 

internez, Iancu Silvia. Tot îmi 

spuneau asistentele că «stai 

că vine, stai că vine». Progra-

marea era între 8.00 – 8.15, a 

venit numai pe la 9.00. Între 

timp, le-am povestit altor doc-

tori despre starea mea de să-

nătate care mi-au spus că ar 

fi  bine să rămân şi să mă in-

ternez. Eu le-am spus că de 

cinci ani de zile nu reuşesc să 

înţeleg ce tip de diabet am şi 

de ce nu reuşesc niciodată di-

mineaţa să fi e bine, e rău tot 

timpul. Ei mi-au zis că tocmai 

de asta e mai bine să mă in-

ternez şi că vom discuta toa-

te aceste aspecte şi că mă vor 

ajuta. Şi vom vedea la anali-

ze, că acolo găsim răspunsu-

rile la întrebările mele”, a mai 

spus Alin Cioana.

Când le-a dat actele, cei de 

la spital i-au spus că nu îl pot 

interna.

„Dar, ei în timpul acesta 

mi-au făcut copie după bule-

tin şi mi-au luat patru fl acoa-

ne de sânge. Din punctul meu 

de vedere, nu trebuiau să fa-

că niciun demers până nu fă-

ceau actele de internare. Mo-

tivul pentru care nu m-au in-

ternat a fost că nu am card 

de sănătate şi îmi trebuie o 

adeverinţă de la Casa de Asi-

gurări. M-am dus la Casa de 

Asigurări, am cerut adeverin-

ţă, mi s-a spus că ei de trei 

ani nu mai emit respectivele 

adeverinţe, cardul nu depin-

de de ei, când vine, vine şi 

mi-au dat o hârtie prin care 

confi rmau că eu sunt asigu-

rat şi pentru orice alte infor-

maţii număr de telefon şi un 

cod prin care oricine poate să 

intre să vadă situaţia mea de 

la Casa de Asigurări. M-am 

întors înapoi cu hârtia asta, 

acelaşi lucru, că nu e bine. Mi 

s-a spus că ori vin cu cardul 

de sănătate, ori nu au ce-mi 

face. M-au trimis din nou la 

CAS să-mi cer drepturile”, a 

mai spus bărbatul.

„Sângele îl aruncăm”

Acesta mai spune că a între-

bat la spital, după ce asistente-

le i-au luat sânge, că ce se în-

tâmplă cu sângele acum că nu 

se poate interna.

„S-a uitat aşa la mine şi mi-a 

zis «îl aruncăm»”, a mai spus 

Alin Cioana.

„Mi s-a insufl at ideea că 

se fac nişte bani pe spatele 

meu. Sunt cheltuieli foarte 

mari cu un bolnav de diabet. 

Probabil că pe acte acum sunt 

internat în spital poate şi o 

săptămână. Se fac măgării cu 

un bolnav de diabet. Încep 

să regret că am luat decizia 

să mă întorc în ţară. Am vrut 

să încep o viaţă normală cu 

sfaturile medicilor de aici. Nu 

înţeleg de ce, eu îmi plătesc 

dările către stat, statul con-

fi rmă lucrul acesta, habar nu 

am, nu ştiu de ce se întâm-

pla asta. Vreau să văd o do-

vadă că într-adevăr acel sân-

ge a fost aruncat”, a mai spus 

bărbatul.

„Dacă actele nu mi-ar fi  în 

regulă, când merg la farma-

cie cu reţeta să-mi procur in-

sulina nu aş putea să intru 

în posesia ei”, este de păre-

re Alin Cioana, care după a-

ceastă experienţă refuză să 

se mai interneze chiar dacă 

va intra cândva în posesia 

cardului de sănătate.

„Sunt şefa 
Compartimentului 
bla bla...”

Acesta nu s-a lăsat descu-

rajat şi a mai încercat încă o 

dată să discute cu cei de la 

Casa de Asigurări de Sănăta-

te Cluj.

„M-am întors la CAS, m-au 

trimis la o şefă de pe acolo 

la camera 312 ca să mă lă-

murească. Nici nu a vrut să 

asculte despre ce este vor-

ba. Până la urmă m-a ascul-

tat şi mi-a zis că «ăia de la 

spital sunt nebuni» şi a ce-

rut să vorbească cu ei. I-am 

spus să sune la spital şi mi-a 

zis să îi dau telefonul meu 

să sune. «Formează numă-

rul şi dă-mi să vorbesc cu ei 

la telefon» mi-a zis. Am fă-

cut şi lucrul acesta, am su-

nat şi din câte am înţeles s-a 

vorbit la secretariat. Ea s-a 

prezentat ca fi ind şefa com-

partimentului bla bla şi au 

început să se certe între ele. 

Au început să se facă în toa-

te felurile, că sunteţi proşti, 

că sunteţi incompetenţi. La 

un moment dat doamna, da-

că mai poate fi  numită doam-

nă, se chinuia să închidă te-

lefonul, nu reuşea şi l-a arun-

cat. Mi-a zis să merg să îi 

dau în judecată, lucru care 

l-a spus şi la telefon celor de 

la spital, că îşi bat joc de mi-

ne. «El e ok din toate punc-

tele de vedere, voi îl distru-

geţi», aşa ceva le-a zis celor 

din spital. Când am ieşit a-

fară, am zis să fi u de bună 

credinţă, să văd ce s-a în-

tâmplat. Am vrut să văd ce 

au zis cei de la spital şi i-am 

sunat şi eu. Au început să 

strige la mine că nu sunt ok 

cu actele, să îi las în pace. 

Le-am zis că aici cineva gre-

şeşte şi de ce trebuie să su-

făr eu. Cineva e incompe-

tent, unul din voi, CAS sau 

spital greşeşte. Am întrebat 

cu cine stau de vorbă şi mi-a 

răspuns că «mai vrei să ştii 

şi cu cine stai de vorbă» şi 

mi-a închis telefonul”, mai 

povesteşte bărbatul.

CAS Cluj: Spitalul era 
obligat să-l interneze

Ofi cialii Casei de Asigurări 

de Sănătate Cluj spun că, în 

acest caz, clinica de diabet avea 

obligaţia să-l interneze pe băr-

bat.

„Persoana în cauză este 

asigurată, dar nu are cardul 

de sănătate emis. Orice fur-

nizor de servicii medicale 

(spital, doctori etc) este obli-

gat să verifi ce în aplicaţia 

«verifi care asigurat» postată 

pe site-ul CAS Cluj sau CNAS, 

unde în baza CNP-ului va 

primi mesaj dacă persoana 

este asigurată sau nu, dacă 

are sau nu cardul emis. Da-

că se primeşte mesaj că per-

soana este asigurată, spita-

lul este obligat să asigure 

servicii medicale. În acest 

caz, bărbatul este asigurat, 

spitalul fi ind obligat să îl in-

terneze. Cardul de sănătate 

se va emite din ofi ciu. Nu e 

vina lui că nu are card. Îl va 

primi ulterior, dar asta nu 

împiedică accesul la servici-

ile medicale”, spun repre-

zentanţii Casei de Asigurări 

Cluj.

La Spitalul Judeţean 
şi Clinica de Diabet tăcerea 
e de aur

În ciuda insistenţelor, nici 

conducerea Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj şi 

nici cea a Clinicii de Diabet 

nu au putut fi  contactate pen-

tru un punct de vedere. Du-

pă ce am sunat pe numărul 

de fi x de la spital ni s-a co-

municat, referitor la acest 

caz, că „nu ne-a fost foarte 

clar la început ce documen-

te sunt necesare şi că îl in-

ternăm în orice moment”.

La Spitalul Judeţean de Urgență Cluj-Napoca, 
diabetul nu este o urgenţă
Unui clujean i s-a refuzat internarea în spital pentru un motiv halucinant: nu avea emis card de sănătate. 

Alin Cioana (40 de ani) are diabet de 5 ani
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Premierul Dacian Cioloș 

nu exclude posibilitatea 

de a se înscrie într-un 

partid politic după ale-

geri, însă a explicat că 

această decizie depinde 

de mai multe lucruri.

„Ce se întâmplă dacă nu 

o să fi u prim-ministru? În 

acest context, nu vă pot răs-

punde la această întrebare. 

(...) În momentul de față, nu 

sunt decis dacă modalitatea 

cea mai bună de a mă anga-

ja în construcția aceasta de 

care vorbeam este ca imedi-

at după alegeri să intru într-

un partid politic. Nu exclud 

acest lucru, dar va depinde 

de mai multe lucruri. Și eu 

vreau să le iau pe rând. Îna-

inte de a spune ce o să fac, 

dacă nu o să se întâmple, 

hai să vedem cum facem ca 

să se întâmple! Și dacă nu o 

să se întâmple, o să iau de-

cizia atunci. Dar, da. Într-un 

fel sau altul, în următorii ani, 

(...) mi-aș dori să mă implic 

în a crea premisele (...) pen-

tru ca anumite lucruri să se 

întâmple, lucruri pe care eu 

le-aș fi  vrut să se întâmple 

acum, dar, dacă nu e posi-

bil, cel puțin mai încolo”, a 

afi rmat Cioloș, la o dezbate-

re organizată marți de Gru-

pul pentru Dialog Social.

Întrebat cum va ajunge 

prim-ministru în condițiile 

în care dreapta politică e di-

vizată, Cioloș a răspuns că 

singurele partide cu care a 

discutat au fost PNL și USR.

„Am avut propunerea din 

partea a două partide să fi u 

susținut pentru a continua și 

am acceptat această propu-

nere mai pasiv la început și 

probabil din ce în ce mai ac-

tiv pe măsură ce ne-am apro-

piat de alegeri, cumva deter-

minat și de împrejurări. Dar 

trebuie să recunosc că acum, 

în momentul de față, nu am 

o strategie despre cum să de-

vin prim-ministru, o să unesc 

eu partidele de dreapta sau 

cum am negociat sau o să ne-

gociez cu ele. Va depinde foar-

te mult, dat fi ind contextul, 

de rezultatul alegerilor, pen-

tru că nici aici nu sunt lucru-

rile clare, care va fi  ponderea 

acestor partide, pe de o par-

te, și apoi în ce măsură aces-

te partide vor fi  gata să lu-

creze împreună pe un proiect 

care să nu fi e unul minima-

list, pentru a fi  credibil din 

punct de vedere al reforme-

lor necesare. Ați vorbit de 

trei, patru partide de dreap-

ta. Eu am avut discuții prin-

cipiale și cu câteva elemen-

te de concretețe, dar mai ales 

principiale cu două din aces-

te partide care mi-au propus 

susținerea și cu care lucrez 

împreună – e vorba de PNL 

și de USR și practic deloc cu 

celelalte partide legat de acest 

lucru. (...) Cred că va depin-

de mai mult și de punctul de 

vedere al liderilor politici ai 

acestor partide, la ce proiect 

sunt gata să se angajeze”, a 

adăugat premierul.

Cioloş nu exclude înscrierea într-un partid politic

Actualul Parlament este 

cel mai inefi cient din 

istoria post-decembristă, 

relevă un studiu lansat 

de Institutul pentru 

Politici Publice (IPP), 

potrivit căruia migraţia 

senatorilor şi deputaţilor 

a atins cote record în 

acest mandat.

La data monitorizării IPP, 

fuseseră depuse în total 

2.729 iniţiative legislative 

în actuala legislatură, 1.689 

(68%) având ca iniţiatori 

parlamentari şi 870 (32%) 

– Guvernul. 49% dintre ini-

ţiativele legislative ale par-

lamentarilor au fost respin-

se – peste o treime aflân-

du-se, în continuare, în pro-

cedură parlamentară – şi 

doar 14% au devenit legi. 

Raportat la acelaşi interval, 

peste 80% dintre iniţiative-

le Guvernului au fost adop-

tate.

Cele mai multe proiecte 

de lege depuse în acest man-

dat au fost iniţiate la Came-

ra Deputaţilor de Tudor Ciu-

hodaru (PSD) – 170 din ca-

re 8 devenite legi; Ion Me-

linte (independent) – 145 din 

care 21 devenite legi şi Pe-

tru Movilă (independent) – 

142 din care 10 devenite legi, 

iar la Senat de Octavian Bum-

bu (UNPR) – 226 din care 

30 devenite legi, Doina Fe-

derovici (PSD) – 146 din ca-

re 36 devenite legi şi Flori-

an Coca (PSD) – 119 din ca-

re 23 devenite legi.

Parlamentarii cu zero ini-

ţiative legislative în acest 

mandat sunt, potrivit IPP, 

Sebastian Ghiţă (PRU), Oa-

na – Niculescu Mizil (PSD), 

Aurel Nechita (PSD).

IPP subliniazcă că acesta 

este „cel mai inefi cient din-

tre parlamentele post-decem-

briste, atât sub aspectul ac-

tivităţii de legiferare în sine, 

cât şi din perspectiva nume-

roaselor probleme de integri-

tate/penale ale unor aleşi”.

În plus, actualul Parlament 

a ajuns la fi nalul mandatului 

cu 507 parlamentari, faţă de 

588 câţi au fost aleşi la scru-

tinul din 2012 – 15 % dintre 

aleşii uninominal în 2012 nu 

se mai regăsesc în Parlament 

din diferite motive, cei mai 

mulţi datorită problemelor cu 

legea, fi ind condamnaţi defi -

nitiv/urmăriţi penal.

Astfel, 13 parlamentari au 

fost condamnaţi defi nitiv, 16 

arestaţi sau anchetaţi de 

DNA, 6 declaraţi incompati-

bili. 26 parlamentari au op-

tat pentru funcţii la nivel lo-

cal, iar 12 membri ai Parla-

mentului şi-au depus demi-

sia fi ind numiţi în funcţii în 

alte instituţii, unii dintre ei 

fi ind deferiţi justiţiei ulteri-

or ocupării acestor funcţii.

De asemenea, IPP arată 

că migraţia parlamentarilor 

a atins cote record în acest 

mandat. 223 parlamentari, 

adică 38% din total, nu mai 

sunt, la data realizării ana-

lizei, afi liaţi grupului parla-

mentar/partidului alături de 

care au fost aleşi în 2012.

„Campionii” migraţiei în 

mandatul 2012 – 2014 sunt 

deputatul Ion Şcheau (can-

didat din partea PPDD, de-

venit independent, apoi afi -

liat la grupul PSD, PDL/PNL, 

astăzi candidat din partea 

PNL), deputata Diana Tuşa 

(candidată din partea PNL, 

devenită independentă, afi -

liată apoi la grupul PDL ca-

re a fuzionat ulterior cu PNL, 

devenită din nou indepen-

dentă şi astăzi candidată pe 

listele PSD) şi senatorul Ci-

prian Rogojan (candidat din 

partea PDL, devenit indepen-

dent, afi liat apoi UNPR, din 

nou independent, astăzi can-

didat din partea ALDE).

48% din actualii parlamen-

tari candidează din nou, 55% 

de la PSD, 47% de la PNL, 

78% din parlamentarii ALDE 

şi 60% din cei ai UDMR. Par-

tidul cu cel mai mare număr 

de candidaţi în alegerile din 

acest an şi care nu au mai 

fost în Parlament – PNL (o 

bună parte nefi ind însă pe lo-

curi eligibile), iar cel cu cea 

mai mică rată de schimbare 

în alegerile parlamentare 2016 

este ALDE.

Cel mai ineficient Parlament 
din istoria post-decembristă
Migraţia senatorilor şi deputaţilor a atins cote record în acest mandat.

Preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, a declarat 

referitor la o posibilă intra-

re la guvernare, că repre-

zentanţii Uniunii nu au fost 

solicitaţi pentru o discuţie 

în acest sens şi nici ei nu 

au iniţiat o astfel de discu-

ţie, considerând că aceste 

aspecte trebuie analizate 

după afl area rezultatelor 

alegerilor.

„Până la alegeri avem o sin-

gură preocupare, reprezentarea 

proporţională şi prezentarea can-

didaţilor, prezentarea programu-

lui nostru politic. Nimeni nu 

ne-a căutat, nimeni nu a solici-

tat nicio discuţie până la aceas-

tă oră, nici noi nu am solicitat 

nicio discuţie şi eu cred că toa-

te aceste aspecte trebuie discu-

tate după 11 decembrie, înce-

pând cu 12, 13 decembrie”, a 

declarat Kelemen Hunor.

Liderul Uniunii a făcut aces-

te declaraţii după ce a partici-

pat la Odorheiu Secuiesc, ală-

turi de preşedintele Partidului 

Civic Maghiar, Bíró Zsolt şi pri-

marul municipiului, Gálfi  Árpád, 

la semnarea unui acord trilate-

ral privind posibilităţile de dez-

voltare a municipiului pentru 

următorii patru ani. Kelemen 

Hunor a declarat că s-a dorit 

transmiterea unui mesaj de u-

nitate şi de solidaritate şi de sus-

ţinere a proiectelor de dezvol-

tare a municipiului, cu mijloa-

ce politice. Liderul UDMR a mai 

spus că miza alegerilor din 11 

decembrie pentru comunitatea 

maghiară este o reprezentare 

puternică în Parlament, pentru 

susţinerea intereselor specifi ce 

legate de identitatea etnică şi 

naţională.

„Miza este o reprezentare 

proporţională şi puternică în 

ambele camere, ca să putem 

servi binele comun şi interesul 

comunităţii maghiare, interese-

le specifi ce care sunt legate de 

identitatea etnică, identitatea 

naţională. Fără o reprezentare 

puternică, fără o reprezentare 

proporţională, lumea ne va ve-

dea ca o comunitate dezbinată, 

care nu mai are puterea de a tri-

mite reprezentanţi în parlamen-

tul României. Este un mesaj de 

unitate şi solidaritate”, a con-

chis Kelemen Hunor.

Hunor: „Nu ne-a 
căutat nimeni”

49% dintre iniţiativele legislative ale parlamentarilor au fost respinse şi doar 14% au devenit legi
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În medie, cinci din zece 

români se simt obligaţi să 

cheltuiască bani pentru 

sărbători, iar doi din zece 

au acumulat anul trecut 

datorii în urma cheltuieli-

lor de Crăciun, se arată 

într-un nou raport ING 

International Survey pri-

vind cheltuielile legate de 

sărbătorile de iarnă.

Concluzia acestui raport, 

realizat pe un eşantion de 

13.500 persoane din 14 ţări 

din Europa, Statele Unite şi 

Australia, este că ar trebui să 

ne gândim de două ori înain-

te să dăm mulţi bani pe ca-

douri, deoarece cheltuielile 

mari nu aduc neapărat satis-

facţie celor ce le primesc.

De asemenea, din studiu 

reiese că unul din şapte euro-

peni (15%) a primit anul tre-

cut cel puţin un cadou pe ca-

re nu şi-l dorea, nu i-a plăcut 

sau nu l-a folosit. Cu alte cu-

vinte, au existat cel puţin 81 

de milioane de cadouri nedo-

rite, fi ecare cu o valoare me-

die de aproximativ 45 de eu-

ro.

La nivel european, româ-

nii (cu 27%) se afl ă pe locul 

trei în topul celor ce nu au 

apreciat cadourile primite, pe 

locul întâi fi ind Marea Brita-

nie (29%), urmată îndeaproa-

pe de Italia (28%).

În timp ce anul trecut apro-

ximativ 3,7 miliarde de euro 

au fost cheltuiţi pe cadouri 

neapreciate, cumpărăturile de 

Crăciun au adus datorii pen-

tru unul din zece europeni. 

În această privinţă, România 

se afl ă în fruntea clasamen-

tului european, cu 19%, aproa-

pe de două ori mai mult de-

cât media europeană (10%).

Cu toate acestea, europe-

nii au început să îşi planifi ce 

mai bine cheltuielile de Săr-

bători, două din cinci persoa-

ne (41%) mărturisind că eco-

nomisesc înainte de Crăciun, 

faţă de numai 33% în 2015. 

Acest lucru

În medie, cinci din zece ro-

mâni (53%) se simt obligaţi 

să cheltuie bani de Crăciun, 

cu 11% mai mult decât me-

dia europeană. La acest capi-

tol suntem depăşiţi doar de 

Spania, unde procentul ajun-

ge la 57%. Această presiune 

socială se simte cel mai puţin 

în Olanda, care înregistrează 

un procent de numai 20%.

Rezultatele studiului mai 

arată că, în Europa, şapte din 

zece persoane sunt de părere 

că sărbătorile de Crăciun se 

concentrează din ce în ce mai 

mult pe cheltuirea banilor.

Doi din zece români au intrat 
în datorii, în 2015, pentru 
a cumpăra cadouri de Crăciun

Evoluţia pozitivă a econo-

miei româneşti, PIB-ul pe 

primele nouă luni având 

o creştere de 4,9%, cât şi 

vânzările de valută 

comerciale au protejat 

leul de fl uctuaţiile care au 

afectat alte monede din 

regiune.

În aceste condiţii leul a re-

uşit să fi e mai valoros decât 

zlotul polonez, pentru prima 

dată în ultimii aproape cinci 

ani. Astfel, BNR a cotat mo-

neda poloneză la 0,992 lei.

Cursul euro a scăzut de la 

4,5087 la 4,5008 lei, pregătind 

o eventuală trecere sub pra-

gul de 4,5 lei, după mai bine 

de patru săptămâni. Piaţa va-

lutară s-a deschis 4,502 lei iar 

tranzacţiile s-au realizat între 

4,495 şi 4,505 lei. Cotaţiile de 

la ora 14:00 coborau la 4,493 

– 4,496 lei, pe fondul calmă-

rii tensiunilor pe pieţele inter-

naţionale.

Dolarul american a pierdut 

o bună parte din câştigurile 

obţinute după câştigarea de 

către Donald Trump a preşe-

denţiei SUA cât şi a rezulta-

telor referendumului din Ita-

lia. Cursul său a scăzut de la 

4,2303 la 4,1782 lei, iar cota-

ţiile au coborât la 4,172 – 4,194 

lei.

Media monedei elveţiene, 

care continua să scadă pe pie-

ţele internaţionale, la 1,082 – 

1,085 franci/euro, a coborât 

de la 4,1705 la 4,1492 lei, mi-

nim al ultimelor cinci săptă-

mâni şi jumătate.

Monedele din regiune se 

depreciau faţă de euro. Cea 

poloneză scădea la 4,487 / 

4,507 zloţi iar cea maghiară 

la 313,5 – 414,6 forinţi.

Stabilizarea pieţelor fi-

nanciare după anunţul fă-

cut de premierul italian Mat-

teo Renzi că va demisiona 

după NU-ul spus la referen-

dumul desfăşurat duminică 

în Peninsulă, care a coborât 

euro până la 1,0506 dolari, 

minim al ultimelor 20 de 

luni, s-a reflectat în apreci-

erea rapidă a monedei uni-

ce.

Perechea euro/dolar se 

tranzacţiona ieri între 1,073 

şi 1,0785 dolari, după ce pre-

şedintele Italiei i-a cerut lui 

Matteo Renzi să amâne demi-

sia sa până la defi nitivarea le-

gii bugetului pe 2017.

Uncia de aur a scăzut luni 

până la 1.157 dolari, minim 

al ultimelor zece luni, dar a 

crescut la fi xingul de ieri di-

mineaţă de la Londra la 1.171 

dolari.  (R.G.)

Leul, susţinut de date economice
PIAŢA VALUTARĂ

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Planurile pentru noaptea 

de Revelion s-au făcut în 

acest an la Cluj din timp. 

Dacă în anii trecuţi, potrivit 

administratorilor de restau-

rante contactaţi de Monitorul 

de Cluj, rezervările se făceau 

în proporţie de 50% chiar şi 

cu o săptămână înaintea 

nopţii dintre ani, anul aces-

ta majoritatea restaurante-

lor se laudă deja cu un grad 

de ocupare de peste 60%.

La fel de mare e interesul şi 

pentru excursii şi city break-uri. 

„Locurile s-au ocupat mult mai 

repede şi într-un grad mai ma-

re decât până acum în indus-

tria turismului. Astfel, pentru 

târgurile de Crăciun a fost foar-

te mare gradul de ocupare. 

Agenţia noastră nu a mers ni-

ciodată în Cracovia cu două au-

tocare, acum am suplimentat 

locurile şi am mers cu un au-

tocar în plus. Constat şi la co-

legii mei aceeaşi situaţie. Când 

am epuizat locurile pentru Cra-

covia i-am sunat să-i întreb da-

că pot prelua din clienţi şi nu 

mai aveau locuri disponibile. 

Ofertele pentru ziua de Crăciun 

au, de asemenea, un grad de 

ocupare mai mare decât în anii 

anteriori, iar ofertele de reveli-

on sunt chiar 100% rezervate, 

unii dintre colegii mei au chiar 

suplimentări la anumite locaţii 

pentru că solicitarea e foarte 

mare”, a declarat pentru Moni-

torul de Cluj, Batinas Jolanda, 

director Blue Travel .

Situaţia e la indigo şi pentru 

locurile din staţiunile montane. 

Săptămâna aceasta încheiem 

“rezervările pentru revelion, mai 

avem doar câteva locuri pentru 

care se luptă acum clienţii, iar 

achitarea s-a făcut deja integral”, 

spune Oana Vilt, managerul ho-

telului Alpin Băişoara.

Varianta cea mai ieftină

Dintre clujenii care nu vor să 

stea acasă de Revelion şi nici să 

meargă la focurile de artifi cii din 

Piaţa Unirii, cel mai ieftin ies cei 

care optează pentru o noapte în 

club, fără rezervare la masă. Pre-

ţurile sunt sub 100 de lei pentru 

bilet şi o cupă de şampanie. Da-

că optează pentru varianta cu 

loc la masă, preţurile minime 

ajung la 200 de lei, sumă în ca-

re este inclus şi un card de con-

sumaţie de peste 100 de lei. 

Tot pentru club, maximele 

trec de 300 de lei pentru un “pa-

chet vip” care include “accesul 

în club – 80 lei, masă rezerva-

tă în zona VIP, card de consu-

maţie de 270 lei / pers, welco-

me drink şi un platou de aperi-

tive la 4 persoane”.

În schimbul banilor clienţilor 

li se promit spectacole live, mân-

care şi băutură pe săturate. „Ţi-am 

pregătit un meniu festiv, open 

bar nelimitat, muzică de petre-

cere şi spectacol live pentru doar 

290 lei/persoană. Dacă iţi aduci 

şi prietenii, benefi ciezi de 20 lei 

reducere pentru grupuri mai ma-

ri de 10 persoane. Pentru cei ce 

vor să petreacă noaptea la hotel, 

tariful de cazare benefi ciază de 

reduceri speciale. Pentru rezer-

vări se va achita un avans de 

50% din tariful meniului, ur-

mând ca restul de plată să se fa-

că până în data de 31 decembrie 

2016 inclusiv. Anularea rezerva-

rii duce la pierderea avansului”, 

se arată într-un anunţ.

Pentru a asculta Iris live în 

noaptea dintre ani, la unul din-

tre hotelurile de lux din Cluj, 

plus meniu servit, doritorii tre-

buie să achite 400 de lei de per-

soană.

Sejururile, o variantă 
plină de surprize

„Agenţia mea are o ofertă 

foarte bună pentru Crăciun în 

Bistriţa, la Colibiţa, la hotel 

Fisherman’s. Aici turistul are 

parte, de la plimbarea cu sania, 

până la tăierea porcului, colin-

de şi masa de Crăciun tradiţio-

nală, e foarte frumos şi foarte 

inedit. Hotelul în sine oferă ca-

zare şi masă all-inclusive, are şi 

centru spa. Pachetul costă 

1000ron/persoana-4zile/3nopţi 

sau 1300ronpersoana pentru 

6zile/5nopţi. În Maramureş sunt 

oferte foarte bune şi axate pe 

turismul tradiţional. Un astfel 

de pachet pentru 4 zile costă 

690 de lei. De Revelion oferta 

este foarte largă. Eu, personal, 

mă duc cu un grup de 50 de 

persoane la Hajdúszoboszló, 

unde vom petrece trei zile, vom 

lua şi masa de Revelion acolo, 

dar vom participa şi la festivi-

tatea de adio a anului 2016, vom 

avea şi sesiuni de spa şi odih-

nă şi în ultima zi vom merge şi 

în Debrecen, care este o altă sta-

ţiune din Ungaria şi vom vizita 

şi acest oraş. 165 de euro costă 

acest sejur. Acestea sunt progra-

mele agenţiei mele, dar pe lân-

gă acestea, de la Dubai şi până 

la Antalia se pot face foarte mul-

te de Revelion”, spune directo-

rul Blue Travel.

Ce fac clujenii de Revelion anul acesta?
Clujenii s-au năpustit asupra ofertelor pentru noaptea dintre ani şi au rezervat deja peste 60% din locurile 
la restaurante şi aproape 100% la categoria miniexcursii din ţară sau străinătate oferite de agenţiile de turism.

Locurile la Hotel Alpin Băişoara s-au ocupat deja în proporţie de 95%

Oferta de Revelion include și șampania de la miezul nopţii 
și voucher de 100 de lei pentru băuturi. Bufetul suedez este 
inclus și el în preţ și extrem de variat, după cum puteţi ve-
dea mai jos:

STARTER
Piept de raţă afumat și chutney de mere/ Somon Gravlax/ 
Terină de ardei marinaţi cu vinete coapte și brânză de ca-
pră/ Creveţi tempura / Pachete crocante cu legume/ 
Canapes cremă de brânză/ Piure de trufe și chives/ 
Asortiment de mezeluri italienești: bresaola, salsiccia, mor-
tadella, prosciutto/ Brânzeturi tradiţionale românești cu 
fructe și seminţe uscate / Salată cu legume la grătar, so-
mon afumat și dressing de iaurt/ Salată cu bresaola, moz-
zarela, roșii, busuioc, ceapă și crutoane/ Salată vegetariană 
cu năut, ardei copţi, quinoa și mix de verdeţuri/ Salată cu 
vinete coapte, roșii, sparanghel, feta și ceapă.

MAIN
Lup de mare cu mix de ierburi, lămâie și ratatouille/ Curry 
vegetal gătit la tagine/ Piept de raţă cu infuzie de espresso 
și sparanghel la grătar / Pulpe de raţă confi ate cu sos de 
portocale roșii/ Purceluș de lapte la cuptor/ Costiţe de porc 
marinate bbq, cartofi  cu rozmarin.

DESSERT
Tartă de scorţișoară cu banane și faguri de miere / Prăjitură 
de caise cu migdale coapte și cremă de mascarpone / 
Brownies cu fructul pasiunii / Mini eclere, cremă de porto-
cale și caramel cu rozmarin / Fructe proaspete.

HOMEMADE BREAD
Fougasse cu rozmarin.

Bufet suedez de Revelion, la 250 de lei
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Copilăria şi adolescenţa 

unei legende a fotbalului 

mondial sunt subiectul 

următorului fi lm din pro-

gramul Cinematecii TIFF. 

Pelé: Birth of a Legend / 

Pelé: Naşterea unei legen-

de (2016).

Filmul va fi  proiectat la Ci-

nema Victoria din Cluj-Napo-

ca joi, 8 decembrie, de la ora 

20.00, şi duminică, 11 decem-

brie, de la 17.30.

A dat peste 1200 de goluri, 

intrând în Cartea Recorduri-

lor, a condus Brazilia spre vic-

torie în trei Cupe Mondiale, 

mai mult ca orice alt fotbalist 

din istorie, şi a devenit un 

simbol al ţării şi culturii sale. 

Însă toate astea păreau im-

probabile la începutul anilor 

50, când puştiul Pelé trăia 

într-o familie atât de săracă 

din periferia oraşului São Pao-

lo încât nu-şi permitea să-şi 

cumpere o minge. Jocul său 

electrizant pe străzile de car-

tier şi ambiţia de a fi  ca tatăl 

său l-au dus, la doar 17 ani, 

la selecţia în naţionala Brazi-

liei şi la prima sa victorie într-o 

Cupă Mondială, în 1958. Un 

moment extraordinar pentru 

cariera sa şi pentru fotbalul 

brazilian, redat cu emoţie în 

fi lm.

„Tata a fost un fotbalist 

bun, a dat multe goluri. Era 

cunoscut în Brazilia, în Minas 

Gerais. Era modelul meu în 

viaţă. Dintotdeauna mi-am 

dorit să fi u ca el, însă tot ce 

s-a întâmplat până în ziua de 

azi cu acest vis numai Dum-

nezeu poate explica”, mărtu-

risea Pele într-un interviu pen-

tru CNN la Tribeca Film Fes-

tival. Starul brazilian a fost a-

tât de emoţionat la premiera 

fi lmului, încât i-au dat lacri-

mile.

În distribuţia fi lmului: Ke-

vin de Paula, Seu Jorge, Vin-

cent D'Onofrio, Rodrigo San-

toro, Diego Boneta, Leonardo 

Lima Carvalho, Colm Meaney.

Pe 15 decembrie, cinefi lii 

vor avea parte de o avanpre-

mieră: Fuocoammare / Fire at 

Sea, în regia lui Gianfranco 

Rosi. Unul dintre cele mai pre-

miate fi lme ale anului, Fuo-

commare a câştigat Ursul de 

Aur la Festivalul de la Berlin 

şi este propunerea Italiei la 

Oscarul pentru Cel mai bun 

fi lm străin. Documentarul es-

te un portret impresionant al 

vieţii pe insula Lampedusa, o 

frontieră simbolică a Europei, 

traversată de milioane de emi-

granţi din Africa şi Orientul 

Mijlociu şi afl ată constant în 

atenţia presei internaţionale. 

Filmul va fi  însoţit de o dez-

batere pe tema imigraţiei.

Preţul unui bilet este 10 lei. 

Biletele pot fi  cumpărate în 

avans de la casieria Cinema 

Victoria.

Un film biografic despre fotbalistul 
brazilian Pelé, la Cinemateca TIFF

Opera Maghiară din Cluj 

aşteaptă iubitorii de 

muzică la spectacolul 

Castelul Prinţului 

Barbă-Albastră în data 

de 8 decembrie 2016, joi 

seara de la ora 18:30. 

Regia spectacolului este 

semnată de Miklós 

Szinetár, laureat al pre-

miului Kossuth, iar diri-

jor va fi  György 

Selmeczi.

Castelul Prinţului Bar-

bă-Albastră este singura ope-

ră compusă de Béla Bartók, 

pe un libret scris de Béla 

Balázs, prezentată în primă 

audiţie în data de 24 mai 

1918, la Opera Regală din 

Budapesta. În 2014, Opera 

Maghiară din Cluj a prezen-

tat această operă în forma 

sa originală, reconstruind 

întreaga scenografie şi toa-

te costumele după mache-

tele din 1918 ale contelui 

Miklós Bánffy. Lucrările au 

fost conduse de Zsuzsa Sze-

beni şi Gyula Lőrincz.

Despre singura operă a lui 

Béla Bartók, Vladimir Devese-

lu scria: „Libretul, scris de Belá 

Balázs, cunoscut poet simbo-

list maghiar de la începutul se-

colului XX, se va îndepărta de 

intriga poveştii cu acelaşi titlu 

a lui Charles Perrault, renun-

ţând la deznodământul fericit 

propus de scriitorul francez, 

oferindu-ne o desfăşurare şi 

un fi nal în care misterul, ca-

racterul vag şi înspăimântător 

explorează viaţa greu de pă-

truns a sufl etului”.

Castelul Prinţului Barbă-Albastră, 
la Opera Maghiară

Proiecţii de fi lme, întâlnir 

cu actori, demonstraţii de 

step şi tango, ateliere, câte-

va concerte şi un târg de 

Crăciun sunt doar o parte 

din activităţile programului 

anunţat de Teatrul Naţional 

din Cluj pentru Ziua 

Porţilor Deschise, care va 

avea loc sâmbătă.

Ediţia din acest an va avea 

loc între orele 18.00 şi 01.00, iar 

intrarea este liberă, în limita lo-

curilor disponibile.

„Pe lângă numeroasele ate-

liere pe care le-am pregătit pen-

tru voi, evenimentul va oferi nu-

meroase momente atractive de 

care vă invităm să ne bucurăm 

împreună!”, promit organizato-

rii.

Potrivit unui comunicat trans-

mis marţi, pe scena mare va pu-

tea fi  văzut fi lmul "Cabina de 

Film", iar spectatorii vor putea 

intra în discuţii cu patru actori 

ai teatrului. Vor urma apoi do-

uă momente muzicale – Muzi-

ca Filmelor, un concert simfo-

nic susţinut de Orchestra Agile 

şi Concert'N 5 – 1 cu Ada Mi-

lea şi Anca Hanu. Noaptea se 

va încheia cu un spectacol de 

stand-up comedy cu Dragoş Pop, 

„Ceva nu-i OK!”.

Pe toată durata evenimentu-

lui, teatrul va găzdui un târg de 

Crăciun cu obiecte realizate de 

copii cu dizabilităţi. Vor fi  ex-

puse produse confecţionate de 

elevii de la Liceul Special pen-

tru Defi cienţi de Vedere Cluj-Na-

poca, dar şi bijuterii din hârtie, 

obiecte decorative din lână sau 

fi gurine din plante, fructe şi se-

minţe uscate realizate de dife-

riţi artişti. Tot în cadrul târgului 

va fi  deschisă şi o expoziţie de 

icoane pe sticlă.

Marcând aniversarea a 100 

de ani de dadaism, Zona Dada 

va conţine o expoziţie de pictu-

ră şi sculptură, dar şi o serie de 

proiecţii cu fi lme de arhivă, pre-

zentate sub numele de Cinema 

Dada.

Acei vizitatori care doresc îşi 

pot face o caricatură la cerere, 

după care pot răsfoi o carte din 

oferta adusă de Librăria Teatru-

lui Naţional Cluj-Napoca sau 

pot bea un ceai cald.

Atelierele de măşti sau de 

pictură pe globuri întregesc ac-

tivităţile la care clujenii pot par-

ticipa în această zi special pre-

gătită de echipa teatrului Naţi-

onal din Cluj. Programul întreg 

al evenimentului poate fi  găsit 

pe pagina teatrului.

Târg de Crăciun 
la Teatrul din Cluj
Pe scena mare va putea fi văzut filmul „Cabina 
de Film”, iar spectatorii vor putea discuta cu actorii.
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Cluj-Napoca devine cel 

de-al doilea oraş al festi-

valului de fi lm documen-

tar românesc, după 

Bucureşti, unde în luna 

octombrie au fost premia-

te cele mai bune astfel de 

producţii dintr-o selecţie 

de 25 de titluri. 

Cinefilii sunt invitaţi la 

Cinema Dacia să cunoască 

un suflu tânăr impregnat în 

cinematografia româneas-

că, sub forma unor docu-

mentare semnate de stu-

denţi şi regizori profesio-

nişti deopotrivă. Parte din 

proiecţii vor fi urmate de 

sesiuni de întrebări şi răs-

punsuri cu realizatorii aces-

tora.

Pe parcursul a trei zile, 

fi lmele româneşti, dar şi 

co-producţii cu Marea Brita-

nie, Serbia, Azerbaidjan, Ger-

mania, Republica Moldova, 

vor servi spectatorilor felii 

ale vieţii de astăzi sau de 

acum multe decade, de aici 

sau de peste hotare, minori-

tăţi, portrete, obiceiuri, un-

ghiuri prin care viaţa este 

abordată rareori.

Joi, prima zi a festivalu-

lui, începe cu o serie de scurt-

metraje de la ora 17:30. End 

of Summer (R. Alina Mano-

lache), câştigător al premiu-

lui pentru cea mai bună re-

gie în secţiunea studenţeas-

că Bucureşti Docuart Fest, 

deschide seara de proiecţii. 

Perfection is Forever (R. Ma-

ra Trifu), documentar expe-

rimental premiat pentru cea 

mai bună imagine, continuă 

lista, alături de We Fly Aga-

in (R. Alexandru Vlad) şi 

Proiecţionistul (R. Norbert 

Fodor). Primul lungmetraj al 

serii este o co-producţie Azer-

baidjan, Germania şi Qatar 

şi surprinde o poveste spe-

cială dintr-un colţ de lume 

în Holy Cow (R. Imam Ha-

sanov). În încheierea primei 

zile de festival se conturea-

ză povestea fi ului nerecunos-

cut al lui Constantin Brân-

cuşi, (plecat dintre noi acum 

o lună), în regia lui Ionuţ Te-

ianu – În căutarea tatălui 

pierdut.

Ziua de vineri debutea-

ză cu documentarul premi-

at pentru cea mai bună re-

gie, o poveste neaşteptată 

de dragoste, Angela (R. Bo-

tond Pusok) şi continuă cu 

Parisul lui Matei, documen-

tar de televiziune regizat 

de Andreea Ştiliuc. Filmul 

cu cea mai bună imagine 

în secţiunea principală, Ul-

timul căldărar (R. Cosmin 

Bumbuţ, Elena Stancu) se 

proiectează de la 19:10, iar 

în final, de la 20:15, se dă 

play pentru Un film mai pu-

ţin vesel, mai mult trist, po-

etic şi sfătos, în regia Cor-

nel Mihalache.

Sâmbătă, de la 15:15, la 

Cluj Docuart Fest vor fi  pro-

iectate documentare studen-

ţeşti în regia: Alex Pintică – 

Farid Fairuz versus Mihai Mi-

halcea, Iasmina Iabloncic – 

Dobre, Rista Enxhi – Capo-

eira, dansul libertăţii şi Ioa-

na Grigore – 10:34 to Belgra-

de (premiu pentru cel mai 

bun montaj). De la 18:15 în-

cepe un drum în muzica ro-

mânească de azi care se fo-

loseşte de elemente tradiţi-

onale în 100 de movile (R. 

Max Ciorbă). Ultimele două 

fi lme ale festivalului sunt 

Imagini din vis, de Sorin Lu-

ca, câştigător al trofeului Bu-

cureşti Docuart Fest şi Doar 

o răsufl are, premiat pentru 

cea mai bună regie, al Mo-

nicăi Lăzurean-Gorgan.

Proiectul are ca scop pro-

movarea şi încurajarea pro-

ducţiei acestui gen cinemato-

grafi c şi a regizorilor, în spe-

cial celor afl aţi la început de 

drum.

În lumea documentarului, 

intrarea este liberă pe parcur-

sul tuturor proiecţiilor.

Festivalul filmului documentar 
românesc revine la Cluj
Cluj Docuart Fest are loc pentru cel de-al doilea an consecutiv la Cluj-Napoca. Festivalul cuprinde 
documentare româneşti recent realizate, la Cinema Dacia, în perioada 8-10 decembrie 2016.

Sala Cinematografului Dacia va fi  gazda Festivalului Cluj Docuart Fest
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CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al
Societăţii Interdealer Capital Invest S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 7A

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARI-
LOR pe data de 07 ianuarie 2017, ora 10,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul so-
cietăţii „Interdealer Capital Invest” S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Constanţa nr. 7A, la care sunt îndreptăţiţi să participe 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zi-
lei de 31 decembrie 2016, care este și dată de referinţă, și 
va avea următoarea ordine de zi:
1. Analiza situaţiei autorizării de către Autoritatea de Su-
praveghere Financiară a membrilor Consiliului de adminis-
traţie aleși prin hotărârea AGOA nr. 2 din data de 29.03.2016 
și luarea măsurilor ce se impun.
2. Alegerea unui nou membru al consiliului de administra-
ţie în situaţia în care acest lucru se impune.
3. Diverse.
4. împuternicirea persoanei privind îndeplinirea formalită-
ţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢI-
ONARILOR pe data de 07 ianuarie 2017, ora 11,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la sediul 
societăţii „Interdealer Capital Invest” S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Constanţa nr. 7A, la care sunt îndreptăţiţi să participe 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârșitul zi-
lei de 31 decembrie 2016, care este și dată de referinţă, și 
va avea următoarea ordine de zi::
1. Analiza situaţiei economico-fi nanciare a societăţii și lu-
area măsurilor ce se impun.
2. Analiza reglementărilor MIFID II.
3. Discutarea și aprobarea prelungirii perioadei privind de-
legareai către Consiliul de administraţie, a atribuţiilor prevă-
zute de art. 113 lit. b), c) și f) din Legea nr.31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată cu completările și modi-
fi cările ulterioare.Discutarea și aprobarea tuturor detaliilor 
privind operaţiunea de majorare de capital(drepturi de pre-
ferinţă, etape și modalităţi de subscriere și vărsare, etc.).
4. Ratifi carea, validarea unor hotărâri ale Consiliului de ad-
ministraţie.
5. împuternicirea persoanei privind îndeplinirea formalită-
ţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, locali-
tatea de domiciliu și califi carea profesională ale persoane-
lor propuse pentru funcţia de administrator, se afl a la dis-
poziţia actionarilor, putând fi  consultată și completată de 
aceștia.
Acţionarii pot participa la adunarea generală direct sau prin 
reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale.
Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţi-
onarilor în adunările generale precum și materialele de șe-
dinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai 
sus, începând cu data de 07.12.2016

În cazul în care pe data de 07 ianuarie 2017, ora 10,00 
– pentru AGOA (respectiv ora 11,00 – pentru AGEA), nu se 
întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunările generale 
se vor desfășura pe data de 08 ianuarie 2017 în același 
loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA

www.batrom.ro

Aplicaţia populară de 

mesagerie WhatsApp 

Messenger va înceta să 

mai funcţioneze începând 

de anul viitor pe milioane 

de dispozitive mobile care 

nu sunt actualizate, infor-

mează The Mirror.

WhatsApp Messenger, ac-

cesată de peste un miliard de 

persoane în fi ecare lună, nu 

va mai fi  compatibilă cu tele-

foanele mobile mai vechi, în 

urma modernizării tehnologi-

ei folosite.

Aplicaţia a fost introdusă 

pe piaţă în 2009, iar compa-

nia a anunţat încă de la înce-

putul acestui an că va ''oferi 

o importanţă şi mai mare con-

fi gurărilor de securitate, pre-

cum şi opţiunilor de a ţine le-

gătura cu persoanele dragi'”.

În contextul evoluţiei rapi-

de a tehnologiei, creatorii apli-

caţiei au declarat că se văd 

nevoiţi să ţină pasul cu „plat-

formele pe care majoritatea 

utilizatorilor le folosesc”.

„Aproape 70% dintre sis-

temele de operare folosite la 

momentul respectiv (2009 – 

n.r.) erau oferite de BlackBerry 

şi Nokia. Sistemele de ope-

rare oferite de Google, Apple 

şi Microsoft – care astăzi re-

prezintă 99,5 la sută din vân-

zări – constituiau mai puţin 

de 25 la sută din vânzări la 

momentul respectiv. Pe mă-

sură ce înaintăm şi privim la 

următorii şapte ani, dorim să 

ne concentrăm efortul şi aten-

ţia asupra platformelor pe ca-

re majoritatea utilizatorilor 

le folosesc. Aşadar, de la sfăr-

şitul anului 2016 nu vom mai 

oferi asistenţă pentru WhatsA-

pp Messenger pe următoare-

le platforme: BlackBerry OS 

şi BlackBerry 10, Nokia S40, 

Nokia Symbian S60, Andro-

id 2.1 şi Android 2.2, Win-

dows Phone 7, iPhone 3GS/

iOS 6”, se arată în mesajul 

publicat pe blogul compani-

ei.

„În cazul în care utilizaţi 

unul dintre dispozitivele men-

ţionate mai sus, vă recoman-

dăm să actualizaţi la o versi-

une mai nouă de Android, 

iPhone sau Windows Phone 

înainte de sfârşitul anului 2016 

pentru a putea continua să fo-

losiţi WhatsApp'', se mai ara-

tă în mesaj.

Vestea bună vine însă pen-

tru utilizatorii WhatsApp 

Messenger pe BlackBerry OS, 

BlackBerry 10, Nokia S40 şi 

Nokia Symbian S60, deoare-

ce compania a anunţat că va 

extinde perioada în care va 

oferi asistenţă până la 30 iu-

nie 2017.

Cum va funcţiona Aplicaţia WhatsApp 
Messenger din 2017

Ponderea gospodăriilor din 

România care au acces la 

internet a crescut la 65% în 

acest an, de la 61% în 2015, 

în contextul în care ponde-

rea utilizatorilor de internet 

cu vârste cuprinse între 16 

– 74 ani a crescut cu 1,2 

puncte procentuale, potrivit 

rezultatelor anchetei pri-

vind accesul populaţiei la 

tehnologia informaţiilor, 

publicate luni de Institutul 

Naţional de Statistică (INS).

Din totalul gospodăriilor, 

65,4% sunt în mediul urban, 

iar 34,5% în mediul rural. Tot-

odată, 69,7% dintre persoa-

nele cu vârste cuprinse între 

16-74 ani au folosit interne-

tul în 2016.

„Faţă de anul 2015, ponde-

rea utilizatorilor de internet cu 

vârste cuprinse între 16 – 74 ani 

a crescut cu 1,2 puncte procen-

tuale, numărul acestora ajun-

gând la 10,6 milioane de per-

soane”, se arată în comunica-

tul citat de News.ro.

Pe intervale de vârstă, 91,9% 

dintre persoanele cu vârsta cu-

prinsă între 16 şi 34 de ani fo-

losesc sau au folosit internetul 

în 2016.

Procentul scade la 75,5% în 

cazul persoanelor cu vârsta cu-

prinsă între 35-54 de ani şi la 

38,4% pentru intervalul 55-74 

de ani.

Pe regiuni de dezvoltare, pon-

derea persoanelor care au utili-

zat internetul a fost de 88,4% 

în regiunea Bucureşti – Ilfov, cel 

mai ridicat procent din ţară.

La distanţă considerabilă ur-

mează regiunile Nord – Vest şi 

Centru, cu 71,9%, respectiv 

71,7%, celelalte regiuni înregis-

trând proporţii de sub 70%.

Cele mai mici ponderi ale 

gospodăriilor cu conectare la in-

ternet sunt înregistrate de regi-

unile Sud-Muntenia (58%) şi 

Nord-Est (57,1%).

Tipurile de conexiune folo-

site la accesarea internetului de 

acasă sunt în proporţie de 86,8% 

conexiunile de bandă largă 

(broadband) fi xe, urmate la ma-

re distanţă de conexiunile broad-

band mobile (43,2%) şi de co-

nexiunile de bandă standard 

(narrowband) (10,3%).

Cele mai multe gospodării 

care au optat pentru conexiuni-

le broadband fi xe la internet, în 

anul 2016, provin din regiunile 

Bucureşti-Ilfov (16,2%), 

Nord-Est şi Nord-Vest (13,8% 

fi ecare) şi respectiv Sud-Mun-

tenia (13,4%).

Prin intermediul conexi-

unilor broadband mobile 

s-au conectat mai frecvent 

gospodăriile din Sud-Mun-

tenia (15,5%), Bucureşti-Il-

fov (14,9%) şi Sud-Est 

(14,2%).

Numărul gospodăriilor 
cu acces la net a crescut
65,4% din gospodării sunt în mediul urban, iar 34,5 în mediul rural.
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Angela Merkel a fost rea-

leasă, marţi la Essen, în 

funcţia de preşedinte al 

Uniunii Creştin-Democrate 

(CDU), obţinând 89,5% 

din voturile celor aproape 

1.000 de delegaţi ai forma-

ţiunii sale politice, relatea-

ză Reuters şi DPA.

În urmă cu doi ani, Mer-

kel a fost realeasă lider al CDU 

cu 96,7% din voturile delega-

ţilor creştin-democraţi.

Decizia de anul trecut a 

cancelarului german de a 

permite intrarea în ţară a cir-

ca 1 milion de migranţi a 

erodat sprijinul popular pen-

tru Merkel, dar şi pentru 

CDU.

În urmă cu 12 ani, Ange-

la Merkel fusese realeasă la 

conducerea creştin-democra-

ţilor germani cu 88,4% din 

voturile delegaţilor.

Congresul CDU din aceste 

zile se desfăşoară la Essen, 

acolo unde Angela Merkel a 

fost aleasă pentru prima da-

tă preşedinte al formaţiunii, 

în anul 2000.

Săptămâna trecută, Ange-

la Merkel şi-a anunţat parti-

dul, Uniunea Creştin-Demo-

crată (CDU), că va candida 

pentru un al patrulea man-

dat în alegerile parlamenta-

re din 2017, a informat agen-

ţia de presă germană DPA, 

citând surse din cadrul for-

maţiunii sale politice, rela-

tează AFP.

Angela Merkel, 62 de ani, 

le-a spus atunci celorlalţi li-

deri ai formaţiunii reuniţi la 

Berlin că speră să fie rea-

leasă preşedinte al CDU în 

cadrul unui congres al par-

tidului din decembrie, ca 

mai apoi să candideze pen-

tru un nou mandat de can-

celar la alegerile legislative 

de la sfârşitul anului viitor, 

au afirmat sursele citate.

Merkel, realeasă 
în fruntea CDU

Candidatul independent 

Alexander Van der 

Bellen, fostul lider al 

partidului Verzilor, a 

fost confirmat drept 

învingător al alegerilor 

prezidenţiale din 

Austria, potrivit rezulta-

telor finale provizorii, 

ce au fost date publicită-

ţii marţi, scrie agenţia 

de ştiri Reuters.

În urma numărării votu-

rilor prin corespondenţă, 

Van der Bellen a obţinut 

53,8% din toate voturile va-

labil exprimate, în timp ce 

contracandidatul lui, Nor-

bert Hofer, a obţinut 46,2%, 

a anunţat Ministerul de In-

terne de la Viena.

Hofer, reprezentantul Par-

tidului Libertăţii, şi-a recu-

noscut înfrângerea încă de 

duminică după-amiaza, la 

scurt timp după închiderea 

urnelor.

Un exit-poll realizat de 

institutul SORA îl credita pe 

Van der Bellen cu 53,3% din 

voturi.

Hofer a anunţat marţi că 

intenţionează să candideze 

din nou la preşedinţia Aus-

triei, în anul 2022, atunci 

când se termină mandatul 

de şase ani al lui Van der 

Bellen, notează The Associ-

ated Press.

Potrivit sondajelor de o-

pinie, Partidul Libertăţii, for-

maţiune eurosceptică, an-

ti-imigraţie şi cu poziţii de 

extremă-dreapta, ar urma să 

se claseze pe primul loc în 

urma alegerilor parlamenta-

re din Austria, care sunt pro-

gramate să aibă loc în 2018.

Independentul Alexan-

der Van der Bellen a decla-

rat că atitudinea sa proeu-

ropeană l-a ajutat să câşti-

ge duminică alegerile pre-

zidenţiale din Austria. El 

l-a învins pe Norbert Hofer, 

candidatul sprijinit de ex-

trema dreaptă.

„Am luptat pentru Uniu-

nea Europeană de la bun în-

ceput”, a spus Van der Bel-

len într-o primă reacţie.

Economistul austriac a 

recunoscut totuşi că nu era 

pe deplin sigur că va câşti-

ga. „Am sperat că lucrurile 

vor merge bine. Dar am fost 

surprins de amploarea” vic-

toriei, a mai spus el, scrie 

Agerpres. Potrivit unei pri-

me estimări făcute exact du-

pă alegeri de postul public 

de televiziune ORF, candi-

datul independent Alexan-

der Van der Bellen, sprijinit 

de Verzi, l-a învins dumini-

că pe contracandidatul său 

Norbert Hofer, susţinut de 

extrema dreaptă.

Alexander Van der Bellen, confirmat 
câştigătorul alegerilor din Austria

Relaţiile Ungariei cu 

România s-au deteriorat 

din anul 2012, afi rmă Zsolt 

Semjén, vicepremier al 

Ungariei, şi Zsolt Németh, 

preşedintele Comisiei pen-

tru Afaceri Externe din 

Parlamentul ungar, ofi cialii 

ungari sugerând că 

Budapesta nu ar fi  trebuit 

să tolereze unele atitudini 

ale Bucureştiului.

Cei doi ofi ciali ungari au 

organizat o conferinţă de pre-

să în care au discutat despre 

ideea ministrului ungar de 

Externe, Péter Szijjártó, de 

a interzice participarea la 

manifestările de celebrare a 

Zilei Naţionale a României 

şi despre declaraţiile făcute 

în replică de fostul preşedin-

te Traian Băsescu.

Cu conştiinţa curată

În acest context, Zsolt 

Semjen şi Zsolt Németh au 

remarcat că relaţiile diplo-

matice româno-ungare s-au 

deteriorat începând din anul 

2012. Întrebat dacă partea 

ungară are vreo responsabi-

litate pentru această situa-

ţie, Zsolt Semjén a explicat, 

potrivit site-ului Index.hu: 

Eu am conştiinţa curată". 

Vicepremierul Ungariei a su-

gerat că Budapesta nu ar fi 

trebuit să tolereze unele ati-

tudini ale Bucureştiului.

Zsolt Nemeth, preşedin-

tele Comisiei pentru Afaceri 

Externe din Parlamentul un-

gar, nu s-a distanţat de ini-

ţiativa ministrului de Exter-

ne, Peter Szijjártó, de a in-

terzice participarea diplo-

maţilor ungari la manifestă-

rile de celebrare a Zilei Na-

ţionale a României.

Poporul Ungariei nu are 

niciun motiv să celebreze 1 

Decembrie, a afirmat săptă-

mâna trecută ministrul un-

gar de Externe, Péter S-

zijjártó, interzicându-le, în 

acest context, diplomaţilor 

ungari din România să par-

ticipe la manifestările de Zi-

ua Naţională, relatează co-

tidianul Hungary Today. „Dat 

fiind că poporul ungar nu 

are niciun motiv să celebre-

ze 1 Decembrie, Ministerul 

Afacerilor Externe şi Comer-

ţului le interzice tuturor an-

gajaţilor să participe la ma-

nifestările de celebrare a Zi-

lei Naţionale a României”, 

a declarat Péter Szijjártó, 

conform site-ului HVG.hu.

Reacţia lui Băsescu

Reacţionând la această ini-

ţiativă, liderul PMP, fostul pre-

şedinte al României Traian Bă-

sescu, a cerut expulzarea am-

basadorului Ungariei la Bucu-

reşti şi rechemarea ambasa-

dorului român de la Budapes-

ta, catalogând declaraţiile lui 

Peter Szijjarto drept „o pana-

ramă politică născută sub pul-

pana extremismului”. „Priete-

ne Viktor Orban, noi nu vrem 

să vă vizităm la Budapesta, 

aşa cum am mai făcut-o în is-

toria ultimilor 100 de ani fă-

ră voia voastră. Dar nu ne pro-

voca, pentru că avem şi noi 

limite. Încurajat de faptul că 

Donald Trump l-a băgat în 

seamă pe Viktor Orban, mi-

nistrul de externe maghiar, 

nevolnicul Peter Szijjarto, o 

panaramă politică născută sub 

pulpana extremismului ma-

ghiar, a cerut, nici mai mult, 

nici mai puţin, decât ca per-

sonalul diplomatic maghiar 

să nu participe nicăieri la ce-

remoniile ocazionate de ziua 

naţională a României pentru 

că, citez, «poporul maghiar 

nu are nimic de sărbătorit de 

1 Decembrie»”, a scris Băses-

cu pe Facebook.

Băsescu s-a declarat dispus 

să facă o listă cu motivele pen-

tru care maghiarii trăitori în 

România ar putea să fi e cel 

puţin la fel de mândri ca ro-

mânii cu ocazia zilei de 1 De-

cembrie. „Dar cea mai impor-

tantă satisfacţie poate fi  ace-

ea că, spre deosebire de ma-

ghiarii din Ungaria, maghia-

rii din România au parte, în 

România ultimilor 26 de ani, 

de o conducere politică re-

spectabilă la nivel naţional şi 

internaţional, ataşată valori-

lor NATO şi UE, valori care la 

Budapesta pare că au devenit 

facultative şi nerelevante în 

momentul ultimii ani. Având 

în vedere afrontul fără prece-

dent adus de ministrul de Ex-

terne maghiar, Peter Szijjar-

to, României, singura soluţie 

demnă este expulzarea ime-

diată a ambasadorului Unga-

riei de la Bucureşti şi reche-

marea ambasadorului Româ-

niei de la Budapesta. Altfel, 

aceşti aventurieri din guver-

nul lui Viktor Orban nu vor 

înţelege că România adevăra-

tă este până la Tisa. Să vă fe-

rească Dumnezeu să ne amin-

tim de acest lucru, lătrăi po-

litici budapestani”, încheia 

fostul şef de stat.

Oficiali ungari: Relaţiile româno-
ungare s-au deteriorat din 2012
Oficialii de la Budapesta susţin că Ungaria a fost prea tolerantă.

Budapesta nu ar fi trebuit să tolereze unele atitudini ale Bucureştiului

TRAIAN BĂSESCU | 
fostul șef de stat 
al României

 „Dar cea mai 
importantă satisfacţie 
poate fi  aceea că, spre 
deosebire de 
maghiarii din Ungaria, 
maghiarii din România 
au parte, în România 
ultimilor 26 de ani, de 
o conducere politică 
respectabilă la nivel 
naţional şi 
internaţional, ataşată 
valorilor NATO şi UE, 
valori care la 
Budapesta pare că au 
devenit facultative şi 
nerelevante în 
momentul ultimii ani.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

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

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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, situat la capătul 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrare ăn satul Valea Fânaţe-
lor, drum pietruit, se poate circula 
fără probleme până la teren, te-
ren compact, preţ 10 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
supr. de 3000 mp, sat Vechea, 
acces la utilităţi, zonă liniștită, in-
travilan, întăbulat, preţ 14 euro/
mp. Informaţii suplimentare la 
tel. 0728-145263 sau 
0264-556174. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în judeţele Cluj, Alba, Bistriţa. 
Aștept telefoane la 0740-876853. 
(2.7)

¤ Vând teren agricol, suprafaţa 
2000 mp în Jucu de Sus – Moli-
tură. Terenul este situat la 40 
metri de utilităţi, lângă drumul 
comunal asfaltat. Preţ: 3 Euro/
mp. Relaţii suplimentare la tel. 
0740-615547.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

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

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 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 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(2.12*)

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

Familie 
cu domiciliul în ţară 

membră UE
angajează

BONĂ
Cerem: – cunoaşterea 

lb. germane sau 
engleze

Oferim: – salariu 
atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.
0722-239875.

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Ofer 
salar 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.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

SERVICII

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Executăm la comandă, mo-
bilier personalizat, din pal me-
laminat, cu montaj la domici-
liu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

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

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

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

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.

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

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pistoa-
ne 1400 cmc, piese pentru direc-
ţie, două caucuiucuri, toate pentru 
Dacia 1400 + redresor pentru în-
cărcat acumulatori. Informaţii la 
tel. 0731-235149. (2.7)

¤ Cumpăr sirocou de 12 V în stare 
de funcţionare. Ofer preţul pieţii. 
Sunaţi la tel. 0741-100529. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
120 RON; reșou aragaz cu o 
ochiuri la 70 RON; plită pentru 
sobă de gătit la preţul de 75 
RON și chiuvetă albă pentru ba-
ie, preţ 30 RON. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0723-435446 sau 
0264-487179. (2.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţi-
onare și estetică excelentă, în 
Mărăști. Asigur la cas transport, 
preţ 550 RON, negociabil. Inf. la 
tel. 0748-193982. (9.9)

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

¤ 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.

DIVERSE

¤ Vând cărucior de copil aproape 
nou, model mai nou. Preţ negoci-
abil. Căruciorul se poate aduna. 
Informaţii suplimentare la 
0752-362823. (1.7)

¤ P.F. vând costume de haine și 
cămăși de culoare kaki, noi, ciz-
me din piele, o pereche nouă și 
una folosită, militare, centură cu 
diagonală din piele. Inf. la tel. 
0731-235149. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 35°, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând reviste de modă, pentru 
croșetat și materiale pentru croșe-
tat, Preţuri negociabile. Inf. la tel. 
0735-176040. (2.7)

Vând feţe de masă, noi, lucrate 
manual din aţă, poentlas, mileuri 
de toate mărimile, articole deco-
rative, în total 75 buc, preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

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

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, sin-
gur, handicap ușor, doresc co-
respondenţă cu doamne/dom-
ni. Vă rog să scrieţi la BAT GA-
BRIEL, str. Morii nr. 7-9, Aiud 
515200, jud. Alba

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.12.2016, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: Autospecializată frigori-
fi că Volvo FL 608 4x2, în sumă 
de 43.080 lei, bunuri proprietate 
a debitorului SC Mixtric Prodcom 
SRL. Informaţii suplimentare la 
sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, tele-
fon 0264.243037 sau accesând 
pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri – vân-
zarea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.12.2016, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: Autoutilitare, mașini și 
utilaje tâmplărie, birotică, în su-
mă de 60.210 lei, bunuri proprie-
tate a debitorului SC MVM Re-
cycle SRL. Informaţii suplimentare 
la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, tele-
fon 0264.243037 sau accesând 
pagina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor seches-
trate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 20.12.2016, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Tractor 
John Deere, în sumă de 44.160 
lei, bunuri proprietate a debitoru-
lui SC DMI Forest Construct SRL. 
Informaţii suplimentare la sediul 
SFM Gherla, str. Armenească, nr. 
63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 20.12.2016, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: Autoturism Skoda Octa-
via, în sumă de 13.200 lei, bu-
nuri proprietate a debitorului SC 
Larisa & Razvi SRL. Informaţii su-
plimentare la sediul SFM Gherla, 
str. Armenească, nr. 63, camera 
28, telefon 0264.243037 sau ac-
cesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 22.12.2016, ora 
10.00, bunuri mobile și imobile 
constând în: 1. Teren și construc-
ţie, bunurile sunt proprietatea de-

bitorului SC Tikonstruct SRL, cu 
sediul fi scal în loc. Dej, str. Dobro-
geanu Gherea, nr. 20, ap. 10, 
jud. Cluj. 2. Mașină de separat 
miez de nucă, bunul este proprie-
tatea debitorului SC Wild Fruits 
SRL, cu domiciliul fi scal în loc. Te-
iuș, str. Clujului, nr. 156, jud. Al-
ba. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul Serviciul Fiscal 
Municipal Dej, str. M. Eminescu, 
nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 132 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – Info ANAF – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate – structu-
ra DGRFP Cluj.

CITAŢIE

¤ Numitul NYILAS GHEORGHE es-
te citat la Judecătoria Huedin în 
dosar nr. 805/242/2016 în data 
de 17.01.2017, ora 10,00. (1.1)

PIERDERI

¤ Amaplast S.R.L., cu sediul în 
Florești, str. Sub Cetate, nr. 13G, 
ap. 1, jud. Cluj, J12/663/2009, 
CUI 25314408, declar pierdut 
certifi catul constatator eliberat în 
baza declaraţiei cu nr. 
113809/25.10.2010, pentru acti-
vităţile desfășurate la punctul de 
lucru situat în Florești, str. Sub. 
Cetate, nr. 4, parter, ap. 1, jud. 
Cluj. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele SEBEȘTEAN MĂDĂLINA, 
UTCN, Facultatea de Automatică 
și Calculatoare și legitimaţie de 
transport. Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
91133 din 06.08.2009 al S.C. 
MALIMI S.R.L. de la suspendarea 
activităţii, pe care îl declarăm 
pierdut , respectiv nul. (1.1)

PUBLICITATE

Benefi cii:
¤ Salariu motivant;
¤ Tichete de masă;
¤ Plata orelor suplimentare;
¤ Bonusuri de performanţă;
¤  Sporuri de noapte, de weekend și de loialitate.

Alatură-te echipei G4S!
Informaţii și aplicaţii la recrutare.g4s@ro.g4s.com sau 0731.260.154; 
0264.455.525.

Angajează pentru Centrul de Procesare 
din Cluj-Napoca!

√ Verifi catori bani
√ Operatori calculator

Securing Your World

Cumpărăm orice marcă de 

AUTOTURISME ŞI AUTOUTILITARE 
până la 3,5t, fabricate după 2005.

Acceptăm de la fi rme și persoane fi zice 
evaluare corectă.

Oferim preţ avantajos, inclusiv gama de lux.
Tel. 0721-575628 sau 

e-mail fl orentin000@yahoo.com.



60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Tu votezi Romania

13:00 Adevaruri despre trecut

13:30 Euroconsumatorul

14:00 Telejurnal

15:10 Convietuiri

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:25 Carpatii, Plamanul Europei

18:30 Vorbeste corect!

18:35 Perfect imperfect

19:00 Perfect imperfect

19:35 Perfect imperfect

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:45 Romania 9

22:20 Stirile de maine

23:00 Ora de stiri

23:55 La bani marunti

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mireasa pentru fi ul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:30 Bona de la fortele 
speciale

22:30 Un show pacatos

23:00 Un show pacatos

PRO TV

13:00 Stirile Pro Tv

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro Tv

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro Tv

20:30 Ala micu'

22:30 Jocuri de celebritate

23:30 Stirile Pro Tv

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
15:00 Cireasa de pe tort
16:00 Mondenii
16:30 Focus
17:00 Trasniti din NATO
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateste 
mai bine
20:30 Cronica carcotasilor
22:30 Trasniti din NATO
23:15 Focus din inima Romaniei
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:30 Stirile Kanal D
13:30 Te vreau langa mine
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil!
18:45 Stirea zilei
19:00 Stirile Kanal D
20:00 Ziua in care mi s-a scris 
destinul
22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:30 Liga Magazin
13:30 Viata secreta a sportului
14:00 Casa Poporului
15:30 Fotbal Look
16:00 fotbal Liga 1 Orange: 
FC Viitorul – CS U Craiova
18:00 Fotbal Look
18:30 Casa Poporului
20:00 Jupiter Pro League – 
Campionatul Belgiei: Cele mai 
tari faze ale etapei a XVI-a a 
Campionatului Belgiei
20:30 Look de campion
21:30 Big Boletus
22:30 Fotbalisti faimosi
23:00 Povestile Romaniei

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
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ANUNŢ DESCHIDERE BAZIN

RADP Cluj-Napoca

anunţă că începând cu luna octombrie funcţionează 

Bazinul Olimpic în incinta Complexului de Agrement 

Grigorescu, situat pe Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 

140A. 

Tarifele practicate sunt accesibile, iar copiii, elevii, 

studenţii, pensionarii și persoanele cu dizabilităţi 

beneficiază de reduceri. Condiţii ideale pentru 

iniţierea copiilor la înot, sub îndrumarea unui 

instructor autorizat. Bazinul este dotat cu biciclete 

subacvatice, benzi de alergat subacvatice și benzi 

pentru înot pe loc (staticswim).

Vă așteptăm cu drag!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Grupul TROTA
asigură

formare profesională și lucru cu TIR-uri 
frigorifi ce pe Comunitate, pentru șoferi 

fără experiență

Dacă ai permis C+E, sună la 0740295418 sau trimite 
CV la soferitir@trota.ro

Interviul se va ţine în zona ta.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Orasul Huedin cu sediul in Huedin, str. Horea nr.1 jud. 
Cluj scoate la vanzare un numar de 198 bucati tevi de fum 
deteriorate si degradate ( fi er vechi). Acestea pot fi  vazute 
la sediul Centralei Termice a Orasului Huedin.

Data efectuarii licitatiei este 21.12. 2016 si va avea loc 
la sediul din Huedin, str. Horea nr.1, jud. Cluj Sala de Sedinta 
nr. 2 ora 12.00.

Pretul de pornire a licitatiei este de 0,5 lei/kg.
Cota de participare la licitatie se va achita in contul deschis 

la Trezoreria Huedin, sau la Casaeria unitatii.
Documentele de participare la Licitatie sunt:
– chitanta de achitare a cotei de cheltuieli de participare 

la licitatie, 50 lei
– copie de pe certifi catul de inmatricularela Registrul 

Comertului si codul fi scal pentru persoanele juridice romane, 
sau actul de identitate pentru persoanele fi zice.

Relatii la telefon; 0264351548
fax: 0264351564

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al SELLNORD S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor mobile constând în Jaguar S type, 
Produse chimice

Mobilier bucatarie/baie/birou, etc, în data de 13.12.2016, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 
Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la ora 
13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare, 
licitaţia se va repeta în data de 20.12.2016, la aceeasi ora 
si in aceleasi conditii. Preţ de pornire Jaguar S Type: 
10.421,21 lei + TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0766 33 
66 78

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al SELLNORD S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea PROPRIETĂŢII IMOBILIARE situată în Mera, comuna 
Baciu, jud. Cluj, constând în:

•Teren 7,1701 mp
•Corp 1 – spatiu productie si depozitare materiale 1,032 mp
•Corp 2 – cladire administrativă (locuinta) 408.83 mp
•Corp 3 – bucatarie furajera 57.23 mp

În data de 13.12.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea 
fi  depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se va repeta în data de 
20.12.2016, la aceeasi ora si in aceleasi conditii. Preţ de 
pornire: 520.461 lei + TVA.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0766 33 
66 78

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 

de lichidator judiciar al SIBO INSTALCOM S.R.L. – în faliment, 

in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu 

strigare pentru vanzarea bunului imobil „Teren“ în suprafaţă 
de 1.000 mp situat în localitatea Mărişel, jud. Cluj, afl at 
in patrimoniul debitoarei. Preţul de strigare este diminuat 
cu 90% faţă de valoarea lichidare de 9.177 lei stabilită 
prin raportul de evaluare.

Licitaţia va avea loc în data de 16.12.2016, ora 15:30 

in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A. 

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la ora 

15:30, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare 

licitaţia se va relua în datele de, 13.01.2017, 03.02.2017, 

24.02.2017, 24.03.2017, în aceleași condiţii de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC MCRO Engineering SRL-D
angajează programator

Cerinţe: Studii superioare
Experienţă de minim 4 ani în Javascript/React JS/React Native
Cunoștinţe avansate de limba engleză.

CV–urile se pot trimite pe adresa de e-mail: 
lauramaxim@moduscreate.com
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Ronaldo, un nou 
Balon de Aur
Fotbalistul Cristiano Ronaldo, 
atacantul echipei Real Madrid și 
al selecţionatei Portugaliei, va in-
tra luni în posesia trofeului 
Balonul de Aur, pentru a patra 
oară în cariera sa, informează 
presa spaniolă, conform 
Agerpres. Potrivit cotidianului ca-
talan El Mundo Deportivo, 
Cristiano Ronaldo și conducătorii 
clubului madrilen au fost infor-
maţi deja în legătură cu faptul că 
jucătorul lusitan va ieși învingă-
tor în ancheta France Football, 
care urmează să își trimită joi re-
prezentanţii la Madrid pentru a 
efectua tradiţionalul interviu și 
fotografi a cu câștigătorul trofeu-
lui, urmând ca acestea să fi e pu-
blicate în ediţia de marţea viitoa-
re a revistei franceze. În vârstă de 
31 ani, Cristiano Ronaldo a câști-
gat în acest an Liga Campionilor 
cu Real Madrid, precum și titlul 
de campion european cu selecţi-
onata Portugaliei. Atacantul a 
mai câștigat Balonul de Aur în 
2008, 2013 și 2014.

Volei caritabil, 
pentru copii
Peste 5.000 de lei au fost donaţi 
pentru activităţile unui centru de 
zi adresat copiilor, în urma tur-
neului caritabil „Volei2Give”, 
desfășurat între 3—4 decem-
brie în Cluj-Napoca. 
Evenimentul, ajuns la cea de-a 
cincea ediţie, este dedicat volei-
baliștilor amatori și a adus 
acum la start 32 de echipe din 
Alba Iulia, Brașov, București, 
Cluj-Napoca, Craiova, Oradea, 
Sibiu și Sinaia. Finalistele acestei 
ediţii au fost Speed Volley 
(Cluj-Napoca) cu Dino Team 
(București) în fi nala mică și 
Block Busters (Cluj-Napoca) vs 
We Will Block You (Cluj-Napoca) 
în fi nala mare. Pe primele trei 
poziţii s-au situat echipele Block 
Busters, We Will Block You și 
Dino Team, informează organi-
zatorii. Meciurile au avut loc la 
Palatul Copiilor, Scoala 
„Constantin Brâncuși”, Scoala 
„Radu Stanca” și Liceul de 
Informatică „Tiberiu Popovici”. 
Suma donată, de 5.125 lei, a 
fost strânsă din taxa de partici-
pare la turneu.

Rugbyştii au intrat în 
pielea Moşului
Componenţii secţiei de rugby 
masculin a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj, au adus marţi 
o bucurie benefi ciarilor 
„Complexului de servicii sociale 
pentru copii și adulţi” din cadrul 
Centrului Comunitar Judeţean 
Cluj, informează site-ul CS 
Universitatea Cluj. Rugbyștii echi-
pei ”U” Prodvinalco au donat 
sânge la Centrul de Transfuzie 
Sanguină Cluj și au donat banii, 
dar și alte sume, „Complexului 
de servicii sociale pentru copii și 
adulţi” la sediul de pe strada 
Albert Einstein, pentru a le adce 
o bucurie copiilor și persoanelor 
vârstnice care benefi ciază de ser-
viciile complexului. În premieră 
la acţiun au participat și jucători 
străini. „Vrem ca acest gest de 
caritate să-l facem în fi ecare an 
pentru cei care au nevoi sociale. 
Ne bucurăm că am reușit să adu-
cem zâmbetul pe buze copiilor și 
adulţilor cu boli, care s-au bucu-
rat să ne revadă și să fi m alături 
de ei”, a declarat Bogdan Cantor, 
managerul echipei universitare.

Pe scurt

Cristina Laslo a debutat luni 

la un turneu fi nal de seni-

ori, în înfrângerea suferită 

de România cu Norvegia, 

21-23, la Campionatul 

European de Handbal femi-

nin din Suedia. Tricolorele 

întâlnesc astăzi campioana 

olimpică Rusia.

Naţionala României a fost 

învinsă luni de campioana eu-

ropeană şi mondială en-titre, 

Norvegia, cu scorul de 23-21 

(13-11), la Helsingborg, în pri-

mul meci al tricolorelor din Gru-

pa D a Campionatului European 

Suedia – EURO 2016. România 

a început destul de bine şi con-

ducea în minutul 13, însă după 

aceea nordicele au preluat timo-

na jocului. Având în Nora Mork 

– desemnată cea mai bună ju-

cătoare a meciului – un lider, 

norvegiencele au condus cu 

13-11 la pauză şi tot la 2 goluri 

au câştigat şi jocul: 23-21.

Din echipa României au fă-

cut parte şi două jucătoare ale 

Universităţii Cluj, Cristina Las-

lo şi Florina Chintoan. Cea de-a 

treia, Laura Popa, a fost inclu-

să în lotul de 18 jucătoare cu 

care România abordează Euro 

2016, însă nu a rămas pe lista 

de 16 handbaliste de pe foia de 

joc pentru acest meci.

„Este primul campionatul 

european de seniori pentru mi-

ne, am emoţii şi sunt foarte fe-

ricită”, a spus înainte de înce-

putul Europenelor Cristina Las-

lo. Tânăra handbalistă este că-

pitanul generaţiei care a câţti-

gat Campionatul Mondial la ju-

nioare în 2014 şi medalia de 

bronz la Campionatul Mondial 

de tineret din 2016.

România: Paula Ungureanu, 

Denisa Dedu – Aneta Udriştio-

iu, Gabriella Szucs, Melinda Gei-

ger (2 goluri), Crina Pintea, Eli-

za Buceschi (4), Cristina Nea-

gu (6), Cristina Florică, Cristi-

na Laslo, Ana Maria Iuganu (2), 

Cristina Zamfi r (2), Oana Ma-

nea, Mădălina Zamfi rescu, Flo-

rina Chintoan, Laura Chiper (5). 

Selecţioner: Martin Ambros.

Norvegia: Kari Aalvik Grim-

bo, Silje Solberg – Veronica Kris-

tiansen (5), Vilde Ingstad, No-

ra Mork (7), Marit Malm Frafjord 

(1), Silje Waade, Amanda Kur-

tovic (1), Camilla Herrem (5), 

Marta Tomac (1). Selecţioner: 

Thorir Hergeirsson. Au arbitrat 

Joanna Brehmer şi Agnieszka 

Skowronek din Polonia. Româ-

nia joacă astăzi, miercuri, de la 

ora 19.30 cu Rusia, care a în-

vins cu 32-26 Croaţia în celălalt 

meci din grupa D.

Debut pentru Cristina Laslo la Euro
Antrenorul român Mircea 

Rednic a confi rmat pentru 

ziarul belgian La Derniere 

Heure că va fi  noul antre-

nor al echipei de fotbal 

Mouscron, transmite 

agenţia Agerpres.

Mircea Rednic a confi rmat 

marţi că miercuri va semna 

un contract cu Excelsior Mo-

uscron. Gruparea belgiană ar 

putea face un anunţ ofi cial în 

orele următoare, conform sur-

sei citate. Mouscron, la care 

joacă fundaşul român Cristi-

an Manea, a renunţat luni la 

antrenorul Glen De Boeck, de-

mis în urma rezultatelor sla-

be. Formaţia este penultima 

clasată în campionat, cu 11 

puncte din 17 etape, având 

un golaveraj mai bun decât 

lanterna roşie Westerlo. Red-

nic ar urma să aibă ca misiu-

ne menţinerea echipei în pri-

ma divizie.

Rednic, în vârstă de 54 de 

ani, fostul antrenor al echipe-

lor Standard Liege (2012-2013) 

şi Gent (2013-2014), şi-a anun-

ţat la începutul lui septem-

brie revenirea iminentă în fot-

balul belgian, iar Mouscron a 

fost unul din numele evoca-

te de presă. Fostul internaţi-

onal român a jucat în Belgia 

la Standard (1991-1996) şi 

Sint-Truidense (1996-1997). 

Rednic îi va regăsi la Mous-

cron pe Jacky Munaron, care 

a fost antrenor cu portarii 

când el a pregătit-o pe Gent, 

şi pe David Hubert, care i-a 

fost jucător la Gent, notează 

site-ul walfoot.be. În 2013 Re-

dnic a antrenat-o şi pe CFR 

Cluj.  (Agerpres)

Rednic revine în Belgia

Ovidiu Cornea
redactia@monitorulcj.ro

Fotbaliştii lui CFR Cluj au 

scos doar un egal, 2-2, luni 

seară pe teren propriu, cu 

ACS Poli Timişoara, în 

etapa a 19-a din Liga 1. 

Este al doilea rezultat con-

secutiv nefavorabil acasă 

pentru clujeni, după 0-1 cu 

Pandurii. Starea gazonului, 

îngheţat pe jumătate, le-a 

pus probleme ambelor 

echipe.

Elevii lui Vasile Miriuţă se 

pot considerea norocoşi pentru 

că au terminat la egalitate jocul 

cu Acs Poli Timişoara în condi-

ţiile în care au fost conduşi cu 

0-2. Oaspeţii au deschis scorul 

prin Drăghici, în minutul 36, în 

urma unui corner. Atacantul a 

marcat din nou peste alte 5 mi-

nute, reluluările arătând că a 

fost vorba de ofsaid, nesesizat 

însă de arbitri. CFR-ul a reuşit 

un gol de moral pe fi nal de re-

priză, după ce arbitrul Florin 

Chivulete a acordat penalty la 

henţul involuntar al lui Artean. 

Nascimento a executat elegant 

şi vişiniii au intrat cu un gol în 

minus la vestiare.

Au revenit

La 10 minute de la reluare 

centralul a indicat din nou punc-

tul cu var pentru CFR Cluj, în 

urma unui contact între Străuţ 

şi Juan Carlos Ruiz. Acelaşi Nas-

cimento a trimis plasat în poar-

tă, de la 11 metri şi a restabilit 

egalarea, aducând aminte de 

execuţiile de penalty-uri ale lui 

Dănuţ Lupu de altădată. Ambe-

le echipe au avut alte ocazii pâ-

nă la fi nal, însă tabela „s-a în-

chis” la 2-2. „Nu ne mulţumeş-

te punctul, dar în situaţia asta 

tot e bine că am revenit de la 

0-2. Miriuţă ne-a zis în pauză 

să nu mai aruncăm mingea, să 

pasăm mai mult şi asta ne-a aju-

tat să revenim”, a declarat Feli-

pe Nascimento după meci.

În play-off 

CFR-ul are 30 de puncte şi ră-

mâne pe loc de play-off, al 5-lea, 

în Liga 1. Fără penalizarea de 6 

puncte care i-a fost aplicată la în-

ceputul campionatului clujenii ar 

fi  pe locul 2, cu 36 de puncte, 

unul mai puţin decât viitorul şi 

la egalitate cu Steaua, pe care au 

învins-o în meci direct. Elevii lui 

Miriuţă au cel mai bun atac din 

Liga 1, cu 32 de goluri, unul mai 

mult decât Dinamo şi a doua cea 

mai bună apărare, cu 16 goluri 

încasate, unul mai mult decât 

Steaua. Chiar dacă va termina 

campionatul pe loc de cupe eu-

ropene, CFR-ul nu poate evolua 

în competiţiile internaţionale, din 

cauza insolvenţei.

S-au poticnit acasă

Pentru CFR Cluj este al doi-

lea meci fără victorie acasă, du-

pă ce în precedentul joc, Pan-

durii Târgu-Jiu, echipă care se 

confruntă cu probleme fi nan-

ciare foarte mari, s-a impus în 

Gruia cu 1-0. Poli Timişoara, 

pe care „feroviarii” nu au pu-

tut-o învinge acum, este pe ul-

timul loc în Liga 1, cu 5 punc-

te. Fără penalizarea de 14 punc-

te timişoernii ar fi  pe locul 11. 

Formaţia din Cluj a scos doar 

1 punct din ultimele două jo-

curi acasă. CFR a obţinut ur-

mătoarele rezultate în actualul 

sezon: 2-0 cu Concordia Chiaj-

na, 0-0 (Dinamo), 5-1 (Astra), 

0-0 (Craiova), 5-0 (FC Volun-

tari), 1-1 (Gaz Metan), 1-0 

(CSMS Iaşi), 1-0 (FC Botoşani), 

0-1 (Pandurii Târgu-Jiu), 2-2 

(ACS Poli Timişoara).

Gazon cu probleme

Terenul de joc le-a pus pro-

bleme celor două echipe, ju-

mătate din suprafaţă fi ind 

acoperită de un strat subţire 

de zăpadă: "Am jucat un fel 

de fotbal-ski, din cauza tere-

nului îngheţat. A fost greu să 

stăm în picioare, s-a alune-

cat mai ales în jumătatea de 

teren acoperită cu zăpadă", 

a declarat Octavian Drăghici, 

de la ACS Poli Timişoara, du-

pă meci. „Cu toate că s-a dat 

drumul la caldură de ieri di-

mineaţa, au fost -11 grade, 

terenul foarte îngheţat, foar-

te periculos pentru jucători, 

n-au putut sta în ghete, dar 

nu-i o scuză”, a spus şi Va-

sile Miriuţă.

CFR Cluj – ACS Poli 2-2

Goluri: Drăghici (‘36, ’41) / 

Nascimento (’43 şi ‘55)

CFR Cluj: Vâtcă – Tiago 

Lopes, Larie, Horj, Camora 

– Rus, Nascimento – Nouvi-

er, Omrani (Ruiz ’46), Chi-

riţă (Păun ’56) – Bud (Ne-

gruţ ’79). Antrenor: Vasile 

Miriuţă.

ACS POLI Timişoara: Stra-

ton – Străuţ, Bocşan, Scutaru, 

Şeroni – Poparadu, Artean, 

Bărbuţ (Popovici ‘90 + 2), Do-

man (Vădrariu ’83), Croitoru 

(Cârtsocea ’80) – Drăghici. An-

trenor: Ionuţ Popa

CFR-ul a pierdut cinci puncte 
în două meciuri, acasă
CFR Cluj a scos doar un punct în ultimele două partide jucate acasă, cu Pandurii şi ACS Poli

Felipe Nascimento (în vişiniu) a marcat golurile gazdelor cu ACS Poli Timişoara, din două penalty-uri
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