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POLITICĂ
Iohannis s-a luptat cu cea mai 
toxică majoritate parlamentară 
PSD de după Revoluţie
Președintele Klaus Iohannis a reușit ca 
după 5 ani de luptă să blocheze captura-
rea României de către PSD.  Pagina 5

POLITICĂ
Tarniţa nu mai este navigabilă?
Adrian Dohotaru a cerut Ministerului 
Transporturilor scoaterea lacului Tarniţa 
de pe lista locurilor navigabile.  Pagina 4

ACTUALITATE
Patru luni pentru un contract
Contractul pentru o porţiune din Autostra-
da Transilvania nu a fost încă semnat, 
deşi are constructor de 4 luni.  Pagina 2

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

Tradiţionalul Târg de la Negreni se desfăşoară până pe 13 octombrie. Comercianţi din toate colţurile ţării 
şi cumpărători veniţi din cele mai îndepărtate oraşe îşi dau întâlnire de sute de ani în judeţul Cluj. Pagina 7
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Două milioane de europeni vor 
să rămână în Marea Britanie după Brexit

 ACTUALITATE

Cel mai bine vândut produs Volkswagen 
nu este o maşină, ci un cârnat

Aproape două milioane de 
cetăţeni europeni au cerut să ră-
mână în Marea Britanie după 
Brexit, dintre care o jumătate 
de milion doar în luna septem-
brie, odată cu apropierea datei 
prevăzute pentru retragerea 
acestei ţări din Uniunea Euro-
peană, indică statisticile publi-
cate miercuri de guvernul bri-
tanic, transmite AFP.

Cei mai numeroşi solicitanţi 
sunt polonezii (347.300), româ-
nii (280.600) şi italienii (200.700).

La sfârşitul lui septembrie, 
numărul total de cereri primite 
era de peste 1,8 milioane 
(1.860.200), dintre care 520.600 
în septembrie.

Premierul Boris Johnson in-
sistă că ţara sa va ieşi din UE la 
31 octombrie, cu sau fără un 
acord, şi se declară pregătit pen-
tru un "no-deal", în pofi da po-

tenţialelor consecinţe economi-
ce şi sociale.

În total, peste 1,5 milioane 
de solicitări au fost acceptate, 
mai arată statisticile ofi ciale, 
61% dintre solicitanţi obţinând 
statutul de "rezident perma-
nent" ("settled status"), acor-
dat acelor persoane care au tră-
it o perioadă continuă de cel 
puţin cinci ani în Marea Brita-
nie, ceea ce le va permite să 
continue să muncească în Re-
gatul Unit şi să benefi cieze de 
alocaţii sociale, după Brexit.

Alţi 38% dintre solicitanţi au 
obţinut statutul de "pre-settled", 
atribuit celor care sunt de mai 
puţin timp rezidenţi ai ţării. 
Acest statut le va permite să ră-
mână cinci ani suplimentari în 
Marea Britanie şi să solicite sta-
tutul permanent, odată trecut 
pragul de cinci ani de rezidenţă.

Cel mai bine vândut produs 
Volkswagen nu este o maşină, 
ci currywurst-ul. În timp ce mii 
de maşini rulează, în fi ecare zi, 
pe liniile de producţie la sediul 
Volkswagen, un grup de măce-
lari germani se agită în jurul u-
nei mese, la prânz, pentru a in-
specta, mirosi şi degusta cu gri-
jă un produs diferit: cârnaţii 
currywurst.

Currywurst – în esenţă, un 
bratwurst la grătar într-un ames-
tec de ketchup şi pulbere de 
curry – este unul dintre cele mai 
populare alimente din Germa-
nia, scrie publicaţia OZY.

Cârnatul se consumă inclusiv 
la cantinele Volkswagen.

Având 70 milioane de metri 
pătraţi, fabrica Wolfsburg este 
cea mai mare fabrică din lume, 
cu 60.000 de angajaţi, atât de 
mulţi încât într-o măcelărie in-

ternă se produc, anual, 6,7 mi-
lioane de cârnaţi currywurst 
marca Volkswagen. 40% dintre 
aceşti cârnaţi – 2,5 milioane în 
2018 – se consumă doar la fabri-
cile germane Volkswagen.

La fabrica din Wolfsburg, 
aceşti cârnaţi – împreună cu un 
sos currywurst marca Volkswa-
gen – sunt serviţi pentru mi-
cul-dejun, prânz şi cină la zeci 
de restaurante şi cantine. Dar, de 
când măcelarul intern al compa-
niei a început să producă curryw-
urst-ul, în 1973, folosind o reţe-
tă secretă, acest produs a deve-
nit atât de popular, încât marea 
majoritate este vândută, în pre-
zent, în supermarket-urile im-
portante şi în gospodăriile din 
toată ţara. Un pachet de cinci 
cârnaţi şi o sticlă de ketchup con-
dimentat Volkswagen costă în 
jur de 10 dolari.
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Ce facturi îi așteaptă pe clujeni la iarnă?
Odată cu sosirea frigului, mulți dintre românii încă racordați la rețeaua de termoficare 
se gândesc cu spaimă la facturile de la încălzire. Pagina 3

Emil Boc: „Nicio regiune 
nu trebuie lăsată în urmă!”

Paradisul colecționarilor de vechituri

Primarul Clujului, lobby pentru dezvoltare la Bruxelles
Prezent la Bruxelles, în cadrul Plenarei Comitetului European al Regiunilor (CoR), 
edilul a susţinut necesitatea de a continua finanţarea suplimentară a politicii 
de coeziune în cadrul exerciţiului financiar european 2021-2027. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Şoferi morţi de beţi în trafic
La data de 8 octombrie, în jurul orei 
17.30, poliţiștii din Gherla au depistat un 
bărbat de 58 de ani, din localitatea Tureni, 
judeţul Cluj, în timp ce conducea un auto-
turism pe raza localităţii Așchileu, deși se 
afl a sub infl uenţa băuturilor alcoolice. 
“Testarea cu aparatul etilotest a scos în 
evidenţă o concentraţie de peste 0,70 
mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care bărbatul a fost condus la o u-
nitate medicală unde i-au fost recoltate 
probe biologice în vederea stabilirii alcoo-
lemiei. În cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de conduce-
rea unui vehicul sub infl uenţa alcoolului 
sau a altor substanţe”, transmite IPJ Cluj. 
Câteva ore mai târziu, în jurul orei 20.00, 
poliţiștii din Gherla au depistat un alt băr-
bat de 64 de ani, din localitatea 
Sânmărtin, în timp ce conducea un autotu-
rism pe D.J. 161D, pe raza localităţii 
Sânmărtindeși se afl a sub infl uenţa băutu-
rilor alcoolice. “Întrucât cel în cauză ema-
na halenă alcoolică, bărbatul a fost supus 

testării cu aparatul etilotest, rezultând o 
concentraţie alcoolică de peste 0,40 mg/l 
alcool pur în aerul expirat. De asemenea, 
bărbatul a fost condus la o unitate medica-
lă unde i-au fost recoltate probe biologice 
în vederea stabilirii alcoolemiei”, spun po-
liţiștii. Și în acest caz se fac cercetări sub 
aspectul comiterii infracţiunii de conduce-
rea unui vehicul sub infl uenţa alcoolului 
sau a altor substanţe.

Control judiciar pentru hoţul 
de pe Dorobanţilor
Bărbatul de 44 de ani, reţinut în data de 8 oc-
tombrie pentru comiterea infracţiunii de furt, a 
fost prezentat în faţa magistraţilor din cadrul 
Judecătoriei Cluj-Napoca în vederea dispunerii 
altei măsuri preventive. În urma probatoriului 
administrat în cauză, magistraţii au dispus faţă 
de bărbat măsura controlului judiciar pentru o 
perioadă de 60 de zile. Reamintim că bărbatul 
este cercetat sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de furt fi ind bănuit că la data de 7 octombrie 
ar fi  sustras o sumă de bani din sertarul unui 

birou, aparţinând unei societăţi comerciale, de 
pe strada Dorobanţilor din Cluj-Napoca.

Elevul care a căzut 
prin balustrada scărilor 
la şcoală a murit
Băiatul de 13 ani, care în urmă cu o săptămâ-
nă a căzut prin balustrada scărilor la școala din 
orașul Năsăud la care învăţa, de la o înălţime 
de aproximativ opt metri, a decedat miercuri 
dimineaţă la spitalul din Cluj-Napoca unde fu-
sese internat. De înmormântarea băiatului se 
vor ocupa direcţia pe care o conduce și Centrul 
pentru protecţia copilului Năsăud. În data de 2 
octombrie, băiatul de 13 ani a fost rănit grav 
după ce a căzut de la etajul al doilea, prin ba-
lustrada scărilor, la Școala Gimnazială "Mihai 
Eminescu" din Năsăud. La faţa locului a inter-
venit o ambulanţă, care l-a preluat pe elev 
pentru a-l transporta la Centrul de Primiri 
Urgenţe Năsăud, după care acesta a fost trans-
ferat cu un elicopter SMURD la o clinică de spe-
cialitate din Cluj-Napoca.

Pe scurt

Contractul pentru con-

strucţia a 26 de kilometri 

din Autostrada 

Transilvania încă nu 

a fost semnat, la aproape 

patru luni de când a fost 

declarat un câştigător.

Constructorul român ca-

re a câştigat licitaţia acuză 

probleme birocratice şi spu-

ne că depune toate actele 

cerute până marţi, 8 octom-

brie, cel târziu. La rândul 

lor, reprezentanţii statului 

spun că aşteaptă ca asocie-

rea câştigătoare să depună 

toate actele pentru semna-

rea contractului, inclusiv do-

vada că poate constitui ga-

ranţia de bună execuţie.

Asocierea Construcţii SA 

Sibiu & Hidroelektra Meha-

nizacija D.D Croaţia a fost 

declarată câştigătoarea con-

tractului pentru proiectarea 

şi execuţia lotului Suplacu 

de Barcău – Chiribiş, potri-

vit raportului licitaţiei publi-

cat pe 12 iunie.

De atunci au trecut aproape 

patru luni şi contractul cu aso-

cierea câştigătoare încă nu a fost 

semnat. Astfel, în rândul pasi-

onaţilor de infrastructură au în-

ceput să circule speculaţii pri-

vind problemele fi nanciare pe 

care le-ar avea fi rma din Croa-

ţia sau chiar fi rma din Sibiu. 

Mai exact, aceasta n-ar pu-

tea să depună garanţia de bu-

nă execuţie cerută pentru sem-

narea contractului, în valoare 

de circa 36 milioane de lei, adi-

că 10% din totalul proiectului.

Reprezentanţii fi rmei din 

Sibiu au infi rmat aceste spe-

culaţii, afi rmând că nici ei şi 

nici partenerii lor din Croaţia 

nu au probleme fi nanciare ca-

re să îi împiedice să semneze 

contractul cu statul român, 

scrie economica.net.

În schimb, au pus întârzi-

erea în semnarea contractului 

pe seama birocraţiei.

Reprezentantul Construcţii 

Sibiu a negat că societatea sa 

nu poate constitui garanţia de 

bună execuţie prevăzută în 

contract şi a explicat că, potri-

vit legislaţiei în vigoare şi mo-

delului contractului de achizi-

ţie publică inclus în documen-

taţia de atribuire, garanţia de 

bună execuţie se constituie în 

termen de 5 zile lucrătoare de 

la data semnării contractului 

de achiziţie publică/contrac-

tului subsecvent.

Acesta a dat asigurări că 

asocierea din care face par-

te societatea sa va constitui 

garanţia de bună execuţie în 

termen de 5 zile lucrătoare 

de la data semnării Acordu-

lui Contractual cu CNAIR.

El nu a putut estima şi 

data la care va fi  semnat con-

tractul, explicâd că autorita-

tea contractantă trebuie să 

îi cheme la semnat.

Reprezentanţii Compani-

ei Naţionale de Administra-

re a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) au spus că îi aş-

teaptă pe constructori să de-

pună toate actele necesare.

„Aşteptăm să vină cu toa-

te documentele pentru semna-

re şi să fi e îndeplinite toate 

condiţiile astfel încât contrac-

tul să se deruleze cu succes”, 

a spus Alin Şerbănescu, pur-

tătorul de cuvânt al CNAIR.

Şerbănescu a mai spus că 

CNAIR are tot interesul să se 

semneze contractul. În cazul 

în care nu se va semna, va tre-

bui să anuleze licitaţia şi să 

reia toată procedura de la ca-

păt, a atras atenţia reprezen-

tantul autorităţii de la drumuri.

Subsecţiunea 3C1 Supla-

cu de Barcău – Chiribiş are 

o lungime de 26,35 km şi 

costă 75,7 milioane euro.

Pe traseul acestei subsec-

ţiuni va fi amenajat un nod 

rutier şi vor fi construite sau 

finalizate 19 poduri, pasaje 

si viaducte.

Potrivit prevederilor con-

tractuale, perioada de pro-

iectare este de 6 luni, iar 

cea de execuţie a lucrărilor 

este de 18 luni.

4 luni pentru un contract
Contractul pentru porțiunea Suplacu de Barcău – Chiribiş 
din Autostrada Transilvania nu a fost încă semnat deși are constructor
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#FĂRĂȘTIRI
„Jurnaliștii 
sunt eliminați sistematic 
(...). Vom face 
investigații proprii 
pentru interesul 
publicului. Aceasta 
este însemnătatea 
emisiunii ‹‹Detector››, 
care detectează 
minciunile și oferă 
prioritate adevărului.”

Victoria Marinova

jurnalist

Jurnalista Victoria Marinova (30 ani) a fost ucisă în bătaie în octombrie 2018, la Ruse. Era implicată în investigații privind corupția 
din Bulgaria, iar ultimul reportaj se referea la deturnarea de fonduri publice.

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca SA 

anunţă publicul călător 

că în perioada 10.10 – 

13.10.2019, cu ocazia eve-

nimentului Street Food 

Festival, se suspendă cir-

culaţia generală pe Aleea 

Stadionului.

Liniile 30 (cart. Grigores-

cu – str. A. Vlaicu) şi M 26 

(Floreşti Cetate – Parcul Cen-

tral) vor circula pe trasee de-

viate, după cum urmează:

Linia 30: în ambele sen-

suri, pe str. G. Coşbuc – 

Spl. Independenţei – Pod 

Garibaldi;

Linia M 26: la sensul spre 

oraş, pe Spl. Independenţei – 

str. G. Coşbuc.

În intervalul menţionat se 

suspendă staţiile de pe str. 

Uzinei Electrice, care vor fi  

înlocuite cu staţiile de pe Spl. 

Independenţei, la peroanele 

de tramvaie din dreptul Sălii 

Polivalente.

Trasee deviate pentru două 
autobuze în weekend

Ministrul Sănătăţii, 

Sorina Pintea, a declarat 

miercuri, că va continua 

folosirea metodei „pacien-

ţilor sub acoperire” în spi-

tale, pentru a depista 

neregulile de orice fel, nu 

doar eventualele cazuri 

de luare/dare de mită.

„În acest moment avem 14 

pacienţi misterioşi. Verifi căm 

mai multe aspecte, inclusiv 

curăţenia, lucru pe care-l fă-

ceam şi eu în vizitele inopi-

nate, pentru care din păcate 

nu am mai avut timp fi zic, 

dar le voi continua”, a afi r-

mat ministrul Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a men-

ţionat că doreşte să se verifi -

ce modul de comportament al 

personalului, dar şi modul în 

care interacţionează pacienţii 

şi aparţinătorii care intră în 

spital cu personalul medical.

„Nu a mai fost nimeni dat 

afară, pentru că dacă erau ca-

zuri grave, probabil că mi se 

raporta imediat. Dar vom con-

tinua această chestiune pentru 

că, din punctul meu de vede-

re, dacă obligaţiile din fi şa pos-

tului sunt îndeplinite, nimeni 

nu va avea probleme. Actul me-

dical presupune existenţa a do-

uă entităţi, personalul medical, 

pacientul, şi cel de-al treilea, a-

parţinătorul. Dacă nu există 

respect reciproc, nu ne putem 

aştepta la nimic, pentru că de 

aici pornim”, a mai spus mi-

nistrul Sorina Pintea.

14 pacienţi misterioşi 
în „Şpaga sub acoperire”

Odată cu sosirea frigului, 

mulţi dintre românii 

încă racordaţi la reţeaua 

de termofi care se gândesc 

cu oroare la facturile 

de la încălzire.

Cu 14.000 de abonaţi, 

Aradul conduce topul celor 

mai scumpe întreţineri, în 

condiţiile în care conducte-

le sunt vechi şi ciuruite, iar 

oamenii sunt forţaţi să plă-

tească tot ei pierderile, scrie 

stirileprotv.ro. 

Gigacaloria costă aproa-

pe 400 de lei, tarif care a 

forţat zeci de mii de arădeni 

să se decupleze de la reţea-

ua termică a oraşului.

Pe locul al doilea, dar la 

mare distanţă de Arad, este 

muncipiul Buzău, unde se plă-

tesc 285 de lei pe gigacalorie. 

În Oradea, tariful se ridică la 

276 de lei, la Piteşti 260 de lei, 

în timp ce Bucureştiul are unul 

dintre cele mai mici tarife din 

ţară: 163 de lei. În compara-

ţie, la Cluj-Napoca o gigacalo-

rie costă 240 de lei, mult pes-

te tariful din Capitală.

„Se poate ajunge într-o 

lună de vârf, la un aparta-

ment de două camere, indi-

ferent de numărul de per-

soane, undeva la 280-290 de 

lei”, a precizat Ioan Moldo-

van, director economic Ter-

moficare Napoca.

„Nu avem niciodată pro-

bleme. Când le avem, sunt re-

parate foarte rapid, asta ne-a 

făcut să nu renunţăm la ter-

mofi care. Am prieteni care au 

centrală şi plătesc 800-900-1000 

de lei”, afi rmă Bianca, o con-

sumatoare din Cluj-Napoca.

Tarifele în vigoare la ener-

gia termică în Cluj-Napoca 

sunt: populaţie – 242 lei/Gcal 

(TVA inclus), agenţi econo-

mici CT de cvartal – 383, lei/

Gcal + TVA, agenţi econo-

mici Zona Herculane – Unirii 

– 257,20 lei/Gcal + TVA, 

agenţi economici Zona Mă-

răşti – parţial N. Titulescu – 

400,40 lei/Gcal + TVA.

Ce facturi îi aşteaptă pe clujeni la iarnă?
Localnicii racordaţi la reţeaua de termoficare aşteaptă cu groază iarna

Începând de luni, 14 oc-

tombrie, va fi  demarat 

programul de distribuire a 

cererilor pentru acordarea 

ajutorului pentru încălzirea 

locuinţei, iar de marți, 15 

octombrie, aceste cereri se 

vor putea depune la 

ghișeele Primăriei.

Ajutor pentru 
încălzirea locuinţei

VEZI CONDIȚIILE PE WWW.MONITORULCJ.RO
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Parlamentarul independent 

de Cluj a cerut Ministerului 

Transporturilor scoaterea 

lacului Tarniţa, dar 

şi a lacului Beliş-Fântânele, 

de pe lista lacurilor naviga-

bile din România.

Ministrul Transporturilor, 

Răzvan Cuc a acceptat propu-

nerea lui Dohotaru, decizia fi -

ind anunţată în cadrul unei 

intervenţii comune într-un clip 

postat pe Facebook.

„Suntem la Ministerul 

Transporturilor, alături de 

mine este ministrul Cuc. Am 

luat o hotărâre foarte impor-

tantă, să nu mai avem am-

barcaţiuni motorizate pe Tar-

niţa şi Beliş. Din Hotărârea 

de Guvern din 2008, din ane-

xe, vor fi  scoase lacurile Tar-

niţa şi Beliş-Fântânele”, a de-

clarat Adrian Dohotaru.

„Aşa cum am asumat, as-

tăzi (n.red. miercuri) vom lu-

cra la Hotărârea de Guvern, 

vom scoate cele două lacuri. 

Tarniţa este o sursă de apă 

potabilă, oamenii au dreptul 

să trăiască sănătos, iar pen-

tru asta trebuie să luăm mă-

surile care se impun”, a pre-

cizat şi ministrul Răzvan Cuc.

Ambarcaţiunile motoriza-

te produc daune clujenilor 

şi biodiversităţii, susţine Do-

hotaru, mai ales că de aici 

provine apa pe care o beau 

clujenii. HG 665/2008, unde 

apar cele două lacuri cluje-

ne pe lista lacurilor naviga-

bile, intră în contradicţie cu 

reglementări anterioare de 

mediu care spun că ambar-

caţiunile motorizate nu au 

ce căuta în zonele protejate 

– aşa cum este Tarniţa – sau 

care se suprapun pe arii na-

turale protejate – aşa cum 

este Beliş-Fântânele.

„Hotărârea este modifi ca-

tă acum în regim de urgenţă. 

De această hotărâre de guvern 

se foloseau proprietarii de 

bărci şi pontoane motorizate, 

plus skijeturi, dar chiar şi hi-

droavioane, ca să ne polueze 

lacurile. Potrivit Administra-

ţiei Bazinale de Apă Someş-Ti-

sa, calitatea apei lacului Tar-

niţa a scăzut în ultimul timp”, 

susţine Adrian Dohotaru.

„De aceea, lupta nu s-a 

încheiat, căci avem construc-

ţii ilegale care blochează ac-

tivităţile prietenoase cu me-

diul la apă, avem fose sep-

tice ilegale care deversează 

rahatul în apa din care bem 

şi rumeguş din exploatări le-

gale şi ilegale în lacuri. Noi, 

cei peste 7.500 de clujeni ca-

re am semnat petiţia, să spu-

nem autorităţilor că trebuie 

să avem o apă cât mai bu-

nă. Dă vestea mai departe, 

petiţia rămâne activă până 

rezolvăm, pe rând, proble-

mele”, îi invită deputatul in-

dependent pe clujeni.

Dohotaru şi ministrul Transporturilor anunţă: „Tarniţa nu mai este navigabilă!”

Cei doi deputaţi PSD 

care au dezertat săptămâ-

na trecută şi care 

au anunţat că vor vota 

înlăturarea Guvernului 

au negociat cu Viorica 

Dăncilă şi au obţinut pro-

misiuni pentru funcţiile 

pe care şi le doreau.

Horia Nasra, Cornel Itu şi 

Marius Bota au primit asigu-

rări de la preşedintele PSD 

că, după ce îşi vor proba fi -

delitatea faţă de partid, vor 

obţine benefi ciile cerute.

Horia Nasra a fost înlătu-

rat recent de la şefi a organi-

zatiei PSD Cluj din cauza re-

zultatelor slabe, iar Marius 

Bota a fost trecut cu vederea 

de către partid atunci când 

s-au făcut nominalizările pen-

tru conducerea ASF.

Surse social-democrate 

au declarat pentru Hot-

News.ro că Viorica Dănci-

lă i-a promis lui Nasra că 

îl va repune în funcţie, iar 

Cornel Itu va fi vicepreşe-

dinte al organizaţiei de Cluj.

În ceea ce îl priveşte pe So-

rin Bota, conducerea PSD l-a 

asigurat pe acesta că va fi  sus-

ţinut de partid pentru şefi a 

ASF aşa cum acesta îşi dorea.

Reamintim că în toamna 

anului trecut Marius Bota a 

fost validat de către Parla-

ment în funcţia de vicepre-

şedinte pentru sectorul In-

strumente Financiare, însă 

acesta şi-a retras candidatu-

ra. În locul său a fost pro-

pus şi validat Gabriel Gră-

dinescu susţinut puternic de 

Marian Oprişan.

Deputaţii de Cluj Horia Nas-

ra şi Cornel Itu au anunţat 

săptămâna trecută că pără-

sesc partidul şi se înscriu în 

Pro România. Marius Bota nu 

a plecat din partid, dar a sem-

nat moţiunea de cenzură.

„Partidul 
în care am crescut”

Deputaţii clujeni Horia 

Nasra şi Cornel Itu, care săp-

tămâna trecută plecaseră din 

PSD în Pro România, au re-

venit în PSD.

„Partidul în care am cres-

cut şi în care mi-am petrecut 

tinereţea are nevoie de mine 

şi este de datoria mea să fi u 

alături de colegii şi prietenii 

mei”, a continuat Nasra.

Deputatul clujean susţine 

că nu a semnat textul moţiu-

nii şi nu o va vota, “la fel şi 

colegul meu, Cornel Itu”.

„Am fost, suntem şi vom 

fi oameni de stânga şi nu 

putem vota această elucu-

braţie liberală! Nu pot gira 

venirea la putere a liberali-

lor care îşi propun tăieri sa-

lariale, disponibilizări în ma-

să în sectorul bugetar şi în-

gheţarea proiectelor de dez-

voltare ale comunităţilor lo-

cale, finanţate prin PNDL 

sau FDI. Cât priveşte moţi-

unea, nu calculul bilelor mă 

interesează, ci faptul că as-

tăzi PSD are nevoie de toţi 

parlamentarii săi, de toţi cei 

care în 2016 au fost aleşi de 

cetăţeni sub sigla PSD!”, mai 

spune Nasra.

Deputatul a vorbit 
şi despre actuala 
conducere a PSD Cluj.

„Nefericita eroare, nomi-

nalizarea noii conduceri a 

PSD Cluj, poate fi îndrepta-

tă. Sunt convins că există 

sute de social-democraţi cu 

vechime în organizaţie care 

pot reprezenta cu onoare 

clujenii şi capitala Transil-

vaniei, nu un individ care 

jigneşte clujenii, românii, 

înjură jurnaliştii şi amenin-

ţă colegii şi aleşii locali. Sper 

ca în viitor cele două parti-

de de stânga, PSD şi Pro Ro-

mânia să gândească un pro-

iect politic comun, pentru 

că ambele formaţiuni împăr-

tăşesc valori social-demo-

crate. Joi voi fi alături de 

colegii mei, deputaţii din 

Grupul parlamentar al Par-

tidului Social Democrat şi 

îmi voi relua activitatea po-

litică în Cluj având în vede-

re campania electorală”, a 

conchis Nasra.

Au rezistat o săptămână 
cu Victor Ponta

Reamintim că la începu-

tul lunii octombrie, depu-

tatul Horia Nasra, fost pre-

şedinte al PSD Cluj, a de-

clarat că, împreună cu de-

putatul Cornel Itu, a demi-

sionat din PSD şi s-a înscris 

în Pro România.

„Din păcate, în PSD valo-

rile care stau la baza parti-

dului şi tot ce înseamnă ide-

ologie nu se mai respectă, 

conducerea este una medio-

cră şi aici mă refer la trium-

viratul falimentului din PSD. 

Eu sper ca PSD să nu aibă 

soarta PNŢCD şi sper pentru 

foştii mei colegi cât mai cu-

rând să scape de această con-

ducere falimentară şi nefas-

tă, cea mai slabă conducere 

a PSD. Am intrat într-o echi-

pă tot de stânga, cu oameni 

valoroşi, cu un preşedinte 

harnic şi dornic să ia măsuri 

bune pentru români şi mă 

bucur că alături de mine sunt 

în continuare colegii din Cluj, 

din PSD, şi sunt convins că 

la un moment dat ne vom re-

întâlni într-un proiect politic 

de stânga”, spunea la acea 

dată Horia Nasra.

El a adăugat că în perioada 

următoare ar urma să plece din 

PSD Cluj „peste 1.000 de colegi”.

Horia Nasra a fost schim-

bat, în urmă cu două săptă-

mâni, de la conducerea PSD 

Cluj, iar în locul său a fost de-

semnat interimar Liviu Alexa.

Lovitură de teatru. Horia Nasra şi Cornel Itu 
s-au întors în PSD. Pe bani şi funcţii?
„Astăzi m-am întors acasă, în PSD Cluj”, spune deputatul Horia Nasra, care săptămâna trecută 
şi-a anunţat plecarea la partidul lui Victor Ponta, Pro România.

Viorica Dăncilă alături de Cornel Itu                                                                    Victor Ponta alături de Horia Nasra

Președintele partidului Pro 
România, Victor Ponta, a 
reacţionat dur după ce de-
putaţii Horia Nasra și 
Cornel Itu și-au anunţat 
(re)întoarcerea în PSD Cluj.

„Eu pot doar să le ofer 
unor deputaţi PSD o șansă 
să iasă din minciuna din 
ultima perioadă, să își re-
câștige o parte din curajul, 
respectul și demnitatea pe 
care le-au pierdut prin 
complicitatea cu oameni și 
acţiuni înjositoare/și pot 
să le ofer o alternativă po-
litică curată de centru stân-
ga pentru viitor! Viorica 
Dăncilă poate să le ofere 
acelorași oameni funcţii, 
bani și avantaje imediate, 
totul pe termen foarte 
scurt – în schimbul demni-
tăţii și respectului de sine 
și faţă de oamenii din co-
munitatea lor! Alegerea le 
aparţine acestor oameni – 
important este să nu poa-
ta să spună niciodată că 
nu au avut alternativă! Și 
important ca oamenii să 
ţină minte până la alegeri-
le de anul viitor cum s-au 
comportat reprezentanţii 
lor”, a scris Ponta pe 
Facebook.

Ponta mai spune că cei doi 
deputaţi “nu sunt dintre 
cei 237 care au semnat 
moţiunea, însă votul lor ar 
fi  contat – în primul rând 
pentru ei înșiși, și pe urmă 
pentru noi toţi”, a mai 
spus Ponta.

Reacția lui Ponta: 
Viorica Dăncilă 
le-a oferit bani 
și funcții
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Fără investiţii europene 

masive în infrastructură, 

sănătate, transport, digita-

lizare şi educaţie (cohesi-

on policy), ţările din estul 

Europei nu vor recupera 

decalajele de dezvoltare 

în raport cu ţările din 

Vest, susţine primarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Prezent la Bruxelles, în ca-

drul Plenarei Comitetului Eu-

ropean al Regiunilor (CoR), 

edilul a susţinut necesitatea 

de a continua fi nanţarea su-

plimentară a politicii de coe-

ziune în cadrul exerciţiului fi -

nanciar european 2021-2027. 

Cetăţenii Uniunii Europene, 

prin alegerile pentru Parla-

mentul European, în cadrul 

cărora s-a înregistrat una din-

tre cele mai înalte rate de par-

ticipare din istoria UE, au 

transmis „un mesaj politic ex-

trem de clar şi puternic”, sus-

ţine Boc.

„Dorim «mai multă Euro-

pa», nu «mai puţină Euro-

pa»! «Mai multă Europa» în-

seamnă o politică de coezi-

une mai puternică! Politica 

de coeziune contribuie deci-

siv la diminuarea decalaje-

lor dintre diversele regiuni 

ale Europei. Obiectivul poli-

ticii de coeziune este ca ni-

meni să nu mai fi e obligat 

să-şi părăsească ţara din mo-

tive economice. Astăzi, 83 

de milioane de cetăţeni eu-

ropeni trăiesc în regiuni cu 

un nivel de dezvoltare sub 

cel mediu din Uniunea Eu-

ropeană”, afi rmă primarul.

Declaraţia lui Emil Boc a 

fost făcută în contextul în ca-

re se preconizează o diminu-

are a resurselor fi nanciare cu 

cel puţin 10 % pentru politi-

ca de coeziune în exerciţiul 

fi nanciar 2021-2027 al Uniu-

nii Europene. În cadrul inter-

venţiei din Plenara CoR, edi-

lul a prezentat şi o hartă cu 

regiunile UE.

„Cele marcate cu galben 

şi portocaliu sunt regiuni 

cu un nivel de dezvoltare 

sub media UE, iar cele mar-

cate cu albastru sunt regi-

uni cu un nivel de dezvol-

tare peste media UE. Poli-

tica de coeziune are rolul 

fundamental în diminuarea 

decalajelor de dezvoltare 

dintre diversele regiuni ale 

UE. Nimeni nu trebuie aban-

donat, nicio regiune nu tre-

buie lăsată în urmă!”, a 

completat Emil Boc.

EMIL BOC LA BRUXELLES:

„Nicio regiune nu trebuie 
lăsată în urmă!”

Consiliul Judeţean susţine 

că a aprobat planul 

de intervenţie pe drumu-

rile judeţene, pentru sezo-

nul de iarnă 2019-2020.

CJ Cluj a aprobat Planul ope-

rativ de intervenţie în timpul 

iernii pe drumurile judeţene, 

pentru perioada 1 noiembrie 

2019 – 31 martie 2020. Astfel, 

forul administrativ judeţean a 

analizat şi a clasifi cat întreaga 

reţea de drumuri judeţene afl a-

tă în administrare, pe niveluri 

de viabilitate, stabilind proce-

durile standard de intervenţie 

pe timpul iernii.

„Raportat la importanţa şi 

nivelul de trafi c înregistrat pe 

fi ecare sector în parte, numărul 

şi mărimea localităţilor pe care 

le leagă, precum şi la alte crite-

rii obiective, drumurile au fost 

clasifi cate pe patru nivele în 

funcţie de care se vor stabili or-

dinea şi timpul în care se inter-

vine, operaţiunile ce se execu-

tă, tipurile şi cantităţile de ma-

teriale utilizate etc. Totodată, 

planul stabileşte modul de con-

ducere şi coordonare a acţiuni-

lor, sistemul de informare a fac-

torilor implicaţi, numărul baze-

lor de deszăpezire ce vor trebui 

să funcţioneze pe fi ecare lot de 

drumuri astfel încât să se asi-

gure un timp optim de interven-

ţie, utilajele şi mijloacele de 

transport ce vor fi  folosite, can-

tităţile şi tipurile de materiale, 

carburanţi şi lubrifi anţi etc”, 

transmite forul judeţean.

Referitor la împărţirea pe ni-

vele de intervenţie, la nivelul I 

de viabilitate au fost încadrate 

16 drumuri/sectoare de dru-

muri judeţene în lungime tota-

lă de 266,444 de km, la nive-

lul II de viabilitate 40 de dru-

muri/sectoare care asigură le-

gătura cu centrele de comună, 

în lungime totală de 554,451 de 

km, în timp ce la nivelul III 

sunt cuprinse 41 de sectoare în 

lungime de 308,332 de km. În 

ceea ce priveşte ultimul nivel, 

IV, în lungime de 84,453 de km, 

acesta este format din 15 sec-

toare cu un trafi c redus de ve-

hicule sau chiar inexistent.

Reamintim că în fi ecare an 

primele ninsori au creat haos 

în multe zone din judeţul Cluj. 

De fi ecare data a fost nevoie 

de mai puţin de 24 de ore ca 

zăpada să se acumuleze pe 

drumuri, fără ca utilajele de 

deszăpezire să îşi facă apari-

ţia. De fi ecare data, furioşi, 

şoferii care se încumetă să 

plece la drum în ciuda aver-

tizărilor meteorologilor, iau 

luat cu asalt paginile de soci-

alizare unde postează poze şi 

îşi varsă nervii. Problem au 

fost de fi ecare dată atât la ni-

velul municipiului, cât şi la 

nivelul judeţului.

Anul trecut, CJ le-a răspuns 

ironic celor nemulţumiţi de mo-

dul cum s-a făcut deszăpezi-

rea. „În acest context, toţi cei 

care se confruntă cu probleme 

sau au nemulţumiri referitoa-

rea la modul în care s-a acţio-

nat pentru deszăpezirea unor 

drumuri naţionale sau comu-

nale, sunt rugaţi să se adrese-

ze Direcţiei Regionale de Dru-

muri şi Poduri Cluj, respectiv 

Primăriilor în administrarea că-

rora se afl ă respectivele dru-

muri”, transmitea CJ.

Adio „iarna ne-a luat prin surprindere”?

Klaus Iohannis s-a luptat 
cu cea mai puternică şi toxică 
majoritate parlamentară 
PSD de după Revoluţie
Preşedintele Klaus 

Iohannis a reuşit ca 

după 5 ani de luptă 

să blocheze capturarea 

României de către PSD.

A descins la şedinţele 

ofi ciale ale Guvernului, în 

momente cheie, pentru a 

avertiza asupra adoptării 

unor decizii extrem de no-

cive pentru români.

A folosit toate instru-

mentele legale şi constitu-

ţionale avute la dispoziţie 

pentru respingerea proiec-

telor PSD periculoase pen-

tru România prin blocarea 

lor la CCR sau retrimiterea 

lor în Parlament.

A respins de nenumă-

rate ori miniştrii propuşi 

de PSD care nu respectau 

condiţiile legale pentru nu-

mire, în condiţiile în care 

majoritatea PSD, în aproa-

pe trei ani de guvernare, 

a schimbat trei premieri şi 

peste 80 de miniştri, do-

vadă evidentă a incompe-

tenţei: Sevil Shhaideh a 

fost respinsă ca Prim-mi-

nistru, Titus Corlăţean ca 

Vicepremier, Mihai Fifor, 

Lia Olguţa Vasilescu sau 

Mircea Drăghici la Trans-

porturi, Ilan Laufer la Dez-

voltare sau Eugen Nicoli-

cea la Justiţie.

A apărat democraţia, s-a 

solidarizat cu protestele le-

gitime ale societăţii şi a 

fost alături de oamenii re-

voltaţi împotriva PSD în 

momentele critice pentru 

societate.

Preşedintele a apărat 
o justiţie egală pentru 
toţi. A fost un adversar 
efi cient al legilor 
„anti-justiţie”

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a fost un adversar efi -

cient al „legilor anti-Justi-

ţie” şi s-a afl at într-o luptă 

continuă cu PSD pentru ga-

rantarea drepturilor şi liber-

tăţilor fundamentale şi pen-

tru ca fi ecare român să be-

nefi cieze de legi juste.

A oprit amnistia şi gra-

ţierea politicienilor corupţi 

prin blocarea OUG 13 şi 

prin convocarea Referen-

dumului pentru Justiţie.

Alături de PNL, a blo-

cat asaltul unei guvernări 

infracţionale asupra siste-

mului de justiţie prin se-

sizări la Curtea Constitu-

ţională şi la Comisia de la 

Veneţia.

În ciuda ofensivei dis-

perate a PSD, prin acţiu-

nile concertate ale Preşe-

dintelui Klaus Iohannis şi 

ale PNL, a fost blocată mo-

difi carea Codurilor pena-

le, care a fost declarată ne-

constituţională de Curtea 

Constituţională.

Klaus Iohannis a salvat 
parcursul european al 
României. A făcut ca 
România să fi e apreciată 
şi respectată în UE

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a ţinut România an-

corată pe drumul european, 

pro-occidental, în pofi da 

atacurilor repetate ale lide-

rilor PSD la adresa ofi cia-

lilor europeni. A apărat in-

teresele românilor care îşi 

doresc o Românie europea-

nă, respectată şi apreciată, 

afl ată în prima linie a sta-

telor europene.

De Ziua Europei, la 

Summitul de la Sibiu, Io-

hannis a adus Europa în 

România cu ocazia celei 

mai importante reuniuni 

de şefi de stat sau de gu-

vern din UE.

A unit forţele politice de-

mocratice pro-europene 

pentru realizarea unui 

obiectiv comun de interes 

naţional prin semnarea Pac-

tului pentru consolidarea 

parcursului european al Ro-

mâniei. Respectarea prin-

cipiilor şi valorilor europe-

ne este singura cale de a 

garanta prosperitatea şi si-

guranţa românilor

Partener de încredere 
pentru NATO şi SUA – 
oferă siguranţă 
României împotriva 
ameninţărilor externe

România este mai sigură 

împotriva ameninţărilor ex-

terne după 5 ani de mandat 

al Preşedintelui Iohannis, ca-

re a întărit apartenenţa Ro-

mâniei la NATO şi a dus Par-

teneriatul strategic cu SUA 

la un nivel fără precedent.

A reuşit să angajeze toate 

forţele politice în respectarea 

celui mai important angaja-

ment de securitate naţională 

în cadrul Alianţei NATO prin 

alocarea a 2% din PIB pen-

tru înzestrarea armatei.

În cadrul parteneriatului 

cu SUA, Preşedintele Klaus 

Iohannis a adăugat obiecti-

vului de siguranţă naţiona-

lă o nouă dimensiune de 

securitate energetică şi de 

promovare a investiţiilor e-

conomice strategice.

Datorită prestigiului in-

ternaţional de care se bu-

cură, Preşedintele Klaus Io-

hannis a reuşit să dezvol-

te o relaţie apropiată cu 

Preşedintele SUA, Donald 

Trump, fi ind primit de do-

uă ori în timpul aceluiaşi 

mandat la Casa Albă.

Emil Boc: „Dorim «mai multă Europa», nu «mai 
puţină Europa»! «Mai multă Europa» înseamnă 
o politică de coeziune mai puternică!”

Primarul municipiului Cluj-Napoca a fost prezent la Bruxelles, în cadrul 
Plenarei Comitetului European al Regiunilor
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PROMOVARE

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună ¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj ¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Aproape 8.000 de curioşi 

au participat la Zilele 

Filmului Maghiar/

Filmtettfeszt 2019, festival 

desfăşurat la Cluj-Napoca 

şi în alte 13 oraşe din 

Transilvania.

Evenimentul a avut loc în-

tre 2-6 octombrie, în organi-

zarea Asociaţiei Filmtett. Cei 

mai mulţi spectatori au par-

ticipat la proiecţiile din 

Cluj-Napoca: 3.300, iar cel 

mai vizionat fi lm a fost „La 

mulţi ani!/BUÉK”, în regia 

Krisztinei Goda.

Zilele Filmului Maghiar 

2019 au avut loc în Cluj-Na-

poca – la Cinema Victoria şi 

Cinema Arta, la Oradea, Si-

biu, Timişoara, Satu Mare, 

Miercurea Ciuc, Covasna, Sfân-

tu Gheorghe, Odorheiu Secu-

iesc, Târgu Secuiesc, Salonta, 

Carei, Gherla şi Gheorgheni. 

În continuare, festivalul ur-

mează să se desfăşoare, între 

11-12 octombrie, la Arad.

Cinefi lii au putut viziona 

15 lungmetraje, patru docu-

mentare şi şapte scurtmetra-

je. De asemenea, spectatorii 

au urmărit cele şase docu-

mentare transilvănene parti-

cipante la competiţia Filmga-

lopp din cadrul festivalului. 

Între evenimentele speciale 

ale Filmtettfeszt s-a numărat 

„Ziua fi lmului mut clujean”, 

dar şi atelierele de animaţie 

pentru copii.

„În acest an au avut loc 

proiecţii şi la Cinema Arta, 

fapt care ne-a bucurat. Aici 

am proiectat, în variantă re-

constituită, şi fi lme mute ca-

re au fost realizate în urmă 

cu 101 ani la Cluj şi care au 

fost proiectate, la acea vreme, 

tot la Arta”, a detaliat Zágoni 

Bálint, organizatorul Zilelor 

Filmului Maghiar.

Filmul lui Tompa

Între proiecţiile speciale ale 

festivalului s-a numărat cea a 

fi lmului Apărarea chineză, pri-

mul fi lm maghiar din Transil-

vania de după 1989 – lansat 

în urmă cu 20 de ani şi regi-

zat de Tompa Gábor, actualul 

director al Teatrului Maghiar 

de Stat Cluj. Proiecţia a avut 

loc duminică, la Cinema Ar-

ta. Filmul prezintă povestea 

lui Péter György, a cărui în-

toarcere acasă e foarte diferi-

tă de ceea ce şi-a imaginat. În 

primul rând, el afl ă că în cei 

22 de ani de când a plecat, 

Transilvania s-a separat de 

Ungaria şi că ţara lui nu mai 

e cea pe care o ştie. Mai rău 

de atât, Péter nu e deloc bi-

nevenit. Povestea lui – două 

decenii de gulag siberian – re-

prezintă o ruşine pentru au-

torităţile locale care vor să-şi 

dovedească fi delitatea faţă de 

doctrina de partid, transfor-

mând Uniunea Sovietică într-o 

sursă de bunătate infi nită. Du-

pă proiecţie, spectatorii au pu-

tut să stea la o discuţie cu re-

gizorul Tompa Gábor.

Intrarea la toate proiecţi-

ile şi evenimentele speciale 

ale festivalului a fost liberă. 

De asemenea, fi lmele au avut 

subtitrare în limba română, 

respectiv în limba engleză, 

iar la întâlnirile artiştilor cu 

publicul, spectatorii au be-

nefi ciat de traducere simul-

tană în căşti.

În premieră, premiu 
de critică

Câştigător al competiţiei 

Filmgalopp – adresată docu-

mentarelor realizate de tineri 

cineaşti transilvăneni – a fost 

desemnat „Fiul meu, Iulian”, 

regizat de Ugron Réka. Tot în 

cadrul competiţiei Filmgalopp, 

premiul publicului – prin vot 

exprimat online – a fost ofe-

rit fi lmului „Corn cu lapte”, 

în regia Nórei Miklós.

Premiul „Mânzul Şarg” 

pentru întreaga carieră i-a fost 

acordat regizoarei, scenaris-

tei şi cadrului universitar 

Fekete Ibolya, în onoarea că-

reia a fost proiectat fi lmul 

„Bolse vita”, primul ei lung-

metraj. Premiul este oferit anu-

al, din 2012, şi onorează o 

personalitate de marcă a ci-

nematografi ei maghiare care, 

prin activitatea sa, a sprijinit 

sau sprijină formarea cineaş-

tilor transilvăneni.

Pentru prima dată a fost 

oferit şi un premiu de criti-

că de fi lm în cadrul festiva-

lului, iar câştigătorul a fost 

Sóos Tamás.

Prima ediţie a festivalului 

Zilele Filmului Maghiar/Film-

tettfeszt a fost organizată în 

2001 cu scopul de a prezenta 

publicului clujean fi lme de ar-

tă produse recent în Ungaria, 

premiate la diferite festivaluri 

internaţionale, dar care nu au 

intrat în distribuţie cinemato-

grafi că în România. În acelaşi 

timp organizatorii au dorit să 

asigure un prilej de promova-

re cineaştilor maghiari transil-

văneni deja cunoscuţi sau afl aţi 

încă la început de carieră.

Mii de clujeni la Zilele 
Filmului Maghiar
3.000 de spectatori au vizionat filmele la Cluj-Napoca 

Zilele Filmului Maghiar au avut loc în Cluj – la Cinema Victoria şi Cinema Arta



joi, 10 octombrie 2019 | monitorulcj.ro TIMP LIBER 7

PUBLICITATE

10.10.2019

Comunicat privind fi nalizarea proiectului

„Diagnosticarea şi monitorizarea evoluţiei afecţiunilor parodontale cu ajutorul ultra-
sonografi ei parodonţiului marginal“

S.C. CHIFOR RESEARCH S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Doja, nr. 
9, judeţul Cluj, CUI 34992086, J12/2721/2015, a derulat începând cu data de 12.10.2017 
proiectul cu titlul „Diagnosticarea şi monitorizarea evoluţiei afecţiunilor parodontale cu ajuto-
rul ultrasonografi ei parodonţiului marginal“, cod SMIS 113214, fi nanţat în baza contractului 
nr. 30/Axa1/1.2.1c/12.10.2017 încheiat cu Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Orga-
nism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate și Ministerul Fondurilor Euro-
pene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

Valoarea totală a proiectului este de 960.434,23 lei, din care asistenţa fi nanciară ne-
rambursabilă este de 836.544,76 lei, FEDR în valoare de 711.063,04 lei si Buget National 
în valoare de 125.481,72 lei.

Proiectul s-a implementat în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, în judeţul Cluj, Munici-
piul Cluj-Napoca, str. Gheorghe Doja, nr. 9.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea competitivităţii și a performanţei 
societăţii prin inovare, prin introducerea pe piaţă a unui serviciu nou de diagnosticare și 
monitorizare, în medicină dentară, a evoluţiei afecţiunilor parodontale cu ajutorul ultra-
sonografi ei parodonţiului marginal.

În vederea obţinerii serviciului nou de diagnosticare şi monitorizare a evoluţiei afecţi-
unilor parodontale cu ajutorul ultrasonografi ei parodonţiului marginal, s-au desfășurat 
activităţi de cercetare-dezvoltare (cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală) și 
activităţi pentru indroducerea în producţie și realizarea produs/proces/tehnologie/servi-
ciu; aceste activităţi au generat următoarele rezultate:

• raport de cercetare privind identifi carea aparatului optim în scopul realizarii de exami-
nări ultrasonografi ce parodontale şi setările necesare

• raport de cercetare privind identifi carea echipamentului optim de măsurare, în scopul 
determinării poziţiei spaţiale a transductorului

• raport de cercetare privind parametrii de intrare, ieşire şi a criteriilor de performanţă a algo-
ritmilor matematici care să permită modelare 3D, precum şi testările preliminare ale acestora

• 1 cadru de lucru al Sistemului Software defi nit
• 1 aplicaţie software modelare 3D defi nită, evaluată, testată şi integrată în SS
• 1 aplicaţie software Baze de Date defi nită,evaluată, testată şi integrată în SS
• 1 aplicaţie software de măsurare/comparare secţiuni 2D ultrasonografi ce (AMC2D) de-

fi nită, evaluată, testată şi integrată în SS
• 1 sistem pentru vizualizarea ultrasonografi că a parodonţiului marginal inovativ obţi-

nut şi funcţional
• 1 protocol de diagnostic parodontal obţinut pe baza noii metode imagistice utilizate
• 50 pacienţi cu sau făra afectare parodontala examinaţi, cu ajutorul metodei inovative, 

în cadrul fi rmei Chifor Research SRL
• 1 cerere de brevet întocmită şi depusă la OSIM
• 3 aplicaţii informatice software customizate achiziţionate
• 1 licenţa software achiziţionată
• 3 echipamente IT achiziţionate
• 10 rapoarte de cercetare privind aparatele utilizate şi datele achiziţionate în cursul exa-

minărilor ultrasonografi ce
• 1 raport/buletin de măsurare şi utilizare a echipamentelor măsurare pentru determi-

narea poziţiei spaţiale a transductorului rezultat în urma serviciului prestat
• 1 sistem ultrasonografi e achiziţionat
• 1 sistem de măsurare achiziţionat
• 7 contracte de muncă semnate
• 7 locuri de muncă create
• set materii prime tehnică dentară achiziţionate pentru activităţi de cercetare-dezvolta-

re şi activităţi pentru indroducerea în producţie şi realizarea serviciului

Proiect co-fi nanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Ope-
raţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și 
inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.1: 
Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de între-
prinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul inovării 
de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creștere, Tip 
Proiect: Întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off, Sectiunea C.

Data începerii a proiectului este 12.10.2017 si Data fi nalizării proiectului este 11.10.2019.
Date de contact:
Nume persoană contact: CHIFOR Radu  
Funcţie: Director de proiect / Administrator S.C. CHIFOR RESEARCH S.R.L.
Tel.: 0742.195.229 E-mail: proiectchifor@gmail.com   

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Săptămâna aceasta, între 7 

şi 13 octombrie, are loc 

tradiţionalul Târg de la 

Negreni, care se organi-

zează în fi ecare lună 

octombrie de sute de ani 

încoace. Comercianţi din 

toate colţurile ţării şi cum-

părători veniţi din cele 

mai îndepărtate oraşe, 

s-au întâlnit în satul 

Negreni, judeţul Cluj.

Târgul de la „Fechetău”, 

cum este cunosc din oamenii 

din zonă, adună mii de curi-

oşi în fi ecare an, în cea de-a 

două sâmbătă din octombrie, 

de câteva sute de ani încoace.

La târgul de la Negreni poţi 

să găseşti cam orice. De la mi-

lioane de papuci şi haine se-

cond-hand, la haine noi de o-

rigine chinezească sau tur-

cească, la căldări, schiuri, 

plante medicinale, mobilă ve-

che şi mici cu bere.

Împrăştiat pe o suprafaţă 

de câteva hectare şi despărţit 

de un râu, târgul de la Ne-

greni e un uriaş magazin de 

vechituri în aer liber, structu-

rat pe secţiuni.

O tradiţie veche de secole

Din spusele cunoscătorilor, 

primele ediţii au fost organi-

zate în urmă cu 400 de ani, 

iar prima atestare documenta-

ră este de acum două secole.

Târgul de toamnă de la Ne-

greni a fost aprobat ofi cial în 

anul 1815, deşi el funcţiona 

încă dinainte de această da-

tă, având o tradiţie în Evul 

Mediu. La începuturi, Târgul 

Fechetău era locul unde oa-

menii de la munte coborau de 

pe văile Apusenilor să-şi cum-

pere căciuli groase de blană 

şi cojoace pentru iarnă, măr-

gele de cusut pe portul popu-

lar la gura sobei sau butoaie 

ori alte obiecte trebuincioase.

Astfel, în cea de-a două 

săptămână a lunii octombrie, 

foarte mulţi clujeni, dar şi 

cumpărători din cele mai în-

depărtate colţuri ale ţării, merg 

la Târgul de la Negreni pen-

tru a cumpăra ceva anume 

sau pur şi simplu pentru a 

surprinde atmosfera care îm-

bină diferite tipuri de oameni, 

dar şi diferite niveluri de cul-

tură, fi indcă acolo se găsesc 

de la chinezării, până la obiec-

te de artă valoroase.

De toate pentru toţi

Pe măsură ce te apropii de 

locaţia unde sute de tarabe 

sunt aşternute timp de o săp-

tămână, pe de-o parte şi de 

cealaltă a drumului, sute de 

maşini stau parcate, ca semn 

de avertisment că odată de 

păşeşti în incita târgului, te 

vei lovi de o mare de oameni. 

Curţile localnicilor, toate sunt 

deschise, pentru ca cei care 

vin să aibă unde să îşi lase 

autoturismul. În fi nal, laşi 

maşina într-o curte, iar pro-

prietarul aşteaptă o „atenţie”. 

Aşa ştii că va fi  în siguranţă.

Îndată ce intri în incinta 

târgului, tarabele se aştern una 

lângă alta. Negustorii te în-

deamnă. Doar la ei vei găsi 

cele mai bune produse. Şi gă-

seşti şi ce vrei şi ce nu vrei. 

Trebuie doar să te decizi. Ba-

nii nici măcar nu sunt o pro-

blemă. Comercianţii lasă atât 

de mult din preţ, încât ai im-

presia că totul e un chilipir. 

Obiecte ornamentale, miere 

de albină, produse din lavan-

dă, ceapă, brânză, obiecte din 

fontă, lucruri noi, lucruri vechi, 

toate se aştern la picioarele ta-

le şi eşti convins că ai avea 

nevoie de zile întregi pentru a 

te decide. Încălţările care um-

plu mesele din corturile im-

provizate din nailon şi câţiva 

pari de lemn sunt lustruite cu 

mare grijă de vânzătorii tuciu-

rii care ţin de preţurile cuprin-

se între 30 şi 50 de lei. La fel 

e şi în cazul hainelor. Cele sti-

vuite pe mese, indiferent de 

calitate, costă de la 20 la 50 

de lei, în funcţie de obiectul 

ales, dar şi de imaginea pe ca-

re o inspiră posibilul client.

Pe măsură ce înaintezi, 

ajungi în zona cu mâncare. 

Şi aici, zeci de comercianţi se 

întrec în cele mai bune pre-

ţuri şi cele mai tradiţionale 

produse. Sarmale, cartofi  pră-

jiţi, cârnaţi, gulyaş şi multe 

altele. Desigur, micii cu mult 

muştar sunt cei mai căutaţi.

A început celebrul 
Târg de la Negreni
Este paradisul colecţionarilor de vechituri

UBB”, prin Direcţia 

Patrimoniu Cultural 

Universitar, organizează 

vineri, 11 octombrie 2019, 

ora 18.00, în foaierul Casei 

Universitarilor expoziţia 

de pictură „Oglindiri”, 

semnată de către artistul 

buzoian Emil Ciubotaru.

Este cea de a şasea prezenţă 

a pictorului în peisajul cultural 

si expoziţional al Clujului, după 

numai doi ani de la prima expo-

ziţie care a fost găzduită de că-

tre Universitatea ,,Babeş-Bolyai” 

în foaierul ,,Casei Universitari-

lor’’. Artistul va expune uleiuri 

pe pânză, lucrări de pictură re-

alizate în tehnica ,,cuţit de pa-

letă’’, tehnica ,,Impasto’’ şi teh-

nică mixtă. Temele predomi-

nante ce pot fi  admirate în lu-

crări sunt naturile statice cu 

fl ori şi peisajele în ale căror nu-

anţe cromatice se regăsesc toa-

te cele patru anotimpuri.

Evenimentul se va desfăşu-

ra pentru al treilea an conse-

cutiv în aceeaşi locaţie deose-

bită şi încărcată de cultură, în 

perioada 11 Octombrie -26 Oc-

tombrie 2019, în cadrul festi-

valului anual „Toamna Muzi-

cală Clujeană’’. Expoziţia va 

putea fi  vizitată cu predilecţie 

în timpul concertelor ce se des-

făşoară în cadrul festivalului, 

intrarea fi ind liberă.

Expoziţie de pictură în foaierul 
Casei Universitarilor
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O unitate specială a servi-

ciilor secrete ruse a lansat 

o serie de operaţiuni, 

inclusiv în Republica 

Moldova, în cadrul unei 

campanii pentru destabi-

lizarea Europei, afi rmă 

experţi citaţi de cotidia-

nul The New York Times.

„Prima dată, a fost o cam-

panie pentru destabilizare 

în Republica Moldova, ur-

mată de otrăvirea unui tra-

ficant de arme în Bulgaria 

şi de o tentativă eşuată de 

lovitură de stat în Muntene-

gru. Anul trecut, a fost o 

tentativă de asasinare a unui 

fost spion rus în Marea Bri-

tanie prin utilizarea unei 

substanţe neurotoxice. Deşi 

aceste operaţiuni păreau spe-

cifice serviciilor de informa-

ţii ruse, autorităţile le-au 

considerat iniţial drept ata-

curi izolate, fără legături în-

tre ele", notează cotidianul 

The New York Times.

Acum, ofi ciali din cadrul 

serviciilor secrete occidenta-

le au ajuns la concluzia că 

aceste operaţiuni şi posibil 

multe altele fac parte dintr-o 

campanie coordonată afl ată 

în derulare care are scopul 

destabilizării Europei. Cam-

pania este efectuată de o u-

nitate de elită a serviciilor 

secrete ruse specializată în 

acţiuni subversive, acte de 

sabotaj şi asasinate.

Unitatea de elită 29155

Unitatea de elită 29155 

desfăşoară operaţiuni de cel 

puţin zece ani, dar oficialii 

occidentali au depistat-o abia 

recent. Oficiali din cadrul 

serviciilor secrete din patru 

ţări occidentale afirmă că 

este neclar cât de frecvent 

acţionează această unitate 

şi avertizează că este impo-

sibil de anticipat când şi un-

de vor fi lansate noi atacuri.

Scopul Unităţii 29155 evi-

denţiază amploarea acţiu-

nilor preşedintelui rus, Vla-

dimir Putin, împotriva Oc-

cidentului prin aşa-numitul 

război hibrid – ce include 

campanii de propagandă, 

atacuri ciberbetice, dezin-

formare şi confruntare mi-

litară directă.

„Cred că am uitat cât de 

duri pot fi ruşii”, afirmă Pe-

ter Zwack, fost agent de in-

formaţii şi fost ataşat mili-

tar în cadrul Ambasadei SUA 

din Moscova, care susţine 

că nu ştia de existenţa aces-

tei unităţi a serviciilor ruse.

Rugat să comenteze, D-

mitri Peskov, purtătorul de 

cuvânt al Kremlinului, a 

transmis că întrebările tre-

buie adresate Ministerului 

rus al Apărării. 

Instituţia nu a făcut ni-

ciun comentariu.

Conform NYT, cel mai 

probabil unitatea este sub-

ordonată Serviciului rus de 

Informaţii Militare (GRU). 

Membrii Unităţii 29155 sunt 

suspectaţi să se deplasează 

în ţări europene. „Este vor-

ba de o unitate GRU activă 

de câţiva ani în Europa. 

A fost o surpriză că ru-

şii, agenţii GRU, această u-

nitate s-au simţit liberi să 

meargă în ţări prietene şi să 

comită astfel de atacuri. A 

fost un şoc”, afirmă, sub 

protecţia anonimatului, un 

oficial din cadrul serviciilor 

de securitate europene.

Agenţiile secrete occiden-

tale au depistat această u-

nitate de elită după tentati-

va eşuată de lovitură de stat 

produsă în Muntenegru în 

2016. Ulterior, atacul neu-

rotoxic care l-a vizat pe fos-

tul agent rus Serghei Skri-

pal şi pe fiica acestuia în 

Marea Britanie a generat un 

conflict diplomatic major. 

Peste 20 de ţări, inclusiv Sta-

tele Unite, au expulzat 150 

de diplomaţi ruşi.

Alex Younger, directorul 

Serviciului britanic de In-

formaţii Externe (MI6), aver-

tiza în februarie că Rusia 

generează riscuri din ce în 

ce mai mari. „Există activi-

tăţi coordonate şi sunt im-

plicaţi aceeaşi oameni. Es-

timăm că există o amenin-

ţare clară din partea GRU şi 

a altor agenţii secrete ruse”, 

afirma Alex Younger.

Rusia încearcă 
să destabilizeze Europa
Una dintre ţinte este Republica Moldova!

O unitate specială a serviciilor secrete ruse a lansat o serie de operaţiuni, inclusiv în Republica Moldova, 
în cadrul unei campanii pentru destabilizarea Europei
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A.

angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Per-

mis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Ex-

perienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator, 

pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 31.10.2019, la adresa de e-mail: ionela.muresan@sea-

complet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Mul-

tinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează da-

tele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 

2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu ca-

racter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. re-

prezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru deta-

lii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://

seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Din momentul în care 

a plecat de la Google, 

fondatorul Android 

şi-a încercat norocul 

cu Essential Phone. Acum, 

sub acelaşi brand, va lan-

sat un smartphone semni-

fi cativ mai ciudat.

De-a lungul anilor, am vă-

zut o serie de designuri ciu-

date pentru mobile. Cele mai 

multe dintre ele s-au materi-

alizat şi au devenit produse 

comerciale. Altele, au rămas 

în format de proiect. Andy Ru-

bin crede că utilizatorii au ne-

voie de un telefon surprinză-

tor de lung pentru a-şi desfă-

şura activitate şi, de aceea, a 

anunţat Project Gem, scrie 

playtech.ro.

Noul aparat a fost anunţat 

printr-o serie de postări pe 

Twitter, o parte dintre ele de 

pe contul fondatorului Andro-

id Andy Rubin şi o parte pe 

profi lul Essential. Aceasta din 

urmă este o dovadă a faptu-

lui nu vom avea parte de în-

că un brand pe piaţă, ci Pject 

Gem va ajunge la utilizatori 

la un moment dat sub nume-

le Essential Phone.

Prea multe particularităţi 

tehnice nu au fost publicate 

despre acest aparat, cu ex-

cepţai fi nisajului de pe spate 

promovat sub titulatura de 

”colorshift”. Asta înseamnă că 

îşi schimbă nuanţa pe care o 

percepi în funcţie de perspec-

tiva din care te uiţi la el. Acest 

anunţ este primul referitor la 

un smartphone Essential, du-

pă anunţul din luna decem-

brie a anului trecut, când a 

fost anunţată încetarea pro-

ducţie la primul Essential Pho-

ne PH-1.

Într-o lume în care telefoa-

nele au ajuns să adopte ecra-

ne din ce în ce mai mari, mul-

ţi îşi doresc un terminal mi-

cuţ, pe care să-l ţină în mână 

fără emoţii. Aş fi  fost însă cu-

rios cum poţi tasta pe el, da-

că nu cumva se va pune ac-

centul exclusiv pe comenzi 

vocale. Vom afl a probabil mai 

multe detalii despre Project 

Gem în lunile care urmează.

Creatorul Android a dezvăluit 
cel mai ciudat smartphone

Windows 10 încearcă 

să interacţioneze 

într-un mod mai util 

cu smartphone-ul pe care 

îl ai în buzunar şi tocmai 

a lansat cea mai importan-

tă funcţie, în acest sens.

Dacă ai un MacBook, iMac 

sau Mac mini pe birou şi un 

iPhone în buzunar, mesajele 

de pe telefon îţi sunt afi şate 

automat pe Mac. Poţi răspun-

de la apeluri primite pe tele-

fon de pe sistem şi poţi iniţia 

apeluri Facetime, audio sau 

video. Mecanismul este unul 

foarte bine pus la punct şi 

funcţionează impecabil de 

mulţi ani, scrie playtech.ro.

Microsoft a împrumutat câ-

teva dintre principiile de mai 

sus pentru interacţiunea cu 

un smartphone Android. Ini-

ţial, au fost câteva funcţii li-

mitate doar la terminale Sam-

sung, dar acum a fost elimi-

nată respectiva restricţie.

Atâta timp cât ai un 

smartphone cu Android 7.0 

Nougat sau mai nou şi un PC 

cu cea mai recentă versiune 

de Windows, poţi primi şi ex-

pedia mesaje de pe mobil prin 

intermediul computerului. 

Aplicaţia Your Phone facilitea-

ză până şi afi şarea ecranului 

de la telefon pe ecranul unui 

laptop sau desktop. Ce lipsa 

însă era posibilitatea iniţierii 

de apeluri telefonice şi posibi-

litatea de a răspunde la cele 

pe care le primeşti pe termi-

nal, până în prezent.

Cea mai nouă versiune be-

ta de Windows 10, pentru pri-

ma oară, oferă posibilitatea să 

vorbeşti la telefon de la lap-

top, în contextul în care, ape-

lul efectiv este realizat prin-

tr-un smartphone Android. Pe 

lângă minim Android 7 şi apli-

caţia Your Phone pe mobil, 

mai ai nevoie de un PC cu Blu-

etooth pentru stabilirea cone-

xiunii între echipamente. Din 

acel moment, poţi opta să ini-

ţiezi un apel folosind lista de 

contacte care îţi este oglindită 

pe laptop sau tastatând pur şi 

simplu numărul, dacă nu exis-

tă deja în agendă.

Pentru că vorbim de o ver-

siune beta, dacă te apuci să 

o testezi, te poţi aştepta la mi-

ci probleme de funcţionalita-

te şi stabilitate. Experienţa pa-

re totuşi interesantă şi destul 

de bine pusă la punct.

Noul Windows 10 te lasă 
să suni şi să fii sunat 
printr-un smartphone

Numărul sesizărilor trans-

mise la 1911 privind inci-

dentele informatice s-a 

dublat în acest an, com-

parativ cu 2018, când 

acestea erau transmise 

prin e-mail, în top fi ind 

campaniile de phishing, 

a afi rmat, luni, Cătălin 

Aramă, directorul general 

al Centrului Naţional de 

Răspuns la Incidente de 

Securitate Cibernetică 

(CERT-RO).

„România se încadrează 

într-un trend crescător (în pri-

vinţa ameninţărilor ciberneti-

ce, n.r.), dar practic întreg spa-

ţiul cibernetic se confruntă cu 

probleme din ce în ce mai ma-

ri datorită numărului crescut 

de echipamente conectate, da-

torită noilor tehnologii care vin 

pe piaţă. Acest lucru nu trebu-

ie să ne sperie, pentru că de fi -

ecare dată există metode prin 

care ne putem apăra. Impor-

tant este să le cunoaştem, im-

portantă este educaţia şi adop-

tarea unor măsuri de securita-

te cu responsabilitate, astfel în-

cât incidentele cibernetice să 

nu apară. Numărul de urgenţă 

1911 a dublat numărul sesiză-

rilor venite pe calea tradiţiona-

lă a CERT-RO, şi anume sesiză-

rile prin e-mail. În mod speci-

al, aceste sesizări vin din rân-

dul cetăţenilor, ceea ce este 

foarte important, pentru că ne 

ajută să creăm campanii de 

alertare în urma verifi cărilor pe 

care le facem. În topul sesiză-

rilor se afl ă phishing-ul, ceea 

ce înseamnă o mare atenţie din 

partea utilizatorilor. Mai mult 

decât atât, în ultima perioadă 

a crescut numărul campaniilor 

de phishing care au şi o com-

ponentă de inginerie socială, 

ceea ce paradoxal reduce cos-

turile atacului, dar poate creş-

te pericolul acestuia. De cele 

mai multe ori, victimele sunt 

apelate telefonic sau prin 

chat-uri, tocmai pentru a o con-

vinge să urmeze un link, să-şi 

dea datele personale, date des-

pre cont”, a declarat Aramă.

Pe de altă parte, întrebat 

în legătură cu riscurile la ca-

re vor fi  supuşi utilizatorii, 

odată cu implementarea teh-

nologiei 5G, directorul gene-

ral al CERT-RO a menţionat 

că viteza de transfer şi multi-

tudinea dispozitivelor conec-

tate „nu fac decât să favori-

zeze creşterea numărului de 

atacuri pe care le cunoaştem”.

„Tehnologia 5G aduce vite-

ze de lucru mari, aduce foarte 

multe echipamente conectate. 

Practic, trebuie să trecem la o 

nouă etapă în domeniul secu-

rităţii. Vorbim de Security by 

Design, iar echipamentele ar 

trebui atent verifi cate înainte 

de a fi  conectate la reţele. De 

aceea, la nivel european se dis-

cută despre standardizare în 

acest domeniu, impunerea unor 

măsuri de securitate încă din 

faza de arhitectură, ceea ce eu 

cred că va pondera sau cel pu-

ţin va fi  o contra-pondere pen-

tru vulnerabilităţile pe care le 

vor aduce aceste soluţii şi aces-

te noi tehnologii. Viteza de 

transfer, multitudinea dispozi-

tivelor de transfer care ne vor 

înconjura nu fac decât să favo-

rizeze creşterea numărului de 

atacuri pe care le cunoaştem. 

Practic, ameninţările vor fi  mult 

mai multe şi riscul unui atac 

va fi  mai mare”, a explicat ofi -

cialul CERT-RO.

Începând din data de 2 mai 

2019, persoanele fi zice, juridi-

ce şi instituţiile publice din Ro-

mânia pot raporta, la numărul 

unic 1911, incidentele de secu-

ritate cibernetică pe care le-au 

constatat, costul proiectului fi -

ind de un milion de euro. Nu-

mărul poate fi  apelat gratuit 

din orice reţea de telefonie, şi 

este disponibil non-stop.

Incidentele informatice s-au 
dublat în acest an faţă de 2018
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianță, parchet, C.T., 2 balcoane, 
2 băi, debara, parcare, garaj 28 
mp, pivniță 10 mp, teren 23 mp, 
suprafața totaăl 125 mp, izolat 
termic, preț 110.000 euro. 
Informații suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ Vând apartamet cu 3 came-
re, în Florești, str. Stejarului, 
decomandat, parter înalt, bal-
con, finisat, mobilat, parcare, 
zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! 
Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 
2 camere, bucătărie, cămară, 
cu toate utilităţile, teren 850 
mp. Preţ 42000 euro. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădină 
cu pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsoniera, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

¤ Vând casă cu grădină în comu-

na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi 
la tel. 0763-769120.

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren Mărișel 12200 mp.
intravilan,zona de case. Carte 
funciară,curent electric,apa.front 
90 m la drumul principal. Pret 4 
euro mp.Telefon:0752371454

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 3 
sau 1, pe termen lung. Suntem do-
uă persoane, muncitori.  Așteptăm 
telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1
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GRA-

TUIT

at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

SPAȚII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

150 mp (open space) 
destinat unui atelier 
de producţie haine. 
Dotări minime: baie 

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(1.16)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ CAUT persoană serioasă pe 
post de însoțitor, pentru un stu-
dent nevăzător. Telefon 0767-
929727 sau 0726-729969. (4.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-

torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru so-
bă, metal inoxidabil, cazan ino-
xidabil, pentru baie, capacitate 
de 100 l, făcut la comandă. 
Preţuri foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru 
calculator , dim. 70 x 130 x 86 
cm, culoare combinaţie wenge 
și stejar auriu, stare perfectă, 
preţ 250 RON/buc., și raft de 
bibliotecă cu dulap pentru acte, 
cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 uși 
în partea de jos (cu etajere in-
terioare), cu chei, dim. H â 205 
cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 
350 RON. Cele 3 piese de mo-
bilier sunt ideale pentru agenţii 
de turism, agenţie imobiliară 
sau alte activităţi de birou. Nu 
asigurăm transportul. Tel. 
0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri 
negociabile. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preț 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producție 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (2.40)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 

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

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

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

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

respectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECȚIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare. tmbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra fra-
te, lego, vederi vechi, statuete sau 
scule, cum ar fi  mașina de găurit, 
fl ex. Relaţii la tel. 0749-974302

¤ Colecţionar caut vederi vechi, 
tablouri. Bancnote, monezi, tim-
bre vechi, ceasuri vechi.de masă, 
sau mâna. Relaţii la te.l 0749-
974302. (7.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean 44 ani, caut o relaţie 
bazată pe sinceritate, iubire. Poţi 
fi  și de la ţară, cu un copil nu mă 
deranjează. Eu fără obligaţii, 
glumeț, romantic. Aștept telefon-
ae la  0749-974302. (1.5)

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunați la telefon 
0786-603497.

LICITAȚIE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-

nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a patra licitaţie 
publică în data de 21.10.2019, 
ora 12.00, bunul mobil constând 
din: Autoturism Dacia Logan, an 
de fabricaţie 2005, preţ 14000 
lei, plus TVA 2660 lei, bun propri-
etate a debitorului SC ALECRIS 
IMPEX SRL. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 
19, camera 11A, telefon 
0264.705503 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro - anunţuri vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitație 
publică, în data de 25.10.2019, 
ora 10.00, bunuri mobile con-
stând în: Utilaje pentru olarit, în 
sumă de 28.046 lei. Informații 
suplimentare la sediul SFM Gher-
la, str. Armenească, nr. 63, ca-
mera 28, telefon 0264.243944 
sau accesând pagina de internet 
a ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
- vânzarea prin licitație a bunuri-
lor sechestrate.

PIERDERI

¤ CELEBRITY STUDIO S.R.L.-D, 
C.U.I. 31746044, 
J12/1856/05.06.2013, pierdut 
certifi cat de înregistrare. Se de-
clară nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012 SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro 0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 
sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE MEDIU

COMUNA JUCU în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PAJIȘTILE 
PERMANENTE DIN COMUNA JUCU,  JUDEȚUL CLUJ. Versiunea 
actualizată a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul COMUNA 
JUCU din comuna Jucu, sat Jucu de Sus, nr. 112, județul Cluj, 
în zilele de luni-joi: între orele 9.00-13.00 și vineri între orele 
9.00-11.00, din data de 07.10.2019. Publicul interesat poate 
transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la data de 
25.10.2019 la APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, blocul 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722; 0264-410720, fax. 0264-
410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 S.C. RO 
MINERAL INVEST S.R.L., anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
CARIERA DE EXPLOATARE NISIPURI CAOLINOASE ŞI SILICIOASE, 
din extravilan FN localitatea Mihăiești, comuna Sînpaul.

Eventuale sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, în zilele de luni – joi: 
9.00–16.30, vineri: 9.00-14.00.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

MAKABI S.R.L. anunţă iniţierea Planului Urbanistic 
de detaliu pentru elaborare Plan Urbanistic de Detaliu 
pentru - Construire extindere Hală de depozitare - amplasat 
pe Bulevardul Muncii nr. 18, mun Cluj-Napoca, jud Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj 
-Napoca, compartimentul Strategii Urbane, cam. 62.

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ
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Telcean, integralist 
la naţionala U-19
Tudor Telcean, jucător al 
Universităţii Cluj, a fost titu-
lar în partida România – 
Serbia 1-1 la Under 19, 
într-un meci disputat în gru-
pa de calificare pentru Euro 
2020, rezervat jucătorilor 
născuţi începând cu 1 ianua-
rie 2001.
Sârbii au deschis primii scorul 
în minutul 32 prin Pavlovic, în 
timp ce România a reușit să 
egaleze imediat după pauză 
prin reușita lui David Miculescu. 
Mijlocașul celor de la UTA Arad 
avea să rateze și o lovitură de 
la 11 metri în minutul 83 al 
partidei.
Au evoluat următorii jucători: 
1. Ducan – 22. Telcean, 4. 
Drăgușin, 5. Boloca, 3. 
Dumitrescu-cpt. – 6. Negrean 
(7. Dumitru, 46), 8. 
Ghindovean – 20. Popescu (14. 
Isac, 46), 10. Miculescu (17. 
Niţu, 88), 18. Marrone (11. 
June, 46) – 9. Mitruscsak (19. 
Munteanu, 61). Selecţioner: 
Laurenţiu Roșu
Rezerve: 12. Gyenge – 2. Sîrbu, 
16. Niţă, 21. Savu
La Turul de Elită, programat 
în luna martie a anului 
2020, se vor califica primele 
două clasate în cele 13 gru-
pe și cel mai bun loc trei, că-
rora li se alătură Portugalia. 
România mai este în grupă 
cu Spania și Lituania, ibericii 
reușind să câștige cu 2-0 pri-
mul joc.

„U” Prodvinalco 
joacă în deplasare 
cu Steaua
Echipa de rugby masculin „U” 
Prodvinalco joacă vineri, 11 
octombrie, cu CSA Steaua 
București, pe terenul stadio-
nului din Ghencea. Partida 
contează pentru etapa a 7-a 
din Superliga CEC Bank și va 
începe la ora 15:00.
În etapa anterioară, rugbyștii 
universitari au stat, neavând 
adversar, iar steliștii au câști-
gat în deplasare la Dinamo 
cu 36-7. Cele două echipe 
sunt vecine de clasament, 
gruparea bucureșteană fiind 
pe locul 3 cu 20 de puncte, 
iar echipa din Cluj se află pe 
locul 4 cu 9 puncte.

Meci cu Târgovişte 
pentru voleibaliste
Echipa de volei feminin „U” 
NTT Data Cluj dispută etapa a 
doua din cadrul Diviziei A1 în 
deplasare la Târgoviște, acolo 
unde va întâlni formaţia loca-
lă CSM Târgoviște. Partida a-
re loc sâmbătă, 12 octombrie 
de la ora 12:30.
În prima etapă de campionat 
„studentele” au jucat în de-
plasare cu Știinţa Bacău și 
au cedat cu 0-3, iar CSM 
Târgoviște a câștigat acasă 
cu CS Medgidia, 3-0. În urma 
acestor rezultate, CSM 
Târgoviște ocupă poziţia a 
doua a clasamentului, având 
trei puncte, iar „U” Cluj se 
află pe locul 9, fără niciun 
punct.
Partida va fi arbitrată de că-
tre Bogdan Stoica, A1, și 
Georgiana Iatan, A2, ambii 
din București, iar observato-
rul delegat din partea 
Federaţiei Române de Volei 
este George Peicea.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Mirel Albon, antrenorul 

echipei naţionale 

de fotbal feminin,

 a vorbit după înfrângerea 

cu 1-0 în faţa 

reprezentativei Belgiei.

România a pierdut cu 1-0 

meciul împotriva Belgiei, dis-

putat la Cluj, din Grupa H a 

califi cărilor pentru Campio-

natul European împotriva ce-

lei mai puternice adversare 

din Grupă. Elevele pregătite 

de Mirel Albon au făcut un 

meci bun şi au pierdut la li-

mită în faţa unei echipe mult 

mai bine cotate.

„Belgia este o forţă a Eu-

ropei. Au jucătoare care joa-

că la echipe importante pre-

cum Manchester City, Olym-

pique Lyon sau Fiorentina. 

În această toamnă au avut 

două jocuri, un amical cu 

Anglia în care au remizat, 

3-3, britanicele egalând din 

penalti. În al doilea meci au 

învins Croaţia cu 6-1. Au 

marcat un gol norocos. 

Ne-am pregătit mult defen-

siv şi am reuşit să blocăm 

jucătoarele lor de valoare. 

Ne-am fi dorit mai mult pe 

faza de atac. Trebuie să mai 

lucrăm la acest aspect”, a 

spus Mirel Albon.

Selecţionerul României es-

te încrezător că naţionala fe-

minină poate ajunge la tur-

neul fi nal după evoluţia avu-

tă cu Belgia:

„Am pierdut trei puncte, dar 

califi carea nu este pierdută. Mai 

avem 21 de puncte în joc, dar 

dacă facem 17-18 puncte din 

acest moment avem şanse ma-

ri să ajungem în play-off. Dacă 

facem 21 de puncte putem mer-

gem de pe primul loc. Nouă 

ne-au lipsit 5-6 jucătoare impor-

tante, dar sper că în noiembrie 

să avem măcar două dintre ele. 

Sper că din primăvară să le avem 

pe toate”, a completat Albon.

Mirel Albon, optimist după România - 
Belgia 0-1 : „Putem să ne calificăm”

Thomas Ryde şi Costică 

Buceschi vor să pregătească 

impecabil turneul fi nal 

din Japonia şi au anunţat 

că echipa va avea un stagiu 

de pregătire în perioada 

20-23 octombrie la 

Cluj-Napoca. Staff-ul 

naţionalei a convocat 22 

de sportive printre care 

se afl ă şi Cristina Neagu, 

liderul echipei revenind 

după o accidentare gravă 

la genunchi.

Pe lista celor 22 de jucă-

toare se află şi Dana 

Abed-Kader, Patricia Vizi-

tiu, Bianca Bazaliu sau So-

rina Tîrcă, toate fiind ab-

sente la ultima acţiune a lo-

tului naţional. Cele patru 

handbaliste au fost cerute 

insistent de fani pe reţelele 

de socializare.

La capitolul absenţe se 

numără Laura Moisă, fostă 

Chiper, dar şi Ana Maria Sa-

vu, însă Costică Buceschi a 

explicat motivele pentru ca-

re jucătoarele au rămas în 

afara lotului.

„Pe Laura am spus să o 

lăsăm de această dată aca-

să, ea a fost folosită foarte 

mult şi la echipa de club, 

ştim ce poate şi cât poate. 

Apoi, ne dorim să mai gă-

sim cel puţin încă o varian-

tă pentru acel post. Iar în 

privinţa Anei Maria Savu, cu 

părere de rău, vreau să spun 

că încă nu este refăcută. Acest 

lucru l-am văzut la acţiunea 

cu Ucraina şi Insulele Feroe. 

Mai are lucruri de pus la 

punct la partea de recupera-

re şi parte fi zică, iar timpul 

este foarte scurt. De aceea, 

ne-am şi reorientat către Pa-

tricia Vazitiu, cea mai bună 

handbalistă de la Craiova în 

startul acestui sezon. Mi-aş 

dori din tot sufl etul să fi e o 

alegere potrivită pentru că 

are experienţă, are tot ce îi 

trebuie. Trebuie să joace mai 

mult pentru echipă, dar cred 

că ea şi cu Daria Bucur vor 

fi  două jucătoare care pot să 

suplinească lipsa Melindei 

(n.r Geiger – retrasă din ac-

tivitate)”, a declarat Costică 

Buceschi, antrenorul secund 

al echipei naţionale.

Ryde şi Buceschi nu au 

stabilit numărul de jucătoa-

re care vor fi în deplasate 

în Japonia, dar oficialii FRH 

speră că vor putea convoca 

un lot de 18 jucătoare, plus 

două rezerve. Campiona-

tul Mondial din Japonia se 

va disputa în perioada 30 

noiembrie – 15 decembrie, 

iar echipa naţională se va 

reuni cel mai probabil pe 

18 noiembrie.

Din păcate, Universitatea 

Cluj nu are nicio jucătoare 

convocată la această acţiu-

ne, iar şansele ca vreo hand-

balistă să prindă lotul pen-

tru Campionatul Mondial 

sunt minime. 

Naționala României se va antrena 
trei zile la Cluj-Napoca pentru CM
Echipa națională de handbal feminin se va antrena timp de trei zile la Cluj-Napoca 
înaintea plecării la Campionatul Mondial de la Tokyo

Lotul echipei României de handbal feminin se va antrena la Cluj-Napoca

Portari: Diana Ciucă (SCM 
Rm. Vâlcea), Denisa Dedu 
(CSM București), Yuliya 
Dumanska (SCM Rm. 
Vâlcea)

Extreme stânga: Dana 
Abed Kader (HC Zalău), 
Cristina Florica (SCM Rm. 
Vâlcea), Ana Maria Popa 
(Gloria Buzău)

Interi stânga: Bianca 
Bazaliu, Sorina Tîrcă (ambe-
le Corona Brașov), Cristina 
Neagu, Gabriela Perianu 
(ambele CSM București)

Centri: Eliza Buceschi, 
Cristina Laslo (ambele 
Corona Brașov), Laura 
Pristaviță (Gloria Bistrița), 
Mădălina Zamfi rescu (SCM 
Rm. Vâlcea)

Interi dreapta: Daria Bucur 
(Corona Brașov), Anca 
Polocoșer (Minaur), Patricia 
Vizitiu (SCM Craiova)

Extreme dreapta: Sonia 
Serafi ceanu (Minaur Baia 
Mare), Aneta Udriștioiu 
(Dunărea Brăila)

Pivoți: Raluca Băcăoanu 
(SCM Rm. Vâlcea), Lorena 
Ostase (CSM Slatina), Crina 
Pintea (CSM București)

Lotul complet 
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