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ADMINISTRAȚIE

S-a decis ce se întâmplă 
cu ruina de la Colina
De mai bine de 20 de ani, clădirea din ca-
pătul cartierului Mănăştur a ajuns o ruină 
invadată de buruieni.  Pagina 3

SĂNĂTATE

Un clujean suferă de boala 
lui Stephen Hawking
În România, pacienții bolnav cronic sau cei 
care suferă de maladii grave sunt adesea 
lăsați să se descurce cum pot.  Pagina 7

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

Citiţi despre desfăşurarea alegerilor în paginile 4-5
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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39,0% 22,5% 16,4% 7,9% 6,1% 

38,7% 22,0% 16,1% 8,2% 5,6% 

Klaus Iohannis Viorica Dăncilă Dan Barna Mircea Diaconu Theodor Paleologu

#PREZIDENȚIALE2019

Tur II pprevizibil!
Iohannis - 39%, Dăncilă - 22%

Cum au votat 
clujenii? 

PREZENȚĂ LA VOTPREZENȚĂ LA VOT

SECȚII DE VOT 
ÎN JUDEȚUL

664 

59,20%59,20%

Cea mai mare prezență la vot: sat Șigău (comuna Jichișu de Jos) 170,58%
Cea mai scăzută prezență la vot: sat Măguri (comuna Măguri-Răcătău) 24,31%

Prezență la vot în Cluj-Napoca 69,01% 

Alegători 
înscriși 

pe listele 
permanente

Votanți pe liste 
SUPLIMENTARE

74.768

608.661

Rezultatele exit-polurilor realizate de CURS-Avangarde (primul rezultat) și IRES (al doilea rezultat). Detalii în pagina 4
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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

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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CLUJ-NAPOCA

Accident la Cămăraşu din 
pricina neatenţiei unui tânăr! 

Un accident rutier a avut loc, duminică di-
mineaţă, pe raza localităţii clujene 
Cămărașu. O autospecială cu modul de 
descarcerare și un echipaj al Serviciului 
de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Cluj s-au 
deplasat de urgenţă în localitatea 
Cămărașu ca urmare a unui accident ruti-
er, produs în jurul orei 10:20. Potrivit ISU 
Cluj, pompierii ajunși la locul evenimen-
tului au găsit un autoturism și o autoutili-
tară avariate și ocupanţii ieșiţi din aces-
tea. Un bărbat se afla întins pe jos, con-
știent și acuza dureri la piept și spate. 
Salvatorii i-au acordat rănitului primul a-
jutor calificat, după care acesta a fost pre-
luat de către echipajul SAJ în vederea 
transportului la spital pentru investigaţii 
suplimentare. Din fericire, celelalte per-

soane implicate în eveniment nu au soli-
citat consultul echipajelor dislocate la lo-
cul evenimentului. „Un tânăr de 22 de 
ani, din Cluj-Napoca, a condus autoturis-
mul pe raza localităţii Cămărașu, pe DN 
16, înspre jud. Mureș, iar ajuns la km 
35+820 m, nu ar fi păstrat o distanţă de 
siguranţă faţă de autoturismul care circu-
la în faţa sa, condus de un bărbat de 34 
de ani, din Cămărașu, intrând în coliziune 
faţă-spate cu acesta. Victima, o persoană 
de 42 de ani, din Cămărașu, pasager fa-
ţă-dreapta în autoturismul condus regula-
mentar. Lipsă alcool”, se arată într-un co-
municat remis de IPJ Cluj.

Primele tramvaie româneşti 
noi ar putea sosi în Cluj 
abia în 2020
Livrarea tramvaielor Astra Vagoane Călători 
întârzie și la Cluj – Napoca, după ce la 
Oradea s-a amânat pentru anul viitor. 
Primele două tramvaie românești noi ar 
putea sosi în Capitala Ardealului în ianuarie 
anul viitor, și nu anul acesta așa cum se 
preconiza iniţial. „Termenul pentru livrarea 
primelor două tramvaie s-a prelungit până 
în ianuarie 2020. Au spus că au probleme 
cu primirea unor componente de acţionare 
electrică de la Siemens Germania”, a expli-
cat pentru economica.net Liviu Neag, direc-
torul general al CTP Cluj. De asemenea, 
Astra Vagoane Călători ar fi  motivat întârzi-
erea în livrare și prin introduderea unor 
normative tehnice de la UE. Astra Vagoane 
Călători ar trebui să livreze la Cluj toate 

tramvaiele comandate până la fi nele anului 
viitor. Cluj – Napoca este primul oraș din 
cele patru din ţară în care Astra Vagoane 
Călători a câștigat contracte pentru livrarea 
de tramvaie începând de anul trecut. 
Amintim că producătorul din Arad a câști-
gat de anul trecut contracte pentru livrarea 
de tramvaie în patru orașe din ţară: Cluj – 
Napoca (22), Oradea (10+10), Galaţi (18) 
și Arad (10+18).

Trei răniţi într-un accident 
cu patru autovehicule, pe A10
Trei persoane au fost rănite într-un accident 
petrecut sâmbătă pe A10, în care au fost 
implicate patru autovehicule. „O autospeci-
ală cu modul de descarcerare, două echipa-
je SMURD și unul SAJ au fost alertate în 
cursul dimineţii pentru a gestiona o situaţie 
de urgenţă ca urmare a unui accident rutier 
care s-a produs pe la km 10 al autostrăzii 
A10 pe sensul de mers dinspre Gilău spre 
Turda. Pompierii sosiţi de urgenţă la locul 
evenimentului au găsit patru autovehicule 
avariate și ocupanţii ieșiţi din acestea. Două 
femei de 57 și 45 de ani și o fetiţă de 10 
ani au primit primul ajutor și asistenţă me-
dicală de la echipajele SAJ și SMURD. Au 
fost constatate afecţiuni ușoare, toate per-
soanele consultate erau conștiente și coo-
perante”, a informat ISU Cluj. Răniţii au 
fost transportaţi la spital pentru investigaţii 
suplimentare. Potrivit IPJ Cluj, accidentul 
s-ar fi  produs din cauza vizibilităţii reduse 
pe timp de ceaţă și a nerespectării distanţei 
adecvate între autovehicule.

Pe scurt

Alexandru Faur, medic 

în cadrul Cabinetului 

de expertiză medicală 

şi recuperare a capacităţii 

de muncă Cluj, şi Carmen 

Teodora Gruiţă, medic 

specialist endocrinolog 

în cadrul Spitalului Clinic 

Municipal Cluj-Napoca, 

au fost trimişi în judecată 

pentru luare de mită. 48 

de persoane fi zice au fost, de 

asemenea, trimise în judeca-

tă pentru dare de mită.

Direcţia Naţională Anti-

corupţie Cluj a dispus trimi-

terea în judecată, sub con-

trol judiciar, a lui Faur Ale-

xandru, medic în cadrul Ca-

binetului de expertiză medi-

cală şi recuperare a capaci-

tăţii de muncă Cluj, sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de luare de mită în formă 

continuată; şi a lui Carmen 

Teodora Gruiţă, medic spe-

cialist endocrinolog în ca-

drul Spitalului Clinic Muni-

cipal Cluj-Napoca, sub as-

pectul săvârşirii infracţiunii 

de luare de mită în formă 

continuată. De asemenea, a 

fost trimisă în judecată Au-

ricăi Calman, o persoane fi -

zică, fără vreo calitate spe-

cială, sub aspectul săvârşirii 

infracţiunilor de: – dare de 

mită (2 fapte din care una 

în formă continuată), – tra-

fi c de infl uenţă în formă con-

tinuată. Au mai fost trimis 

în judecată, în stare de liber-

tate, 48 de persoane fi zice 

sub aspectul săvârşirii infrac-

ţiunilor de: – dare de mită, 

– cumpărare de infl uenţă.

1.500 de lei pentru 
o pensie de invaliditate

În rechizitoriul întocmit, 

procurorii au reţinut urmă-

toarea stare de fapt: În cur-

sul anului 2019, persoana fi -

zică inculpată în cauză ar fi  

pretins de la mai multe per-

soane sume de bani cuprin-

se între 1.000 – 1.500 lei şi a 

primit efectiv suma totală de 

57.600 lei, pentru a le ajuta 

să obţină pensii de invalidi-

tate în condiţiile în care, în 

mod normal, unele persoane 

nu ar fi  benefi ciat.

Din sumele primite, incul-

pata ar fi  remis o parte din 

bani (între 300-600 de lei în 

cazul pacienţilor noi, respec-

tiv între 300-400 de lei în ca-

zul revizuirilor) medicului Fa-

ur Alexandru care, prin încăl-

carea atribuţiilor de serviciu, 

ar fi  contribuit la stabilirea 

unor grade de invaliditate şi 

la eliberarea deciziilor asupra 

capacităţii de muncă.

În total, medicul ar fi  pri-

mit pentru „serviciile sale” 

suma totală de 36.250 lei, pre-

cum şi diferite produse ali-

mentare şi băuturi alcoolice. 

La data 16 septembrie 2019, 

inculpata ar fi  primit de la o 

persoană suma de 600 lei, din 

care 300 de lei i-ar fi  fost re-

mişi medicului Faur Alexan-

dru, în cabinetul său, moment 

în care s-a procedat la consta-

tarea infracţiunii fl agrante.

Bani şi produse 
alimentare

În aceeaşi perioadă şi în ace-

laşi context, inculpata Gruiţă 

Carmen Teodora, în calitate de 

medic specialist endocrinolog 

în cadrul Spitalului Clinic Mu-

nicipal Cluj-Napoca, ar fi  pri-

mit de la pacienţi, direct sau 

prin intermediul aceleiaşi in-

culpate, sume de bani cuprin-

se între 150 şi 350 de lei (în to-

tal 1.500 lei) precum şi produ-

se alimentare, în schimbul eli-

berării documentelor medicale 

necesare încadrării pacienţilor 

în grad de invaliditate.

În cauză s-au dispus mă-

suri asigurătorii faţă de cei doi 

medici şi faţă de persoana fi -

zică cercetată în stare de arest 

preventiv în prezentul dosar. 

Dosarul a fost trimis spre ju-

decare Tribunalului Cluj cu 

propunere de a se menţine 

măsurile preventive şi asigu-

rătorii dispuse în cauză.

Cazul „fabrica” de pensii 
trimis în judecată: 
2 medici şi 48 de „invalizi”
Doi medici şi 48 de pacienţi au fost trimişi în judecată în urma scandalului 
provocat de dosarul pensiilor invalidate de la Cluj

Alexandru Faur, medic în cadrul Cabinetului de expertiză medicală şi 
recuperare a capacităţii de muncă Cluj, şi Carmen Teodora Gruiţă, medic 
specialist endocrinolog în cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, 
au fost trimişi în judecată pentru luare de mită

BĂIŞOAÎnnorat °/8° Înnorat



luni, 11 noiembrie 2019 administratie.monitorulcj.ro 3

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

Circa 130 de taximetrişti 

au protestat, vineri dimi-

neaţă, la Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca, pur-

tând apoi o discuţie cu 

viceprimarul Dan Tarcea.

Taximetriştii s-au strâns „cu 

taxiul parcat frumos în parking”, 

„fără să supere sau să deranje-

ze pe cineva”. „Să nu facem 

deranj în trafi c, deocamdată, 

să ne spunem supărarea celor 

abilitaţi să o asculte şi rezol-

ve”, se arată într-un mesaj al 

Asociaţiei Taximetriştilor Cluj, 

care şi-a explicat, din nou, ne-

mulţumirile.

„Dacă nu ştii, supărarea 

noastră este tariful mizer pe 

care muncim de 6 ani, timp 

în care toate s au scumpit, as-

ta probabil ai sesizat şi tu. 

Domnul viceprimar a fost ama-

bil şi a primit la dânsul în bi-

rou patru colegi, un fel de de-

legaţie ad-hoc. Am plecat de 

acolo cu promisiunea fermă 

că săptămâna viitoare o să se 

întrunească comisia în care 

se analizează memoriul teh-

nic, depus de noi în iulie, prin 

care solicităm majorarea tari-

fului maximal de la 2,25/km 

la 3,75/km”, transmit taxime-

triştii clujeni.

Aceştia afi rmă că este vor-

ba despre tariful pe care un 

expert contabil l-a stabilit în 

urma unor calcule „temeini-

ce, nu din burtă”, potrivit le-

gii şi normelor Autorităţii 

Naţionale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunita-

re de Utilităţi Publice (AN-

RSC). De asemenea, taxime-

triştii afi rmă că au discutat 

cu Dan Tarcea şi despre ac-

cesul lor – exclusiv când au 

client – şi pe benzile dedi-

cate transportului comun, 

folosite momentan doar de 

autobuzele şi troleibuzele 

Companiei de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca, re-

spectiv de biciclişti.

„Pentru că, dacă nu ştiai 

asta, Legea 38 ne permite, şi 

noi tot transport public sun-

tem. Altfel, nu ne pierdeam 

timp şi bani de dimineaţă, ne 

fi xam noi tariful şi aia e! Ţin 

să îţi spun că şi asta este foar-

te posibil să se întâmple, adi-

că tu să mergi când ai client 

pe banda de bus. Astăzi (n.red. 

vineri) am tras un semnal, 

ne-am arătat disponibilitatea 

de a pierde timp şi bani pen-

tru ca lucrurile să se întâm-

ple, să avem tarife decente şi 

să mergem şi noi pe banda de 

bus. Săptămâna viitoare poa-

te o să avem nevoie de tine. 

Fii pe fază!”, se mai arată în 

mesajul taximetriştilor, care 

s-au plâns şi de preţul plătit 

pentru orele petrecute în 

parkingul de la Primărie.

„Toţi am plătit parcarea, am 

plătit deranjul, să fi e bine pen-

tru toată lumea. 34 de lei pen-

tru 4h 41m. O fi  fost dezbătut 

în comisii tariful ăsta? Să nu 

crezi că de banii plătiţi am pri-

mit şi un breloc, nu. Atât cos-

tă să parchezi în Centru cât o 

cursă cu taxiul din Cluj de la 

TOF până în Floreşti pe Porii 

152 cu durată de minim 50 de 

minute, în caz fericit”, se plâng 

taximetriştii.

Taximetriştii spun 
că Primăria „nu le-a dat 
nicio explicaţie”

În vară, Asociaţia de Mo-

nitorizare Taxi Transilvania a 

solicitat majorarea tarifelor 

de transport în regim de taxi 

justifi când că „tarifele prac-

ticate de transportatorii au-

torizaţi de UAT Cluj-Napoca 

nu au suferit modifi cări în ul-

timii 6 ani”. De asemenea, 

Asociaţia Camera Taximetriş-

tilor din judeţul Cluj şi Aso-

ciaţia de Monitorizare Taxi 

Transilvania au atras atenţia 

asupra mai multor nereguli 

ce ar viza noul regulament 

privind organizarea şi execu-

tarea serviciului de transport 

în regim de taxi în Cluj-Na-

poca, solicitând astfel modi-

fi carea tarifelor „în concor-

danţă cu realitatea economi-

co-fi nanciară de pe piaţă”.

Cu toate acestea, munici-

palitatea a refuzat majorarea 

tarifelor la taximetrie în 

Cluj-Napoca. Companiile din 

oraş cereau ca de la 1 august, 

exact când începe Festivalul 

UNTOLD, preţurile să fi e ma-

jorate la 3,75 lei/km pe timp 

de zi şi la 4,50 lei/km pe timp 

de noapte. Imediat după re-

fuzul Primăriei, taximetriştii 

s-au plâns că autorităţile lo-

cale au refuzat solicitarea Aso-

ciaţiei de majorare a tarifelor 

„fără nicio explicaţie”. În pre-

zent, tariful practicat de ma-

joritatea societăţilor pe timp 

de zi este de 2,25 lei/km.

Ce nu le convine taximetriştilor clujeni? 
„Vrem tarife majorate, acces pe banda dedicată!”

De mai bine de 20 de ani, 

clădirea din capătul carti-

erului Mănăştur a ajuns 

o ruină invadată de buru-

ieni, fi ind pasată între 

autorităţi incapabile 

să îi găsească un rost. Aici 

se dorea a fi  cel mai nou 

şi mai modern spital de 

urgenţă din Cluj-Napoca.

Ministerul Lucrărilor Pu-

blice, Dezvoltării şi Adminis-

traţiei (MLPDA) a publicat, 

vineri, în consultare publică 

un proiect privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-econo-

mici ai obiectivului de inves-

tiţii „Extindere şi etajare Corp 

C1, conversie funcţională în 

Academia de Muzică, extin-

dere corp C2 şi conversie 

funcţională în ateliere de în-

treţinere pentru clădirea prin-

cipală, extindere şi amenaja-

re sală de sport în corp C4, 

strada Bucium, municipiul 

Cluj-Napoca”.

Valoarea totală a investi-

ţiei este de 176.488.000 lei 

(inclusiv TVA), din care va-

loarea fi nanţată de MLPDA, 

prin Compania Naţională de 

Investiţii (CNI), este de 

166.901.000 lei, iar durata de 

realizare este de 24 de luni.

„Academia de Muzică Ghe-

orghe Dima, acreditată insti-

tuţional cu califi cativul «grad 

de încredere ridicat», cu toa-

te programele de studii acre-

ditate, oferă programe de stu-

dii în domeniul «muzică», or-

ganizate pe trei cicluri univer-

sitare: studii de licenţă (cu 

forma de organizare la zi şi 

la distanţă), masterat şi doc-

torat (şcoală doctorală). Pro-

gramelor de studii aferente ce-

lor trei cicluri de studii uni-

versitare li se adaugă: pregă-

tirea personalului didactic, 

programe postuniversitare de 

formare şi dezvoltare profesi-

onală continuă, extensii uni-

versitare, master-class. Numă-

rul studenţilor Academiei s-a 

multiplicat în ultimii 20 de ani 

de circa 8 ori, ajungând, pâ-

nă în prezent, la peste 1.000. 

Investiţia de faţă vine în în-

tâmpinarea nevoii educaţio-

nale identifi cate atât la nivel 

local, cât şi regional – de cre-

are a unei infrastructuri mo-

derne, care să dezvolte edu-

caţia muzicală şi să satisfacă 

cerinţele de pregătire a stu-

denţilor şi de organizare a eve-

nimentelor artistice”, susţin 

reprezentanţii Ministerului.

Iniţial, clădirea 
s-a vrut a fi  spital

Construirea unui nou spi-

tal de urgenţă în cartierul Mă-

năştur din Cluj-Napoca a în-

ceput în 1995, fi ind oprită du-

pă doar un an, în care s-au 

cheltuit un milion de lei.

Lucrările au început în 1995 

şi s-au oprit după un an, în lip-

sa fi nanţării, dar nu înainte de 

cheltuirea unui milion de lei. 

De peste 20 de ani, spitalul 

zace abandonat, devenind o 

ruină năpădită de buruieni, 

cu copaci crescuţi în acope-

riş, pasată între autorităţi.

Construirea Spitalului de Ur-

genţă din Cluj-Napoca a fost 

iniţiată de Ministerul Sănătăţii 

şi Direcţia de Sănătate Publică 

(DSP) Cluj în anul 1994.

Consiliul Judeţean, 
ping-pong cu hotărâri

În aprilie 2005, Consiliul 

Judeţean Cluj a aprobat pu-

nerea în valoare a clădirii spi-

talului prin asociere cu poten-

ţiali investitori, în vederea re-

alizării pe acel teren a Cen-

trului Cultural Transilvania, 

care trebuia să includă Aca-

demia de Muzică, Liceul de 

Muzică şi Filarmonica de Stat 

„Transilvania”, dar nici acest 

demers nu a fost fi nalizat.

În iulie 2006, în urma unei 

alte hotărâri de Consiliu Ju-

deţean, s-a aprobat transmi-

terea cu titlu gratuit din pro-

prietatea privată a judeţului 

Cluj şi din administrarea Re-

giei Autonome de Administra-

re a Domeniului Public şi Pri-

vat (RAADPP) Cluj, afl ată în 

subordinea CJ Cluj, a clădirii 

spitalului în proprietatea pri-

vată a statului român şi în ad-

ministrarea Ministerului Edu-

caţiei şi Cercetării „în vede-

rea realizării sediilor Liceului 

de Muzică «Sigismund Todu-

ţă» şi Academiei de Muzică 

«Gheorghe Dima din munici-

piul Cluj-Napoca”, dar nici 

acest proiect nu s-a fi nalizat.

În 2013, Consiliul Judeţean 

Cluj a propus ca imobilul să 

fi e amenajat ca spital de ur-

genţă pentru copii, dar nici a-

ceastă intenţie nu s-a concre-

tizat, astfel încât clădirea a ră-

mas, mai departe, în stadiul 

de ruină.

Autorităţile de la Bucureşti au decis definitiv. 
Ce se întâmplă cu clădirea-ruină de la Colina
Ministerul Dezvoltării a decis că această clădire va deveni sediul Academiei de Muzică.

Construirea unui nou spital de urgenţă în Mănăştur din Cluj-Napoca a început în 1995, fi ind oprită după doar un an, în care s-au cheltuit un milion de lei

Municipalitatea a refuzat majorarea tarifelor la taximetrie în Cluj-Napoca
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății 

TDR SA
cu sediul social în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napo-

ca, str. Fabricii nr. 118/A, având număr de ordine în Regis-
trul Comerțului J12/923/2000, cod unic de înregistrare 
13313387, atribut fi scal RO, capital social subscris și inte-
gral vărsat 229.417,5 lei

convoacă 

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

la data de 28.11.2019, ora 10:00, la sediul societății, 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la 
data de 22.11.2019, stabilită ca dată de referință.

 În caz de neîndeplinire a condițiilor de cvorum, Aduna-
rea Generală Ordinară a Acționarilor se va ține la data de 
29.11.2019, la aceeași oră și cu aceiași ordine de zi după 
cum urmează:

1. Aprobarea distribuirii către acționari sub formă de di-
vidende a sumei de 4.129.515 lei, constituită din 358.454 
lei rezultat reportat și 3.771.061 lei profi t intermediar la 
30.09.2019, rezultând un dividend brut în valoare de 45,00 
lei/acțiune.

2. Aprobarea termenului de plată a dividendelor, de ma-
xim 6 luni de la data adoptării Hotărârii AGOA convocată 
prin prezentul convocator.

3. Aprobarea modalităților de plată a dividendelor prin 
transfer bancar și prin mandat poștal, după caz.

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la O.R.C. Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi  consul-
tate și procurate de la sediul societății, începând cu data 
de 28.10.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor pu-
tea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societății până la data de 
25.11.2019. În același termen buletinele de vot prin 
corespondență, completate și semnate de acționari, se vor 
depune la sediul societății, personal sau prin poștă cu scri-
soare recomandată cu confi rmare de primire, pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului/acționarului.

Președinte Consiliul de Administrație,
Nemeti Ioan

Politicienii Clujului care au 

mers la secţiile de vot au 

declarat că au votat pentru 

“o ţară ca afară”, “pentru 

desprinderea de comunism” 

sau pentru “viitorul 

României”. Ei i-au îndem-

nat pe români să vină în 

număr cât mai mare la 

urne pentru a-şi exercita 

acest drept fundamental.

În România, secţiile de vot 

s-au deschis, duminică, la ora 

7 şi s-au închis la ora 21.00.

Emil Boc, primarul 
municipiului Cluj-Napoca

„Am votat cu acel candidat 

care a demonstrat că poate re-

prezenta România cu profesio-

nalism şi demnitate în Europa 

şi în lume. De asemenea, m-am 

uitat la mesajul pe care româ-

nii din diaspora l-au transmis. 

Este un lucru extrem de emo-

ţionant să vezi că de la nuntă 

mergi direct la vot, că în Nor-

vegia ninge şi mergi la vot, că 

în Dubai e cald şi mergi la vot, 

adică, românii, oriunde s-ar 

afl a, tratează cu maximă im-

portanţă aceste alegeri şi au în-

ţeles faptul că deciziile politice 

majore se iau prin vot. De fapt, 

ce ne dorim cu toţii? Ne dorim 

o ţară ca afară, adică o Româ-

nie normală şi, în consecinţă, 

am votat pentru acel candidat 

care poate în următorii ani să 

pună în practică cel mai impor-

tant proiect politic, cred eu, al 

României, acel proiect politic 

prin care nimeni din această 

ţară să nu mai fi e forţat, obli-

gat să-şi părăsească oraşul, re-

giunea sau ţara pentru motive 

economice".

Vasile Cristian Lungu, 
senator PMP 

„Am votat pentru un preşe-

dinte care are experiență reală 

în politica externă, un preşe-

dinte care încurajează Româ-

nia să ocupe în Uniunea Euro-

peană și NATO poziția de par-

tener egal, nu de subordonat”

Emanuel Ungureanu, 
deputat USR

„Am votat pentru un preşe-

dinte capabil să genereze în noi 

curajul de a crede în schimba-

rea profundă a societăţii şi pen-

tru desprinderea defi nitivă de 

comunism. Schimbarea profun-

dă a societăţii nu se poate fa-

ce fără implicarea tuturor. Au 

murit oameni la Revoluţia din 

1989 ca tu şi eu să avem liber-

tatea de a vota oameni integri 

şi competenţi în fruntea statu-

lui. România are nevoie de fi -

ecare om curajos”.

Daniel Buda, 
europarlamentar

„În primul rând, am votat 

pentru o persoană care, timp 

de cinci ani de zile, a reprezen-

tat România cu succes la nivel 

european şi internaţional, o per-

soană care s-a zbătut să nu fi e 

tăiate fondurile europene, ca-

re, cu siguranţă, în următoriii 

cinci ani va putea să genereze, 

în parteneriat cu guvernul PNL, 

o viaţă mai bună pentru români 

şi o Românie normală”.

Kelemen Hunor, 
preşedinte UDMR

„Am venit la vot, am vo-

tat pentru viitorul Români-

ei, pentru respect şi pentru 

încredere. Am votat pentru 

o societate şi pentru o ţară 

care va investi în cele două 

resurse importante, omul şi 

natura, în educaţie şi în pro-

tecţia mediului şi susţine-

rea economiei. Sunt convins 

că astăzi va fi o prezenţă 

mare şi eu spun să mergeţi 

la vot, să votaţi şi să alegeţi 

cea mai bună soluţie pen-

tru România. Orice vot este 

important, fiindcă înseam-

nă şi legitimitate, dar în-

seamnă şi implicarea cetă-

ţenilor în treburile cetăţii„.

Politicienii clujeni au votat. Declaraţii la ieşirea de la urne

La închiderea urnelor, 

Clujul s-a numărat prin-

tre judeţele cu cea mai 

mare prezenţă la vot. 

Judeţul cu cea mai mare 

prezenţă a fost Ilfov 

(63,13%), Cluj (59,20%), 

Sibiu (53,76%), Braşov 

(53,75%) şi Olt (51%).

În judeţul Cluj, pe liste-

le permanente au fost în-

scrişi 608.661 de alegători, 

din care 282.852 au fost vo-

tanţi pe listele permanente 

şi 74.768 au votat pe liste-

le suplimentare. Ca o pre-

mieră, mediul urban a bă-

tut ruralul. La ora 21.00, în 

mediul urban au votat 

248.130 de persoane faţă de 

112.250 persoane înregistra-

te în mediul rural.

În municipiul Cluj-Napoca 

prezenţa la vot a fost de 

69,01%, aici fi ind înscrişi 

272.064 votanţi pe listele per-

manente din care 139.433 şi-au 

exercitat votul. În total, în mu-

nicipiul Cluj-Napoca au votat 

187.778 de persoane.

La nivel naţional, la închi-

derea urnelor, prezenţa la vot 

la nivel naţional este de 

47,66%. Au votat 8.683.379 

de votanţi, 5 milioane în me-

diul urban şi 3,6 milioane în 

mediul rural.

Incidente mai puţine la 
Cluj faţă de alte alegeri

O operatoare dintr-o secţie 

de vot din Cluj-Napoca a fost 

reclamată pentru că are de-

colteul prea adânc. O altă re-

clamaţie a vizat o secţie în ca-

re majoritatea membrilor as-

cultau muzică.

Reprezentaţii BEJ Cluj au 

declarat că o femeie a sunat 

la BEJ să reclame că o opera-

toare care aduna date într-o 

secţie de votare din Cluj-Na-

poca este îmbrăcată indecent, 

având un decolteu „prea 

adânc, cu dantelă neagră”.

„Sesizarea nu s-a confi r-

mat”, au spus reprezentanţii 

BEJ Cluj. Potrivit acestora, o 

altă sesizare a fost din partea 

unei membre a unui partid 

dintr-o secţie de votare de la 

sat, care a sunat spunând că 

majoritatea membrilor din sec-

ţie a vrut să asculte muzică, 

iar pe ea o deranja acest lu-

cru. „Muzica a fost oprită în 

secţia respectivă”, au adăugat 

reprezentanţii BEJ Cluj.

La nivelul judeţului Cluj 

au fost deschise 664 de secţii 

de votare.

Iohannis şi Dăncilă 
în turul II?

Candidatul PNL, preşedin-

tele Klaus Iohannis, a obţinut 

39% la alegerile prezidenţiale 

de duminică, reprezentantul 

PSD, Viorica Dăncilă – 22,5%, 

iar candidatul USR PLUS, Dan 

Barna – 16,4%, potrivit son-

dajului realizat la ieşirea de la 

urne de CURS şi Avangarde.

Potrivit CURS-Avangarde, 

datele sunt valabile pentru ora 

19.30 şi doar pentru secţiile 

de pe teritoriul României, fă-
ră a ţine cont de secţiile din 
străinătate.

„Rezultatele prezentate nu 

au luat în considerare distri-

buţia votului din diaspora, ca-

re ar putea infl uenţa ierarhia. 

Estimăm că voturile din dias-

pora vor aduce circa 3% în 

plus pentru fi ecare dintre can-

didaţii Klaus Iohannis şi Dan 

Barna”, conform reprezentan-

ţilor CURS-Avangarde.

Numărul de persoane in-

tervievate a fost de peste 

22.000.

Şi datele exit-poll-ului IRES 

arată procente asemănătoare. 

Datele au fost înregistrate pâ-

nă la ora 20:00, pe un eşan-

tion de 22.357 de persoane, 

cu o marjă de eroare de 2%.

Iohannis se întâlneşte cu Dăncilă în turul II?
Peste 360.000 de clujeni au votat, ieri, în primul tur al alegerilor prezidenţiale. Prezenţa la vot: 59,20%.

Klaus Iohannis - candidat PNL       Viorica Dăncilă - candidat PSD

1. Klaus Iohannis -  38,7%

2. Viorica Dăncilă -  22%

3. Dan Barna -  16,1%

4. Mircea Diaconu -  8,2%

5. Theodor Paleologu -  5,6%

6. Kelemen Hunor -  4,6%

7 . Viorel Cataramă -   0,4

8. Bogdan Stanoevici -  0,3%

9. Cătălin Ivan - 0,2

10. Ramona Ioana 
Bruynseels –  2%

11. John Ion Banu -  0,1%

12. Sebastian Popescu - 0,2%

13. Alexandru Cumpănașu 
-  1,2%

14. Ninel Peia -  0,3%

1.Klaus Iohannis  39,0 %

2. Viorica Dăncilă  22,5%

3. Dan Barna  16,4%

4. Mircea Diaconu  7,9%

5.Theodor Paleologu  6,1%

6.Kelemen Hunor  3,9%

7. Viorel Cataramă  0,3%

8. Bogdan Stanoevici  0,2%

9. Cătălin Ivan  0,2%

10.Ramona Ioana 
Bruynseels  1,9%

11.John Ion Banu  0,1%

12.Sebastian Popescu  0,1%

13. Alexandru Cumpănașu 
 1,2%

14. Ninel Peia  0,2%

Exit-poll-ul IRES  
pentru ora 20.00

Exit-poll-ului CURS-
Avangarde - ora 19

KLAUS IOHANNIS | președintele României și candidat PNL

 „Dragi români, victorie. Am reușit să 
învingem PSD-ul mai mult decât oricând 
în ultimii 30 de ani. Niciodată românii nu 
au votat atât de mult și atât de clar 
împotriva PSD-ului și acest lucru pentru 
România înseamnă un pas enorm 

înainte. Datele de exit poll arată deja 
că milioane de români din țară și din 
Diaspora au votat pentru proiectul 
nostru, pentru o Românie normală și 
pentru a continua procesul important de 
schimbarea în bine în România“
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Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un nou vot, o nouă speran-

ţă. O mobilizare fără prece-

dent. Până la ora 17.30 au 

votat peste 151.000 de clu-

jeni, o participare record.

Reţelele de socializare 

abundă de fotografi i cu cărţi 

de identitate pe care sunt apli-

cate stickere cu „votat”, dar 

şi de îndemnuri la vot. Cu to-

ţii aşteaptă exit-poll-urile. Se 

fac comparaţii cu celelalte a-

legeri, calcule pentru turul 2. 

Se intră pe site-uri, pe publi-

caţii, oare apare undeva vre-

un sondaj parţial?

Duminică, pe străzile din 

Cluj-Napoca era agitaţie. Clu-

jeni cu familia, cu prietenii sau 

singuri, au mers la vot, profi -

tând de vremea splendidă, ca 

de sfârşit de septembrie, să îşi 

aleagă viitorul preşedinte.

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu câţiva alegători ime-

diat ce au ieşit din secţiile de 

votare. Unii au mers să vote-

ze fi indcă încă mai au speran-

ţă că lucurile pot evolua în bi-

ne la noi în ţară, în timp ce 

alţii au mers doar ca să fi e si-

guri că nu „va vota” altcine-

va în locul lor, chiar dacă spe-

ranţă nu prea mai au pentru 

viitorul României.

„Am votat pentru că vreau 

o Românie mai bună şi un vi-

itor mai bun pentru studenţi, 

pentru pensionari şi pentru 

cei ce vin din urmă. Ţara are 

potenţial şi e foarte bine să 

votăm să ne punem în valoa-

re” – Oana Borodi, 21 de ani.

„Am votat pentru că aşa e 

la modă şi mergem şi noi. Ori-

cum mai bine nu va fi , doar 

mai rău” – clujeancă, 87 de ani.

„Am venit ca să nu ni se 

fure voturile. Nu credem ne-

apărat că se schimbă ceva, 

dar există totuşi o mică spe-

ranţă să se schimbe ceva, 

cândva” – Raul Koskocsak, 

23 de ani şi Papferi Thomas, 

22 de ani.

„Am venit să votăm pen-

tru un viitor mai bun. Să spe-

răm că mai vine” – Alexan-

drina Pop, 43 de ani.

„Mulţi pleacă din ţară. Ne 

gândim să plecăm şi noi da-

că nu va fi  mai bine” – Anca 

Roxana Rusu, 20 de ani.

„Am venit din datorie şi să 

alegem cine să iasă preşedin-

te. Bine măcar că poţi să mai 

votezi şi ai de une alege, nu 

e doar unul singur pe buleti-

nul de vot” – Vlad Hossu, 31 

de ani.

„Am venit să votăm ca să 

nu ne trezim pe alte liste. Şi 

pe lângă asta e şi datoria mea 

de cetăţean”- Ştefan Marius, 

30 de ani.

De ce au ieşit clujenii la vot? „Mulţi pleacă din ţară. 
Ne gândim să plecăm şi noi dacă nu va fi mai bine”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Diaspora ne oferă din nou 

o surpriză plăcută. Peste 

600.000 de alegători au 

votat în străinătate la ale-

gerile prezidenţiale până 

duminică la ora 18.00, 

potrivit datelor furnizate 

de Biroul Electoral Central 

(BEC). Mulţi dintre ei 

votează sperând că într-o 

bună zi vor avea toate 

motivele să se întoarcă 

în ţara pe care au fost 

nevoiţi s-o părăsească.

Clujenii spun că au fost in-

formaţi din timp despre sec-

ţiile de votare şi despre peri-

oada în care pot vota şi măr-

turisesc că au reuşit să pună 

ştampila în câteva minute, ne-

fi ind nevoie să aştepte ore în-

tregi la cozi, aşa cum a fost 

nevoie în trecut.

Pentru o clujeancă afl ată 

în vizită în Spania, procesul 

de votare a fost extrem de u-

şor şi de rapid.

„Suntem de vineri în Bar-

celona, turişti de câteva zile. 

Am mers la Consulatul Ro-

mâniei din Barcelona, era afi ş 

că nu se votează acolo, ci în 

alte trei locaţii, erau specifi -

cate. Nu ne-am documentat, 

nici nu m-am gândit că nu se 

votează la Consulat, aşa că 

am mers la cea mai apropia-

tă secţie de votare. Era în ju-

rul orei 20:00 (n.red. sâmbă-

tă), am intrat în secţia de vo-

tare cu mama. Eram doar noi 

două şi cei din secţie în jur 

de 10 persoane, super orga-

nizaţi. Au scanat buletinul, 

am semnat pe tabletă, am pri-

mit buletinul de vot şi ştam-

pila. Am votat în doar câte-

va minute, a decurs perfect, 

când plecam de la secţie a 

mai venit o familie cu doi co-

pii. Sper ca azi (n.red. dumi-

nică) să nu fi e puhoi de oa-

meni la secţiile de votare, cei 

din secţie au spus că se aş-

teaptă la multă lume. Vineri 

şi sâmbătă nu au fost exage-

rat de mulţi oameni la vot”, 

spune Andreea.

Un clujean care locuieşte 

de mai bine de un deceniu în 

Italia şi care nu a ratat nicio-

dată şansa să voteze, a făcut 

o comparaţie între aceste ale-

geri şi cele din mai.

„Organizarea a fost foarte 

bună în acest an. Au fost pa-

tru secţie de votare pe o ra-

ză de 50 de kilometri. La fi -

ecare secţie erau 4 persoane 

care dădeau ştampilele. Şi 8 

cabine de vot. La alegerile 

anterioare au fost doar 2 sec-

ţii de votare pe o rază de 100 

de kilometri. Am fost foarte 

bine informaţii. S-a spus în 

presă, am primit şi pliante. 

Am fost anunţaţi că sunt 3 

zile pentru vot, orarul şi sec-

ţiile de votare. Totul a fost 

mult mai bine organizat în 

comparaţie cu alegerile din 

mai, spre exemplu. Atunci, 

am mers să votez la Ravena 

la ora 11. La ora 14:20 am 

fost anunţaţi că nu mai au 

conexiune la internet şi nu 

mai putem vota. Stătusem 

trei ore la rând şi am fugit la 

cea mai apropiată secţie de 

vot, afl ată la 50 de kilometri 

distanţă. Am stat şi acolo la 

coadă. Am reuşit să votez la 

ora 20:30, după 9 ore. Acolo 

au fost şi probleme cu bule-

tinele de vot. Ştampila secţi-

ei fusese pusă pe prima pa-

gină şi atunci se anula bule-

tinul de vot”, a explicat Ci-

prian Popa.

Laura G. locuieşte în Ir-

landa de câţiva ani şi a măr-

turisit că nu a stat nici mă-

car o secundă la coadă de a-

ceastă dată.

„Am fost vineri seara, du-

pă ce am ieşit de la muncă. 

Nu s-a mai organizat la am-

basadă, ci la Arena. Foarte 

multe secţii şi cabine de vo-

tare, n-am stat la coadă nicio 

secundă. Am intrat, am vo-

tat, am ieşit”, a spus tânăra.

Ştefania Suciu s-a mutat cu 

întreaga familie în Statele U-

nite ale Americii în urmă cu 

mai mulţi ani. Cu toate aces-

tea, se gândeşte cu drag la Ro-

mânia, aşa că merge să îşi 

exercite dreptul la vot de fi e-

care dată.

„De fi ecare dată când se 

votează şi avem noi opţiunea 

de vot aici în State, ne pre-

zentăm. În ceea ce priveşte 

timpul de aşteptare, fi indcă-mi 

este în memorie foarte bine 

ultima dată când am fost la 

vot, am stat cam o oră la coa-

dă şi foarte mult a durat scri-

sul adresei şi CNP-ul, proba-

bil cam o oră şi 2- cu totul. 

Ieri, trebuie să admit, am avut 

o experienţă foarte frumoasă. 

Am intrat şi am ieşit în mai 

puţin de trei minute. Au sca-

nat paşapoartele şi nu era coa-

dă deloc. La sfârşit copilaşii 

mei au şi primit ceva bom-

boane de ciocolată, care a fă-

cut experienţa să fi e şi mai 

dulce. Ne dorim şi noi din tot 

sufl etul o schimbare în bine 

în ţara noastră scumpă şi dra-

gă. Şi încercăm să ne educăm 

şi copilaşii în aşa fel încât să 

le dezvoltăm spiritul civic”, a 

explicat Ştefania.

Ce spun clujenii din Diaspora despre alegeri: 
organizare bună, fără cozi interminabile
Clujenii care sunt plecaţi peste graniţe mărturisesc că au fost plăcut surprinşi de condiţiile în care au putut 
vota, făcând o comparaţie cu alegerile trecute, chiar şi cu cele pentru Europarlamentare din mai

În ciuda condițiilor meteo nefavorabile, românii din Roma au stat la coadă pentru a putea vota

Raul Koskocsak, 23 de ani și Papferi Thomas, 22 de ani

Anca Roxana Rusu, 20 de ani.Alexandrina Pop, 43 de ani Ștefan Marius, 30 de ani. Vlad Hossu, 31 de ani

Oana Borodi, 21 de ani



PUBLICITATE

6 EDUCAȚIE monitorulcj.ro | luni, 11 noiembrie 2019

PUBLICITATE

BULETIV INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 
apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile,după cum urmează:

MARŢI, 12 NOIEMBRIE 2019

Localitatea Cluj-Napoca

Lista stăzilor afectate:

1. Str. Bună Ziua între Calea Turzii și Aleea Zaharia Stancu; Aleea Marin Preda; Aleea 
Zaharia Stancu; str. Kelemen Lajos;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 09:00-19:00

MIERCURI, 13 NOIEMBRIE 2019

Localitatea Cluj-Napoca

Lista stăzilor afectate:

1. Str. Grigore Alexandrescu între str. Agricultorilor și str. Bucium (numerele impare); 
str. Bucium nr. 21; Aleea Gârbău nr. 14;

Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 09:00-19:00

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu a-
pă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anunţa în-
treruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale radio-Tv (în 
timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe pagina de fa-
cebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul avariilor de urgenţă 
şi/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreruperea furnizării apei, 
sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asu-
pra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările progra-
mate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

PUBLICITATE

Zeci de susţinători au ani-

mat sâmbătă, 9 noiembrie, 

atmosfera de la fi nala celei 

de-a patra ediţii a 

Olimpiadei de Cultură 

Generală a Tinerilor Clujeni 

– CuGeT, încurajându-i pe 

fi nalişti cu urale, aplauze 

şi chiar bătăi de tobe în băn-

cile Aulei Victor Jinga din 

incinta Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea 

Afacerilor din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai.

Competiţie spectaculoasă

,,Competiţia de anul aces-

ta a fost una spectaculoasă: 

am avut aproape 10.000 de 

participanţi, dintre care doar 

40 au ajuns în fi nală – cu al-

te cuvinte, 250 de elevi şi ti-

neri cu vârsta cuprinsă între 

14 şi 25 de ani au concurat pe 

un singur loc! Indiferent de re-

zultatele obţinute, toţi partici-

panţii sunt câştigători. Din par-

tea întregii echipe AFA, îi feli-

cităm şi sperăm să îi vedem şi 

anul viitor, la ediţia cu numă-

rul cinci”, a declarat Mihaela 

Rus, preşedintele Asociaţiei Fe-

meilor de Afaceri Cluj.

Păstrând formatul ediţiilor 

anterioare,, Asociaţia Femeilor 

de Afaceri Cluj a recompensat 

câştigătorii etapei fi nale cu pre-

mii în bani: cei de pe locul I au 

primit câte 2.500 de lei, cei po-

ziţionaţi pe locul II câte 1.500 

de lei şi cei clasaţi pe locul III 

câte 1.000 de lei, iar fi ecare 

concurent califi cat în etapa fi -

nală a primit o recompensă de 

100 de lei. Pe lângă premiile în 

bani, organizatorii le-au oferit 

participanţilor bilete şi abona-

mente la festivaluri, operă şi 

cinema şi nu au uitat nici de 

publicul spectator la fi nală: trei 

dintre aceştia au plecat acasă 

cu un abonament la Electric 

Castle, un abonament la TIFF 

şi, respectiv, un pachet de pa-

tru bilete la Cinema City, ofe-

rite prin tragere la sorţi.

Concursul se desfăşoară în 

faze succesive: etapa pe cla-

să, etapa pe oraş, semifi nala 

şi fi nala, organizată sub for-

ma unui spectacol televizat. 

Concurenţii se împart în trei 

categorii de vârstă: clasele 

IX-X, clasele XI-XII şi tinerii 

de 18-25 de ani.

Tinerii, aşi la cultură 
generală

Deşi complexitatea între-

bărilor a crescut faţă de faze-

le anterioare, publicul specta-

tor a rămas uimit de vastele 

cunoştiinţe de cultură gene-

rală pe care tinerii au dovedit 

că le posedă. Competiţia a fost 

foarte strânsă mai ales la ca-

tegoria claselor IX-X, unde do-

uă concurente erau aproape 

să epuizeze întrebările de ba-

raj în lupta pentru locul I:

„A fost o experienţă faină! 

Mi-a plăcut, a fost interesant 

[…] În timpul barajului, când 

am văzut-o pe Maria că are 

alt răspuns, am zis: Hopa… 

are dreptate. Mă obişnuisem 

să dăm amândouă acelaşi răs-

puns”, a declarat Iulia Opriş, 

elevă în clasa a X-a la Cole-

giul Naţional „Emil Racoviţă” 

şi câştigătoarea locului I la 

prima categorie de vârstă. „Ad-

versara” Iuliei a fost Maria 

Andreea Fărcaş, elevă tot în 

clasa a X-a, la Liceul Teoretic 

„Avram Iancu” şi ocupanta 

locului al II-lea. Când Iulia a 

fost declarată câştigătoare, ce-

le două fete s-au luat în bra-

ţe, în uralele şi aplauzele spec-

tatorilor încântaţi de un duel 

pe cinste. Elev la Liceul Teo-

retic „Avram Iancu” este şi 

Tudor Andrei Mocan, câştigă-

torul locului I la a doua cate-

gorie de vârstă (clasele XI-XII).

„Iniţial am venit doar aşa, 

ca să încerc, la prima etapă. 

Apoi, am văzut că merge bi-

ne treaba, am ajuns în fi nală 

şi nu mi s-au părut foarte com-

plicate întrebările, a fost ok!” 

a declarat Cîrjan Ana Maria, 

câştigătoarea locului I la ca-

tegoria tinerilor cu vârsta cu-

prinsă între 18 şi 25 de ani.

„A fost prima participare 

pentru mine în fi nală şi mi-am 

dorit foarte mult să ajung aici. 

ş…ţ A fost o experienţă inte-

resantă şi le recomand tineri-

lor să participe aici, pentru că 

sunt ferm convinsă că toţi ar 

trebui să-ţi valorifi ce cultura 

generală”, a declarat Ilinca 

Maria Farcaş, elevă în clasa a 

XII-a la Colegiul Naţional 

„George Coşbuc” şi ocupan-

ta loculul al III-lea la a doua 

categorie de vârstă.

Marii câştigători 
ai Olimpiadei CuGeT
„Emil Racoviţă” şi „Avram Iancu” sunt şcolile 
din care provin câştigătorii locului I

Competiţia de anul acesta a avut aproape 10.000 de participanţi
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„Mi-e Dor de Tine”, insta-

laţia de lumină creaţia de 

Asociaţia Daisler a fost 

aprinsă, joi, la Londra.

„Anul trecut am constru-

it pentru Lights On Romania 

o instalaţie de lumină inti-

tulată simplu «Mi-e Dor de 

Tine». A fost una dintre ce-

le mai fotografi ate din între-

gul circuit. Pentru că ne-am 

dat seama de atunci că în-

seamnă ceva diferit pentru 

fi ecare dintre voi. Când am 

văzut însă postările voastre 

şi am numărat share-urile 

care aveau tag-uite persoa-

ne departe de casă, am rea-

lizat însă ce înseamnă pen-

tru cei mai mulţi”, a dezvă-

luit Andi Daiszler.

Instalaţia a devenit un mo-

tiv în plus de a ne gândi la 

cei afl aţi departe, la soţi, iu-

biţi, la fraţi, la părinţi, la co-

pii, la colegi şi prieteni. Ast-

fel, membrii echipei Lights 

On Romania au decis să nu 

permanentizeze instalaţia de 

pe podul Elisabeta din 

Cluj-Napoca, ci să o trimită 

acolo unde ea poate aduce 

mai multă alinare celor care 

o văd şi o înţeleg, la Londra.

„Ştim că aprinderea in-

stalaţiei nu stinge dorul. To-

tuşi, poate pentru o secun-

dă, scurtează distanţa din-

tre noi şi cei dragi nouă ca-

re au plecat să-şi caute/gă-

sească locul altundeva. Din 

Londra, cu dragoste şi dor!”, 

este mesajul Asociaţiei Da-

isler. „Mi-e Dor de Tine” va 

fi expus la Londra între 7 

noiembrie 2019 şi 26 ianu-

arie 2020, la Canary Wharf 

– Middle Doc.

Mi-e Dor de Tine, de la Londra! 
Instalaţia de pe podul Elisabeta a fost aprinsă în capitala Angliei.

În România pacienţii bol-

nav cronic sau cei care 

suferă de maladii grave 

sunt adesea lăsaţi să se 

descurce cum pot, depin-

zând de familie şi cei 

dispuşi să le întindă 

o mână de ajutor.

Un astfel de om e Jocó. 

El a fost diagnosticat cu scle-

roză laterală amiotrofică 

(SLA), boala cunoscută pu-

blicului larg ca fi ind cea de 

care a suferit fizicianul 

Stephen Hawking, informea-

ză hotnews.ro.

Cum a evoluat boala?

Boala a venit aproape pe 

nesimţite. De la câteva con-

tracţii ciudate la nivelul coap-

sei, până la scaun cu rotile a 

durat foarte puţin timp.

„Până la jumătatea lunii 

august a anului trecut soţul 

nu a avut nici un fel de simp-

tome. Iniţial a observat niş-

te contracţii ciudate la ni-

velul coapsei drepte. Imedi-

at a sunat un medic care i-a 

zis că probabil e din cauza 

lipsei de calciu sau magne-

ziu şi i-a recomandat un tra-

tament. Apoi a început să 

realizeze şi că aleargă mai 

greoi pe scări. Obişnuia să 

alerge şi să urce câte două 

trepte după Petra, fetiţa 

noastră. La începutul lui sep-

tembrie am plecat în conce-

diu, a fost ok dar, când ne-am 

întors, nu se simţea bine şi 

au continuat contracţiile. 

Atunci s-a dus să discute cu 

neurologul şi am aflat pen-

tru prima oară de boala SLA. 

Noi nici n-am ştiut ce în-

seamnă, până atunci nu au-

zisem de boala asta iar ne-

urologul ne-a zis că e boa-

la lui Stephen Hawking. Eu 

eram convinsă că Stephen 

Hawking se născuse aşa. Şi 

atunci am început să facem 

o grămadă de investigaţii, 

până am avut confirmarea 

definitivă, în urma unui test 

genetic”, povesteşte Eniko, 

soţia lui Jocó.

Boala a evoluat necruţător 

de repede. Până la venirea re-

zultatelor, Jocó era deja în 

scaun cu rotile. Într-un an, a 

ajuns să fi e paralizat în tota-

litate şi foarte repede i-au fost 

afectaţi muşchii respiratori. 

La fi ecare persoană, boala a-

re o evoluţie diferită.

În ţară nu este specialist

Până acum. cei doi soţi 

nu au găsit un medic speci-

alizat pentru această boală 

la noi în ţară. „Din păcate, 

în România, eu nu ştiu să 

existe un medic specializat 

pe SLA, ci doar neurologi 

generalişti, care au întâlnit 

şi cazuri de SLA. Nu aş spu-

ne că am fost informaţi prea 

bine, ni s-a explicat că este 

o boală neurodegenerativă 

care nu are tratament şi că 

speranţa medie de viaţă du-

pă declanşarea ei este între 

doi şi cinci ani. În schimb, 

altceva nu prea ne-au spus. 

Ok, nu există tratament, am 

înţeles, dar există metode 

prin care poţi îmbunătăţi ca-

litatea vieţii pacientului. Pu-

teau să ne zică „aveţi grijă 

că s-ar putea să fie afectaţi 

muşchii respiratori, mergeţi 

din timp la un pneumolog. 

La Pneumologie am ajuns 

de la Urgenţă, când au în-

ceput deja problemele de 

respiraţie. Peste o lună eram 

din nou la Urgenţă, de da-

ta aceasta din cauza unei 

tromboze. Primul lucru ca-

re ne-au întrebat a fost de 

ce nu ia anticoagulante so-

ţul, dacă stă nemişcat toa-

tă ziua. Dar nu v-a zis ni-

meni? Nu ne-a zis nimeni, 

nu ne-a zis medicul de fa-

milie, nu ne-a zis pneumo-

logul, nu ne-a zis neurolo-

gul, absolut nimeni”, îşi 

aminteşte Eniko.

Viaţa celor doi soţi a deve-

nit brusc foarte grea. Banii pe 

care îi primesc din partea sta-

tului nu acoperă cheltuielile 

incredibile pe care le au.

„De la primărie primim 

500 de lei, ajutor pentru gra-

dul lui de handicap şi sala-

riul minim, 1.200 de lei din 

partea Direcţiei de Asisten-

ţă Socială şi Medicală. Aici 

ni s-a oferit posibilitatea ca 

banii să intre în contul so-

ţului sau să mă încadrez eu 

ca asistentă personală, dar 

atunci eram nevoită să re-

nunţ la job, pentru a putea 

primi eu aceşti bani. Am 

ales prima variantă, să pot 

să lucrez în continuare, în 

paralel cu îngrijirea lui, fi-

indcă ajutorul din partea 

statului nu acoperă cheltu-

ielile. Din iulie soţul este în 

pensie de boală, care s-a mă-

rit recent la 1.090 de lei, fa-

ţă de 900, cât era înainte. Ca 

să vă faceţi o idee: 900 de 

lei ne costă doar închirierea 

lunară a aparatului pentru 

tuse asistată. Totalul ajuto-

rului din partea autorităţilor 

se ridică la aproape 2.800 de 

lei. Cea mai mare parte din 

sumă se duce lunar pe în-

chirierea aparatelor asistive 

de care Jocó are nevoie şi 

plata kinoterapeutului şi a 

maseurului. Din cauza pro-

blemelor de respiraţie, nu 

poate mânca sufi cient şi su-

plimentăm cu băuturi pro-

teice special create pentru 

pacienţii cu risc de malnu-

triţie. Ne costă 1 000 de lei 

pe lună. La toate acestea se 

adaugă medicamentul anti-

coagulant, analizele pe ca-

re le facem regulat sau sca-

unele cu rotile. O pernă spe-

cială pentru şezut costă 370 

de dolari. Practic, tot ceea 

ce pentru un om sănătos es-

te o banalitate, pentru o per-

soană cu SLA devine un chin 

sau e imposibil şi are nevo-

ie de asistenţă şi obiecte spe-

cializate, care costă”, expli-

că femeia.

Deşi Casa de Asigurări de 

Sănătate ai fi  putut acoperi o 

parte din cheltuielile cu apa-

rate asistative, Eniko nu a re-

uşit să găasească un pneumo-

log care să scrie prescripţia.

Un clujean suferă de boala lui Stephen Hawking
Cum poţi trăi în România dacă suferi de scleroză laterală amiotrofică?

În cazu lui Jocó boala a evoluat necruţător de repede. Într-un an, a ajuns să fi e paralizat în totalitate şi foarte 
repede i-au fost afectaţi muşchii respiratori
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per 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.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa totaăl 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ 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.

¤ Vând ap. 2 camere + grădină 
(aprox 3 ari/garaj/apă + canali-
zare) în Dej, central. Informaţii 
la tel. 0064212647271.

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. Informaţii su-
plimentare 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 cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ 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

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Pentru perioadă lungă, persoa-
nă statornică, dau în chirie ap. cu 
2 camere, zona Piața Flora, cart. 
Mănăștur. Preț negociabil + 
garanție. Informații suplimentare 
la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm 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-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-

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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TUIT

laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ 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

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

¤ 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 electrică, în stare 
bună de funcționare. Preț ne-
gociabil. Informații suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ 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 aragaz cu 4 ochiuri, preț 
negociabil. Pentru informații 
sunați la tel. 0741-028813. 
(3.7)

¤ Vând congelator ARCTIC cu 4 
sertare, puțin folosit, în stare 
bună de funcționare, preț nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tele-
fon 0741-028813. (3.7)

¤ Vând seturi de oale din inox 
cu fund gros și cu termostat pe 
capac, compus din 16 piese, 
nou, preț 700 RON și set de 

cuțite ceramice la prețul de 150 
RON. Informații la tel. 0744-
479172. (3.7)

¤ VÂND 4 sobe: două de teraco-
tă, puţin folosite, preţ 250 RON/
buc și o sobă cu plită și ler la 
1700 RON, sobă de gîtiti și încăl-
zit, preţ 150 RON. pentru infor-
maţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (5.9)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

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

¤ 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 
două persoane și  două fotolii. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0754-300728. (3.7)

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

¤Vând fotoliu pat de o persoa-
nă, în stare bună, preț negocia-
bil. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.7)

¤ 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 ac-
te, cu 3 rafturi și cu dulap cu 2 
uși în partea de jos (cu etajere 
interioare), cu chei, dim. H = 
205 cm, L = 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu ste-
jar auriu, stare impecabilă, 
preţ 350 RON. Cele 3 piese de 
mobilier sunt ideale pentru 
agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transpor-
tul. Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot do-
uă sobe. Preţ foarte bun, negoci-
abil. Informaţii la tel. 
0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX pen-
tru încălzit apă, în stare de funcţio-
nare, preţ foarte bun. Pentru in-
formaţii sunaţi la 0749-974302.

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ 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 jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, 
proaspătă, produs bio din zo-
nă nepoluată. Tel. 
0748-220979. (19.40)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mâ-
nă, de masă vechi, tablouri, 
icoane, bijuterii, monezi, banc-
note, decoraţii militare. tmbre, 
jucări vechi din plastic cum ar 
fi nu te supăra frate, lego, ve-
deri vechi, statuete sau scule, 
cum ar fi mașina de găurit, 
flex. Relaţii la tel. 
0749-974302

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.

¤ Colecţionez ceasuri de mână, 
de masă vechi, tablouri, icoa-
ne, bijuterii, monezi, bancnote, 
decoraţii militare. tmbre, jucări 
vechi din plastic cum ar fi nu te 
supăra frate, lego, vederi vechi, 
statuete sau scule, cum ar fi 
mașina de găurit, flex. Relaţii 
la tel. 0749-974302

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.
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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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 17.10.2019, 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, licitaţile se vor repeta în 
datele de, 24.10.2019, 31.10.2019, 07.11.2019 și 
14.11.2019 în aceleași condoţii. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la tel : 0264/432.603

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările şi 
completările ulterioare şi Ord. 1798/2007 S.C. Union Co 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Colectare, dezmembrare 
deşeuri (DEEE-uri) şi recuperarea metalelor preţioase din 
deşeuri din localitatea Cluj-Napoca, str. Miron Costin nr. 12A.

Eventualele sugestii şi reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 9.00 
– 16:30; vineri: 9:00 – 14:00.

ANUNŢ PUBLIC

PAROHIA ORTODOXĂ SOMEŞU RECE anunţă publicul 
interesat aupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul CONSTRUIREA ȘI AMENAJAREA 
UNEI UNITĂŢI FUNCŢIONALE CU CARACTER PUBLIC DE TIP 
ZONĂ VERDE ȘI DOTĂRI SOCIAL – CULTURALE, CONSTRUIRE 
PARC CU LAC DE AGREMENT, ACCES – Etapa I EXPLOATARE 
AGREGATE MINERALE PENTRU CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE 
PARC CU LAC DE AGREMENT, ACCES DE CĂTRE SC BIMET SRL 
în comuna Gilău, sat Gilău, nr FN (identifi cat prin CF nr 
57689, NR CAD 57689 / Gilău), judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr 99, în zilele de luni-joi între orele 09.00 – 
14.00 și vineri între orele 09.00 – 12.00 și la sediul PAROHIA 
ORTODOXĂ SOMEȘU RECE din comuna Gilău, sat Someșu 
Rece, nr 143, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi intre orele 
08.00 – 14.00 și vineri între orele 08.00 – 12.00.

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

Comuna Poieni cu sediul în localitatea Poieni, nr. 268, 
comuna Poieni, judeţul Cluj, tel. 0264-255010, fax. 
0264-255099, email: primarpoieni@gmail.com, cod poștal 
407470, CUI 5979229, 

organizează licitaţie publică cu strigare

în vederea atriburii contractelor de închiriere pentru 
urmatoarele spaţii localizate în:

1. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 37 mp, cu destinaţia ”cabinet medical”,

2. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 52 mp, cu destinaţia ”spaţiu 
comercializare”

3. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 17 mp, cu destinaţia ” birou ”

4. Localitatea Valea Drăganului, nr. 54, Fosta primărie, 
proprietatea consiliului local Poieni, comuna Poieni, judeţul 
Cluj, în suprafaţă de 29 mp, cu destinaţia “ birou ”

Licitaţia publică va avea loc la sediul Primăriei Poieni, 
localitatea Poieni, nr. 268, comuna Poieni, judeţul Cluj, joi 
– 28 noiembrie 2019, ora 12.00.

Informaţii cu privire la programul de desfășurare al 
licitaţiei pentru aceste spaţii, la conţinutul și disponibilitatea 
caietului de sarcini se pot obţine la sediul Primăriei Poieni.

Data limită de depunere a documentelor este 28 noiembrie 
2019, ora 10.00

Persoană de contact: Țîrle Natalia: 0744633888.

ANUNŢ DE MEDIU

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. titular al proiectului: ’’Elaborare 
documentaţie pentru autorizarea executării lucrărilor de 
construire instalaţie tehnologică de suprafaţă sonda 5 Puini 
N’’, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei 
de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de 
evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul 
‘’Elaborare documentaţie pentru autorizarea executării 
lucrărilor de construire instalatie tehnologică de suprafaţa 
sonda 5 Puini N’’, propus a fi  amplasat în sat Ţaga, comuna 
Ţaga, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni – vineri, între orele 9 
– 14, precum și la urmatoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet 
a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro. 

ANUNŢ DE MEDIU

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. titular al proiectului: 
’’Instalaţie tehnologică sonda 50 Buza’’, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a 
impactului asupra mediului, pentru proiectul Instalaţie 
tehnologică sonda 50 Buza, propus a fi amplasat în sat 
Năsal, comuna Ţaga, fn, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni – vineri, între orele 9 
– 14, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 
10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet 
a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro.

ANUNŢURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR

DE CONCESIUNE

ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE 
PUBLICĂ ŞI PRIVATĂ

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
datele de contact, persoană de contact: Primăria Comunei 
Băișoara, CUI: 29114100, str. Principală, nr. 153, judeţul 
Cluj, telefon: 0264-333660, fax: 0264-333650, e-mail: 
primariabaisoara@yahoo.com.

2. Data publicării anunţului: 16.10.2019, în 3 ziare de 
largă circulaţie.

3. Criteriile utilizate pentru determinarea ofertei 
castigatoare: cel mai mare preţ.

4. Numărul ofertelor primite și al celor declarate valabile: 
2 oferte primite, 2 oferte declarate valabile.

5. Denumirea/numele și sediul/adresa ofertantului a cărui 
ofertă a fost declarată câștigătoare: VLD AMA PRODUCT S.R.L, 
sat Muntele Băișorii, Comuna Băișoara, nr. 45, Judeţul Cluj.

6. Durata contractului:5 ani.

7. Nivelul chiriei: 137.190,00 lei/an

8. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute 
și termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Turda.

9. Data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire 
a ofertei câștigătoare: 06.11.2019.

10. Data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 08.11.2019.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Geaca în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „Elaborarea documentaţiei pentru actualizare plan 
urbanistic general Comuna Geaca“ în comuna GEACA, 
judeţul Cluj. Prima versiune a P.U.G. poate fi  consultată la 
sediul PRIMĂRIEI COMUNEI GEACA din Com. Geaca, sat 
Geaca, nr. 183, judeţul Cluj, în zilele de luni-vineri, între 
orele 8.00- 16.00, din data de 11.11.2019. Publicul interesat 
poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până la 
data de 29.11.2019, la APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

ANDREICA MARIUS în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru planul „PUZ pentru introducere teren în 
intravilan şi amenajare ansamblu de locuinţe şi servicii cu 
regim de înălţime D+P+E“, amplasat în judeţul Cluj, Comuna 
Baciu, Sat Popsti, nr. F.N.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr 99 și la sediul titularului/proiectantului începând cu data 
de 11.11.2019, între orele 9:00 -14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 28.11.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264- 410 
716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Un proiect simplu, dar care 

ar oferi o gură de oxigen 

trafi cului din Cluj-Napoca 

este blocat de CFR SA, afi r-

mă municipalitatea.

Clujenii îşi manifestă tot 

mai des şi mai vehement ne-

mulţumirea privind existenţa 

trecerii de pietoni din Piaţa 

Gării, în faţa căreia se blo-

chează întreg trafi cul ce vine 

dinspre strada Horea. Deşi ar 

rezolva imediat problema, Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca este legată la mâini din 

pricina companiei feroviare, 

susţine viceprimarul Dan Tar-

cea, care întârzie de luni bu-

ne să cedeze o bucăţică mică 

de teren pentru construirea 

unui lift şi instalarea unor 

scări rulante la pasajul pieto-

nal modernizat în urmă cu 

doar câţiva ani.

„Este foarte adevărat (n.

red. că se blochează trafi cul), 

am semaforizat trecerea de 

pietoni de pe Horea. Acea tre-

cere de pietoni poate fi  desfi -

inţată în momentul în care 

vom avea lift şi scări rulante 

la pasajul de la Gară. Din pă-

cate, suntem în discuţii ex-

trem de lungi şi complexe pen-

tru un metru pătrat pe care 

trebuie să ni-l dea CFR-ul ca 

să putem face liftul şi scările 

rulante. Sunt multe persoane 

în vârstă care, mai ales dacă 

sunt cu bagaje, nu pot cobo-

rî sau urca scările, am avut 

foarte multe reclamaţii în a-

ceastă direcţie”, a declarat Tar-

cea, la un post de radio local.

„Trebuie să facem mai în-

tâi liftul şi scările! (...) CFR e 

stat în stat, foarte-foarte greu 

am avut colaborări cu CFR, o 

companie extrem de impor-

tantă pentru statul român, ca-

re va prelua, cred, o bună par-

te din trafi c în următoarea pe-

rioadă. Din păcate, lucrurile 

merg greu, sunt prea multe 

departamente. Aceste apro-

bări trebuie să le obţinăm de 

la Cluj, apoi merg la Bucu-

reşti, vă daţi seama, stăm mai 

bine de 6 luni pentru 1,5 me-

tri pătraţi”, a mai punctat vi-

ceprimarul.

Nu este prima oară când 

CFR SA pune frână proiecte-

lor municipalităţii. Vă reamin-

tim că modernizarea de la po-

dul Locomotivei este blocată 

tot de incompetenţa CFR, ca-

re întârzie de mai bine de un 

an să vină cu avizul privind 

întreruperea energiei electri-

ce pentru locomotive. Muni-

cipalitatea încă aşteaptă cal-

culaţia privind diferenţa de 

preţ dintre locomotivele elec-

trice şi cele diesel.

Traficul din zona Gării 
este strangulat 
de incompetenţa CFR?
Căile Ferate Române (CFR) îşi arată, din nou, 
dacă mai era cazul, incompetența

Dan Tarcea: „CFR întârzie de luni bune să cedeze o bucăţică mică de teren 
pentru construirea unui lift şi instalarea unor scări rulante la pasajul pietonal”

ANUNŢ PUBLIC

ÎN ATENŢIA PENSIONARILOR ŞI A PERSOANELOR VÂRSTNICE

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele varstnice si pensionarii cu do-
miciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, cu varsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile 
lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi”, pre-
cum si persoanele varstnice si pensionarii cu varsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau 
cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total drepturi” sub 1.700 lei be-
nefi ciaza de gratuitate la transportul in comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Na-
poca si pe raza comunelor Apahida, Baciu si Floresti. De aceeasi facilitate benefi ciaza toti 
cetatenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Acelasi act normativ mentioneaza ca toate persoanele varstnice si toti pensionarii cu 
varsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pen-
sie la rubrica “Total drepturi” cuprinse intre 1.701 si 1.900 lei, benefi ciaza de gratuitate la 
transportul in comun pe o singura linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare comunicam persoanelor care se incadreaza in aceste plafoane, precum si 
celor care au deja un abonament valabil, ca eliberarea abonamentelor pe anul 2020 se 
va desfasura in perioada 11.11.2019-17.01.2020. Abonamentele pentru pensionari si 
persoanele varstnice se vor emite pe carduri de calatorie contactless nominale.

Documentele necesare
1. Buletin/Carte de identitate in original- pentru verifi carea datelor si preluare fotografi e

2. Ultimul cupon de pensie in original si o copie- se preda

3. Cardul de transport- pe el se incarca abonamentul pentru anul 2020

4. Numai pentru persoanele care NU au mai avut card- se completeaza “Cerere Primul 
Card” – se preda

5. Numai pentru persoanele care au avut card dar s-a pierdut/furat/deteriorat – se achi-
ta contravaloarea pentru emiterea unui card nou si se completeaza “Cerere Card Pierdut/
Furat/Deteriorat”- se preda

6. Numai pentru pensionari pe caz de boala- decizia medicala in copie- se preda

7. Numai pentru pensionarii urmasi orfani cu varsta de pana la 26 ani ( elevi, studen-
ti)- decizia de pensie de urmas in copie- se preda si carnetul de elev/student vizat pe anul 
scolar/universitar in curs, in copie- se preda.

Utilizarea cardului de calatorie contactless:
-Cardul trebuie reincarcat in fi ecare an cu abonamentul anual.
-Validarea:Cardul se valideaza la fi ecare calatorie, astfel: Se apropie cardul de zona mar-

cata cu cercuri concentrice pe carcasa neagra a validatorului. Se mentine cardul nemiscat 
circa 2 secunde, pana la confi rmarea validarii pe fundal verde. Daca validarea nu reuses-
te, reincercati si la alt validator. Abonamentul pe toate liniile se poate valida in mijlocul de 
transport si in orice statie. Abonamentul pe 1 linie se poate valida in mijlocul de transport 
si in statiile care apartin acelei linii.

-Tronson Comun: Abonamentul pe 1 linie este valabil și pe alte linie decât cea din abo-
nament, dar numai pe traseul comun. Trebuie apasat butonul „TRONSON COMUN” inain-
te de a apropia cardul pentru validare. Validarea pe tronson comun se poate face numai 
in mijlocul de transport, pe propria raspundere a calatorului.

-Pierderea/ Blocarea:In cazul pierderii/ furtului/ deteriorarii cardului, acesta va fi  blo-
cat la cererea posesorului iar titlurile de calatorie vor putea fi  transferate pe un nou card 
(costul cardului nou emis va fi  suportat de detinatorul cardului).

LOCATII PENTRU INCARCAREA CARDURILOR
PENTRU PENSIONARI SI PERSOANE VARSTNICE

Cardurile de transport se emit si se reincarca de la Centrele de Vanzare carduri, situate 
in urmatoarele locatii: 

Centrul de 
Vanzare

Adresa Luni-
Miercuri

Joi Vineri Sâmbătă,
Duminică

CTP - Birou 
Abonamen-
te Bd. 21 
Decembrie

Bd. 21 
Decembrie 
1989 nr. 
79A

07:30-21:45 07:30-21:45 07:30-21:45 Inchis

CTP -Birou 
Abonamen-
te P-ta 1 
Mai

P-ta 1 Mai 
FN

06:00-21:45 06:00-21:45 06:00-21:45 Inchis

Primaria 
Centrala

Str. Moţilor 
nr. 7

08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Inchis

Primaria 
Grigorescu

Str. Alexan-
dru Vlahuta 
nr.46-47

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Zorilor

Str. Pasteur 
nr. 60

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Iris

Piata 
Liebcknecht 
nr.7-8

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Someseni

Str. Traian 
Vuia nr.41

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria 
Manastur

Str. Ion 
Mester nr. 
10

08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Abonamen-
te Minerva

Statia 
Minerva, la 
parterul  
blocului

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

Abonamen-
te Arte 
Plastice

Statia Arte 
Plastice

06:00-21:00 06:00-21:00 06:00-21:00 08:00-16:00

CTP Cluj-Napoca S.A.
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Cu doar câte o ocazie 

mare de fi ecare parte, cele 

două echipe au oferit un 

spectacol slab, apropiat de 

scorul de pe tabelă: nul!

Cu gândul încă la victoria 

fabuloasă cu Rennes, dar cu 

o echipă schimbată din teme-

lii: aşa s-a prezentat campi-

oana, duminică seară, pe te-

renul „câinilor roşii”. Cu am-

bele tabere având viteza se-

tată într-o treaptă inferioară, 

prima repriză din „Ştefan cel 

Mare” a oferit prea puţin fot-

bal pentru pretenţiile micro-

biştilor, fi ind consemnată o 

singură! ocazie pe poartă, de 

partea bucureştenilor. În 

schimb, atmosfera de pe tere-

nul lui Dinamo a fost întreţi-

nută de galeria gazdelor, spri-

jinită şi de fanii Universităţii 

Cluj, care au profi tat astfel de 

un weekend plin de fotbal în 

Capitală, început cu derby-ul 

împotriva Rapidului, scor 1-1.

Primul mitan de la Bucu-

reşti a început şi s-a încheiat 

cu Valentin Costache în 

prim-plan. Mai întâi, „ferovi-

arii” au cerut penalty la o in-

tervenţie asupra tânărului 

mijlocaş, care a căzut însă 

mult prea târziu ('6). Deşi 

părea că va înclina balanţa 

partidei în favoarea sa, CFR, 

fără victorie în ultimele cinci 

deplasări din Liga 1, a cedat 

treptat iniţiativa, iar la capă-

tul primei părţi a început să 

gâfâie. Mai întâi Arlauskis, 

din nou în mare formă, şi-a 

salvat echipa cu o nouă in-

tervenţie absolut fantastică 

la o lovitură de cap a lui Mol-

doveanu ('42), apoi gazdele 

au cerut o lovitură de pedeap-

să la un presupus henţ al ace-

luiaşi Costache ('45+1).

Locomotivă pe avarii 
după meciurile europene!

Salvaţi de fl uierul lui Haţe-

gan, elevii lui Dan Petrescu, 

neobişnuit de calm în prima 

parte a jocului, au început cea 

de-a doua repriză cu doi jucă-

tori proaspeţi, semn că „Bur-

sucul”, nemulţumit de rezul-

tat, şi-a pierdut răbdarea la ca-

bine. Primul efect s-a văzut la 

10 minute de la reluare, atunci 

când avea să fi e rândul lui Pis-

citelli să încânte publicul cu o 

paradă spectaculoasă la o lo-

vitură de cap din doi metri a 

lui Rondon ('55). Imediat du-

pă, Hoban şi-a încercat noro-

cul cu un şut din cădere, reţi-

nut însă de italianul din poar-

ta dinamoviştilor ('57).

Ardelenii au cerut din nou 

penalty la o tragere în careu a 

lui Adiţă Păun, busculat de fun-

daşii adverşi ('60), iar Borde-

ianu a tras direct în braţele lui 

Piscitelli dintr-o lovitură liberă 

de la mare distanţă ('63). In-

trat în locul puştiului Itu, Luis 

Aurelio i-a pus pe tavă o min-

ge perfectă lui Rondon, care a 

trimis însă mult peste poartă 

cu capul ('65). Fără ocazii no-

tabile până la sfârşitul partidei, 

în afară de o lovitură de cap a 

lui Hoban ('86), cele două par-

tide au dat-o la pace la fi nalul 

unei partide extrem de modes-

te, mult sub nivelul primei ligi.

Deşi atât Craiova, cât şi Vi-

itorul au bifat doar câte o re-

miză, 1-1, cu Chindia Târgo-

vişte, respectiv Hermannstadt, 

CFR Cluj a ratat şansa de a se 

distanţa în fruntea clasamen-

tului. Cu toate acestea, „fero-

viarii” rămân pe primul loc 

în Liga 1, având 31 de punc-

te după 16 jocuri (9 victorii, 

4 remize, 3 înfrângeri). Totuşi, 

mare semnal de alarmă pen-

tru Petrescu şi băieţii săi, ca-

re de 6 meciuri încoace nu 

mai reuşesc să simtă gustul 

victoriei departe de „casă”!

Au dat-o la pace! CFR Cluj, 
remiză albă cu Dinamo.
Dinamo Bucureşti şi CFR Cluj au terminat la egalitate, 0-0, partida 
contând pentru etapa a 16-a a Ligii 1

Dan Petrescu antrenor CFR Cluj

DAN PETRESCU | 
antrenor CFR Cluj

 „Știam că Dinamo este 
în formă bună, 
important era să nu le 
oferim cadouri. (…) Au 
fost două schimbări 
inspirate, din păcate, 
cred că a fost un 
penalty clar la Păun și 
vreo 3-4 ocazii clare. 
Dacă marcam, 
meritam victoria, dar 
nu avem ce să 
reproșăm arbitrului. 
(…) Jucăm cu adversari 
de mare valoare care 
ne solicită, iar aceste 
schimbări nu sunt 
bune, dar nu avem ce 
face. După pauză avem 
8 meciuri, nu știu pe 
unde dormim, dormim 
prin avioane!“ 

Stadion: Dinamo Central, București
Spectatori: cca. 4.500
Marcatori: –
Cartonașe galbene: Puljic 80 / Aurelio 76
Arbitri: Ovidiu Haţegan (Arad) – Radu Ghinguleac (București), 
Sebastian Gheorghe (Suceava) – Andrei Antonie (București)
Observator: Ioan Onicaș (Zalău)
Dinamo Bucureşti (4-2-3-1)
R. Piscitelli – M. Popescu, D. Ciobotariu, A. Puljic, L. Corbu (G. 
Moura 46) – I. Filip, F. Mrzljak – R. Moldoveanu (D. Popa 77), 
D. Sorescu, D. Nistor (cpt.) – S. Perovic (M. Montini 61) / 
Antrenor: Dusan Uhrin Jr.
CFR 1907 Cluj (4-3-3)
G. Arlauskis – M. Camora (cpt.), K. Boli, P. Vinicius, M. Susic – 
A. Păun (B. Omrani 86), O. Hoban, C. Itu (L. Aurelio 46) – M. 
Pereira (M. Bordeianu 46), M. Rondon, V. Costache / 
Antrenor: Dan Petrescu

DINAMO BUCUREȘTI 0–0 CFR 1907 CLUJ (0–0)
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Franţa, noua 
regină în FED Cup
Franţa a câștigat Cupa 
Federaţiei după ce cuplul 
Caroline Garcia/Kristina 
Mladenovic a învins, duminică, 
la Perth, cu scorul de 6-4, 6-3, 
perechea Ashleigh Barty/
Samantha Stosur în meciul de-
cisiv al fi nalei. Astfel, franţu-
zoaicele ridică trofeul după ce 
s-au impus cu scorul general de 
3-2. Tot duminică, Ajla 
Tomljanovic (Australia), locul 
51 WTA, a învins-o, pe Pauline 
Parmentier (Franţa), locul 122 
WTA, cu scorul de 6-4, 7-5, în 
meciul al patrulea al fi nalei. 
Partida a durat o oră și 32 de 
minute. Kristina Mladenovic, 
locul 40 WTA, a întrecut-o pe 
Ashleigh Barty, locul I WTA, cu 
scorul de 2-6, 6-4, 7-6 (1), iar 
Franţa a preluat conducerea cu 
2-1, în fi nala Cupei Federaţiei. 
Acest meci a durat două ore și 
32 de minute. Sâmbătă, în pri-
mul meci al zilei, Kristina 
Mladenovic a trecut de Ajla 
Tomljanovic, scor 6-1, 6-1, du-
pă o oră și 11 minute de joc, 
apoi Ashleigh Barty a depășit-o 
chiar mai clar, în al doilea 
meci, pe Caroline Garcia, scor 
6-0, 6-0, în doar 56 de minute.
Franţa a mai câștigat FedCup în 
1997 și 2003 și a mai fost fi na-
listă în 2004, 2005 și 2016. 
Anul acesta, ca să a ajungă în 
ultimul act, franţuzoaicele au 
învins România, pe teren pro-
priu, cu 3-2, în semifi nale. Și 
atunci, tot Maldenovic și Garcia 
au adus punctul decisiv.

CSM Bucureşti, 
înfrângere 
în Liga Campionilor

CSM București a suferit prima 
înfângere în Liga Campionilor, 
25-21, în faţa celor de la 
Esbjerg, într-un meci disputat în 
Sala Polivalentă din București. 
Echipa condusă de Adrian Vasile 
a fost condusă de la un capăt la 
altul de campioana Danemarcei 
și în ciuda unui lot mult mai va-
loros și mai mare din punct de 
vedere numeric nu a putut să 
revină pe tabela de marcaj. 
Vice-campioana României a su-
ferit teribil în atac într-un meci în 
care s-a văzut faptul că Andrea 
Lekic și Cristina Neagu nu sunt la 
capacitate maximă din cauza ac-
cidentărilor suferite. Trupa din 
Capitală rămâne astfel cu 7 
puncte după cinci meciuri în 
Grupa B și coboară pe locul al 
doilea în spatele celor de la 
Rostov Don, cele două fi ind la e-
galitate de puncte, dar un gola-
veraj mai bun pentru rusoaice. 
Esbjerg este pe locul al treilea cu 
6 puncte acumulate.

Pe scurt

„U” Prodvinalco Cluj 

s-a impus cu 7-3 în etapa 

a 5-a din Cupa României 

la Rugby masculin în faţa 

celor de la Tomiţanii 

Constanţa.

Trupa constănţeană a con-

dus cu 3-0 în partida disputată 

în Parcul Babeş la pauză, dar 

un eseu transformat avea să 

tranşeze jocul.

„U” Prodvinalco Cluj a reu-

şit astfel prima victorie în ac-

tualul sezon din Cupa Români-

ei în Grupa A, fi ind pe locul al 

patrulea. Timişoara Saracens 

conduce grupa cu 4 victorii şi 

21 de puncte, în timp ce Stiin-

ţa Bacău este pe doi cu 3 vic-

torii şi 18 puncte.

Pentru „U” Prodvinalco Cluj 

au evoluat: Chiriac Ciprian, Cio-

coiu Florian, Sasu Florin, Toa-

der Andrei, Macoveanu Ionuţ, 

Gigauri Giorgi, Swanepoel Sa-

mueljay, Sobota Kamil, Mihal-

ce Mădălin, Baron Darren, Bar-

bu Răzvan, Sola Johnny, Nasa-

lo Jone Marawa, Oţelea Tibe-

riu, Burlacu Dragoş, Gorcioaia 

Marian, Pocris Marius, Don 

Jean-Marian, Cabason Andrei 

Giorgian, Dumitru Victor, Po-

covnicu Mihai.

U-BT Cluj, victorie de moral cu BC Timişoara
U-Banca Transilvania Cluj 

a reuşit să se impună 

cu 79-70 în faţa celor de 

la BC Timişoara, în etapa 

a 5-a din Liga Naţională 

de baschet masculin.

Echipa pregătită de Mihai 

Silvăşan a condus pe durata 

întregului meci şi a reuşit să-şi 

treacă în palmares un nou suc-

ces în LNB. Clujenii veneau 

după o deplasare lungă în FI-

BA Europe Cup şi o înfrânge-

re care a afectat puţin mora-

lul baschetbaliştilor.

Meciul cu Timişoara a fost 

controlat de ardeleni, dar Sil-

văşan l-a pierdut pe Donatas 

Tarolis. Lituanianul a fost 

unul dintre cei mai impor-

tanţi jucători ai echipei în 

acest debut de sezon şi a su-

ferit o entorsă care l-a scos 

din joc cel puţin la partida 

cu echipa bănăţeană.

Rareş Uţă a fost surpriza 

meciului şi a reuşit să înche-

ie meciul cu 11 puncte, 3 re-

cuperări şi o pasă decisivă în 

cele 15 minute petrecute pe 

parchet.

Patrick Richard a fost cel 

mai bun marcator al jocului 

cu 15 puncte, fi ind urmat de 

Johnson cu 13 puncte, pre-

cum şi Ate cu alte 10 puncte.

„Din fericire am obţinut o 

victorie. Am început foarte bi-

ne, am reuşit să îi facem pe 

băieţi să înţeleagă faptul că va 

fi  un joc greu. Ne-am făcut 

meciul mai greu până în sfer-

tul patru. Îmi era frică de acest 

meci din cauza deplasării din 

Rusia. Din prima secundă de 

când s-a terminat partida din 

Rusia le-am transmis jucători-

lor că nu contează absolut de-

loc ce s-a întâmplat acolo. 

Le-am spus că trebuie să fi m 

proaspeţi şi să câştigăm me-

ciul cu Timişoara. Am reuşit 

acest lucru şi îi felicit pe bă-

ieţi. Aşteptam ca Uţă să aibă 

un asemenea meci, sper să 

continue tot aşa. Cel mai im-

portant aspect la un jucător 

bun de baschet este constan-

ţa. Tarolis a făcut o mică en-

torsă, a spus că încearcă să re-

vină pe teren, dar nu am vrut 

să forţăm nimic”, a declarat 

Mihai Silvăşan după meci.

Rugbyştii clujeni au învins 
Constanţa în Cupă

Universitatea Cluj s-a 

deplasat, duminică, pe 

terenul celor de la Rapid 

în etapa cu numărul 16 

din Liga a 2-a, într-un 

meci din etapa cu numă-

rul 16 din Liga a 2-a.

Cele două galerii s-au mo-

bilizat exemplar pentru der-

by-ul etapei, iar în Regie au 

fost peste 5.000 de fani care 

au provocat o atmosferă de 

zile mari, dar şi mici inci-

dente. Peluza Şepcilor Roşii 

a fost însoţită de un grup nu-

meros de fani dinamovişti, 

fi ind cunoscută relaţia de pri-

etenie dintre cele două gale-

rii. Oaspeţii din Regie au în-

cercat să pătrundă la un mo-

ment dat în sectorul ocupat 

de fanii lui Rapid, dar inter-

venţia jandarmilor a oprit o 

posibilă confruntare.

Pe gazon, Rapid a început 

mai bine şi a dominat jocul 

steril, fără să pună mari pro-

bleme la poarta apărată de că-

tre Cosmin Dur-Bozoancă. To-

tuşi, prima mare ocazie de gol 

a aparţinut Universităţii Cluj 

în minutul 21. Gavra a cen-

trat ideal în mijlocul careului, 

dar Taub a fost blocat în ulti-

mul moment de Bonnin.

Ocazia clujenilor avea să 

fi e răzbunată de Cătălin Hlis-

tei în minutul 24 al partidei. 

Mijlocaşul rapidist a reluat 

impecabil o centrare venită 

de la Ionuţ Voicu şi a declan-

şat fi esta în Regie. „U” Cluj 

nu s-a lăsat impresionată şi 

a marcat în minutul 27 prin 

Alex Pop, dar golul a fost anu-

lat pe motiv de offside. To-

tuşi, clujenii au reuşit să ega-

leze pe tabela de marcaj în 

minutul 33 după un gol în-

scris de către Dorin Goga cu 

o lovitură de cap.

Debutul reprizei secunde 

a propus o luptă oarbă în-

tre cele două echipe la mij-

locul terenului, fără mari re-

alizări pe gazonul modest 

din Regie. Pănoiu şi Hlistei 

au avut două şuturi total ra-

tate, în timp ce Alex Pop s-a 

zbătut fără mari realizări în-

tre fundaşii Rapidului. Hlis-

tei a avut în minutul 60 pri-

ma mare ocazie de gol a re-

prizei, dar execuţia lui a fost 

prinsă cu siguranţă de către 

Dur-Bozoancă.

Dorin Goga a ratat un mi-

nut mai târziu cea mai ma-

re ocazie a meciului. Căpi-

tanul echipei a scăpat sin-

gur cu portarul advers şi din 

centrul careului a trimis in-

explicabil pe lângă poartă. 

Jocul s-a încins serios după 

cele două ocazii, iar Roskopf 

l-a pus şi el la grea încerca-

re pe Dur-Bozoancă. Goalkee-

per-ul celor de la Universi-

tatea Cluj a avut o nouă in-

tervenţie magistrală în faţa 

atacantului de la Rapid în 

minutul 66 al partidei la o 

fază în care Roskopf a scă-

pat din marcaj.

Jocul dintre cele două for-

maţii a scăzut în intensitate, 

iar ultimele 25 de minute au 

propus mai mult o luptă la 

mijlocul terenului. Falub a pre-

ferat să mute defensiv prin in-

troducerile lui Kay şi Guedj, 

în timp ce Pancu a mutat ofen-

siv, dar fără mare succes.

Duelul dintre cele două for-

maţii avea să se termine la e-

galitate, 1-1, iar situaţia este 

în continuare complicată pen-

tru Universitatea Cluj. Echipa 

pregătită de Adrian Falub es-

te pe locul 14, fi ind la doar 

două puncte distanţă de CSM 

Reşita şi Csikszereda Miercu-

rea Ciuc, echipe afl ate pe lo-

curile retrogradabile. Trupa 

clujeană va evolua în runda 

următoare, miercuri, pe Cluj 

Arena împotriva celor de la 

Concordia Chiajna.

„U” CLUJ SE ALEGE CU UN PUNCT DIN MECIUL CU RAPID! 

Trupa lui Falub, la limita retrogradării
„U” Cluj a remizat, 1-1, pe terenul celor de la Rapid în etapa cu numărul 16 din liga secundă.

„U” Cluj va evolua în runda următoare, miercuri, pe Cluj Arena împotriva celor de la Concordia Chiajna

Rapid: Drăghia – I. Voicu 
(cpt.), Bonnin, Al. Iacob, 
Vadasis (Creţu 48’) – R. 
Lazăr, Pănoiu, Jorza 
(Dodoi 82’) – Labeau, 
Roskopf, Hlistei

Rezerve neutilizate: Al. 
Tătaru, Băjan, Catrici, 
Babaua, Djuric

Antrenor: Daniel Pancu

”U“ Cluj: Dur-Bozoancă – 
Inacio Miguel, Art. 
Crăciun, Tiago Gomes – R. 
Takacs (Kay 73’), Ceitil, 
Dican, Taub – Gavra 
(Guedj 84’), Goga (cpt. 
(Pîrvulescu 88’), Al. Pop

Rezerve neutilizate: 
Tordai, Telcean, Rafa 
Miranda, Burghele

Antrenor: Adrian Falub

Echipele start:
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