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Deputatul clujean Emanuel Ungureanu (USR) îl acuză pe senatorul Laszlo Attila (UDMR) că s-ar împotrivi 
demersurilor pe care le face pentru a salva Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal. Pagina 3

ACTUALITATE

Temperaturile se vor menţine 
mai ridicate decât cele normale

ACTUALITATE

Prinţul Charles va sosi sâmbătă 
pentru înmormântarea Regelui Mihai

În cursul zilei de joi vor fi 
înnorări în vestul şi nord-ves-
tul ţării, unde pe arii restrân-
se va ploua slab.

Spre seară şi noaptea, aria 
ploilor se va extinde şi aces-
tea vor cuprinse toată partea 
de vest, nord-vest şi nord a 
ţării, iar în centru se vor sem-
nala la nivel local. În Crişa-
na, Maramureş, Munţii Apu-
seni şi nordul Carpaţilor Ori-
entali, cantităţile de apă vor 
depăşi pe spaţii mici 10–15 l/
mp. La munte, precipitaţiile 
vor fi şi sub formă de lapovi-
ţă şi ninsoare. Vântul va avea 

intensificări temporare la 
munte, cu vitezele mai mari 
pe creste, în special ale Car-
paţilor Orientali, unde rafale-
le vor depăşi 70 km/h, visco-
lind şi spulberând zăpada. U-
nele intensificări ale vântului 
vor fi şi în regiunile vestice şi 
nord-vestice, în a doua parte 
a intervalului, iar în rest, vân-
tul va sufla slab şi moderat. 
Temperaturile maxime vor fi 
cuprinse între 3 grade în es-
tul Transilvaniei şi 13 grade 
în regiunile sudice, iar cele 
minime se vor încadra între 
-2 şi 8 grade.

Prinţul Charles va sosi sâm-
bătă pentru ceremoniile de la 
Bucureşti dedicate regelui Mihai, 
a declarat ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureşti, Paul Brum-
mell, miercuri, la Castelul Peleş.

El a afi rmat că regele Mihai a 
fost o fi gură importantă atât pen-
tru România, cât şi pentru lumea 
întreagă, potrivit Agerpres.

„Suntem alături de România 
în această perioadă de doliu pen-
tru România. Regele Mihai a fost 
o fi gură foarte importantă şi pen-
tru România şi pentru lumea în-
treagă. A înfruntat atât nazis-
mul, cât şi comunismul, a jucat 

un rol foarte important pentru 
dezvoltarea României moderne. 
Sunt fericit că au fost legături 
foarte strânse între Marea Brita-
nie şi regele Mihai şi Familia Re-
gală a României şi aceste legă-
turi rămân în continuare. Spre 
exemplu, regele Mihai chiar a 
locuit în Marea Britanie în anii 
50 unde s-a întâlnit cu viitoarea 
sa soţie, Regina Ana, în timpul 
vizitei sale pentru nunta Reginei 
Elisabeta în Marea Britanie. Deci, 
gândurile noastre sunt cu Româ-
nia şi alături de poporul român 
şi Familia Regală a României”, 
a spus Paul Brummell.
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CNCD, despre cazul Ţene: Pe viitor, Agenția Funcționarilor Publici 
să ţină cont și de profilul moral al candidatului

Cine pune beţe în roate 
Clinicii de Urologie?
Emanuel Ungureanu îi acuză pe parlamentarii clujeni 

După ce a declarat că nu va mai fi adusă o staţie cu osmoză inversă pentru tratarea 
levigatului la Pata Rât, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, s-a răzgândit. Pagina 2 

Ping-pong cu epurarea levigatului de la Pata Rât
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Sute de mii de ţigări şi 
petarde, ridicate în urma 
unor percheziţii
Poliţiștii au găsit și au ridicat 280.000 de ţi-
garete, aproximativ 600.000 de bucăţi de 
articole pirotehnice, toate provenind din 
contrabandă, în urma celor 43 de percheziţii 
făcute în Capitală și în judeţele Ilfov, Buzău, 
Dâmboviţa și Cluj. De asemenea, 23 de per-
soane au fost duse la audieri la Serviciul de 
Investigare a Criminalităţii Economice. În ur-
ma percheziţiilor domiciliare efectuate ieri 
dimineaţă în municipiul București și pe raza 
judeţelor Ilfov, Buzău, Dâmboviţa și Cluj, 
poliţiștii Capitalei au găsit și au ridicat 
280.000 de ţigarete, aproximativ 600.000 
de bucăţi de articole pirotehnice, toate pro-
venind din contrabandă și au indisponibili-
zat un autoturism. Cu aceeași ocazie a fost 
ridicată în vederea confi scării suma de 

20.000 lei. Din cercetări a reieșit că persoa-
nele vizate, în perioada 2013-2017, ar fi  co-
mercializat ţigarete și articole pirotehnice 
provenite din contrabandă.

A vrut să-şi aprindă casa, 
dar i-au luat foc hainele
O femeie în vârstă de 37 de ani a ajuns 
marţi seara la spital, cu arsuri pe aproxima-
tiv 60% din suprafaţa corpului, după ce ar fi  
încercat să dea foc casei în care locuiește. 
Incidentul s-a petrecut într-un imobil din 
Căianu Mic, judeţul Bistriţa-Năsăud, locali-
tate afl ată la o distanţă de aproximativ 25 
de kilometri de municipiul Dej, scrie dej24.
ro. Se pare că tentativa femeii a eșuat, du-
pă ce vecinii au intrat în locuinţă și au reușit 
să stingă incendiul. Aceasta a fost însă grav 
rănită. Femeia a fost preluată de un echipaj 
de prim-ajutor, cu arsuri de gradul I și II pe 
aproximativ 60% din suprafaţa corpului.

Maşină răsturnată în Tureni. 
Şoferul a fost găsit băut
Un șofer afl at sub infl uenţa băuturilor al-
coolice a ajuns cu mașina în șanţ la 
Tureni. Poliţiștii din Turda, afl ându-se pe 
DJ103G pe raza localităţii Tureni, au ob-
servat un autoturism răsturnat în șanţul 
de lângă acostament. Poliţiștii au identifi -
cat conducătorul auto în persoana unui 
bărbat de 46 ani, din Cluj Napoca, care a 
relatat că a alunecat în șanţ. Conducătorul 
autoturismului a fost testat cu aparatul 
etilotest, constatându-se că acesta era sub 
infl uenţa alcoolului. Bărbatul a fost con-
dus la spital, unde i-au fost recoltate două 
mostre biologice de sânge în vederea sta-
bilirii alcoolemiei. “În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de conducerea unui vehicul sub infl uenţa 
alcoolului sau a altor susbstante”, spun 
reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

Activiştii de mediu atrag, 

însă, atenţia că staţia de 

osmoză inversă va fi  tot 

timpul inundată de lacul 

de levigat care are un debit 

considerabil.

Consiliul Judeţean s-a lău-

dat, miercuri, că a predat so-

cietăţii Process Engineering SRL 

amplasamentul pe care vor fi  

edifi cate cele două bazine de 

decantare şi neutralizare, re-

spectiv staţia de epurare a le-

vigatului provenit din depozi-

tul de deşeuri de la Pata Rât.

Potriviti instituţiei, format 

din două parcele în suprafaţă 

totală de 5.525 mp, terenul de-

ţinut în coproprietate de şase 

persoane fi zice a fost închiriat 

de Consiliul Judeţean Cluj în 

baza unui contract de locaţiu-

ne pe o durată iniţială de un an, 

contract ce poate fi  prelungit ul-

terior prin acordul părţilor. Con-

siliul Judeţean nu menţionează 

însă cât plăteşte pentru închiri-

erea acestui teren.

Alin Tişe mai menţionează 

că Apele Române şi-au dat avi-

zul astfel că „operaţiunile vor 

începe cu realizarea construc-

ţiilor civile necesare, respectiv 

a bazinelor de decantare şi ne-

utralizare, după care va fi  am-

plasată şi dată în funcţiune sta-

ţia de epurare”.

La începutul lunii decem-

brie, activiştii de mediu spu-

neau că au descoperit încă un 

lac de levigat concentrat, iar le-

vigatul din lacul de Marea Nea-

gră de 9 hectare curge nestin-

gherit către Someş, cu un de-

bit considerabil.

„Planul Tişe are probleme 

serioase. În 28 noiembrie Ti-

şe spunea că CJ a închiriat 

5200mp pentru instalaţii, una 

pentru tratarea levigatul con-

centrat şi alta pentru decan-

tarea lacului de levigat. Dar 

instalaţia cu osmoză inversă 

care o să cureţe doar leviga-

tul concentrat şi care presu-

pune montarea a două bazi-

ne de decantare de 550 mc, 

are nevoie de 3600mp. E clar 

că pe spaţiul rămas de 1600mp 

Tişe nu are unde să instale-

ze două bazine de decantare 

mari (în studiul celor de la 

Universitatea Tehnică de la 

Timişoara se vorbeşte de do-

uă bazine de 1000mc) plus 

restul instalaţiei. Instalaţia cu 

osmoză inversă nu are capa-

citatea să gestioneze debitul 

Râului Negru, care curge 

acum nestingherit către Apa-

hida, acum şi cu un bonus 

de afl uent de levigat concen-

trat. În concluzie: staţia de 

osmoză inversă o să fi e tot 

timpul inundată de lacul de 

levigat din amonte pe care 

Tişe nu-l poate controla. Şi 

levigatul va curge. O să cur-

gă dosarele penale? După o 

vreme. Cei afectaţi pot să fa-

că bărcuţe de hârtie din ele 

şi să le lanseze pe Râul de 

Levigat. Bărcuţele nu o să 

oprească levigatul şi nici nu 

o să-i repare sănătatea, refa-

că pământurile, şi mai ales 

nu o să reabiliteze o zonă a 

cărei dezvoltare e compromi-

să”, spunea Szakáts István.

La sfârşitul lunii noiembrie, 

Garda Naţională de Mediu a 

amendat, din nou, Consiliul 

Judeţean Cluj cu 80.000 lei 

pentru problemele de la groa-

pa de gunoi de la Pata Rât.

Consiliul Judeţean plăteş-

te 39.000 de euro pe lună pe 

o staţie de osmoză care la ora 

actuală aşteaptă în Germania 

să fi e adusă la Pata Rât. Re-

prezentanţii fi rmei care au 

încheiat un contract cu Con-

siliul Judeţean (CJ) Cluj pen-

tru aducerea unei staţii de os-

moză inversă pentru epura-

rea levigatului de la Pata Rât 

au declarat că instalaţia de 

osmoză inversă este pregăti-

tă din 20 octombrie pentru a 

fi  instalată.

Directorul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului (APM) 

Cluj, Grigore Crăciun, a de-

clarat că problema levigatu-

lui trebuie să fi e rezolvată cât 

mai repede, deoarece acesta 

ajunge în râul Someş.

PING-PONG CU EPURAREA LEVIGATULUI DE LA PATA RÂT

Staţia de osmoză inversă, 
inundată de zeama toxică?
După ce a declarat că nu va mai fi adusă o staţie cu osmoză inversă pentru 
tratarea levigatului la Pata Rât, preşedintele CJ Cluj, Alin Tişe, s-a răzgândit.

ALIN TIŞE | președintele Consiliului Județean Cluj

30 octombrie

„Pentru că nu mai există nicio situaţie 
de urgenţă şi nu a fost instituită starea 
de alertă, am oprit demersurile pentru 
exproprierea terenurilor pe care urma 
să montăm staţia de osmoză inversă. 
Nefi ind stare de urgenţă nu mai 
putem să facem cheltuială pe o staţie 
de levigat care nu este prevăzută 
în contract cu constructorul. (...) 
Ar fi  fost o cheltuială suplimentară 
de un milion de lei din bugetul 
Consiliului Judeţean.“

13 decembrie

 „Rezolvarea problemei levigatului 
de la Pata Rât intră într-o nouă 
etapă întrucât odată cu îndeplinirea 
acestei proceduri demarează efectiv 
lucrările de amplasare a întregului 
sistem de epurare, prin osmoză 
inversă, a levigatului scurs 
din corpul depozitului.“
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Consiliului Naţional Pentru 

Combaterea Discriminării 

(CNCD)a respins plângerea 

UDMR privind numirea lui 

Ionuţ Ţene în funcţia de 

condvcere a Biroului 

Învăţământ Cultură din 

cadrul Primăriei Cluj, sus-

ţin activistul clujean 

Szakats Istvan şi preşedin-

tele UDMR Cluj, 

Csoma Botond.

Cu toate acestea, CNCD a 

recomandat Agenţiei Funcţio-

narilor Publici ca, pe viitor, în 

cadrul recrutării funcţionarilor 

publici să se ţină cont şi de 

profi lul moral al candidatului 

cu privire la principiile nedis-

criminării şi asigurării egalită-

ţii de şanse şi tratament.

În urma acestei decizii, de-

putatul clujean Csoma Bo-

tond, preşedintele UDMR Cluj, 

a anunţat că formaţiunea sa 

politică va continua acţiuni-

le şi se va adresa instanţei 

împotriva lui Ţene, cel care 

deţine controversatul site na-

pocanews.ro.

Reamintim faptul că, în pri-

măvară, a fost depusă la Pri-

mărie o petiţie împotriva lui 

Ionuţ Ţene, pe atunci funcţio-

nar în cadrul Biroului de În-

văţământ Cultură al Primări-

ei. Prin aceasta se cerea pri-

marului Emil Boc să verifi ce 

activitatea sa publicistică în 

contextul în care ar deţine un 

site naţionalist-extremist. De 

asemenea, s-a cerut să se 

oprească orice demers de nu-

mire a lui Ţene în funcţia de 

conducere a respectivei struc-

turi, după ce vechiul şef s-a 

pensionat. Între timp, Primă-

ria a organizat concurs pentru 

ocuparea postului de condu-

cere al Biroului Învăţământ 

Cultură, concurs la care a par-

ticipat doar Ionuţ Ţene şi pe 

care l-a şi promovat.

UDMR şi comunitarea evre-

ior din Cluj, dar şi alţi intelec-

tuali au formulat plângeri îm-

potriva lui Ţene şi a ofi cililor 

Primăriei pentru că au permis 

ca “o persoană cu vederi ex-

tremiste care a formulat nenu-

mărate jigniri la adresa mino-

rităţilor naţionale, şi a făcut 

apologia Gărzii de Fier şi a ma-

reşalului Antonescu, să ocupe 

postul de conducere al Birou-

lui Învăţământ Cultură”.

De asemenea, în august, 

preşedintele UDMR Cluj, Cso-

ma Botond, s-a adresat şi Con-

siliului Naţional pentru Com-

baterea Discriminării şi Agen-

ţiei Funcţionarilor Publici pen-

tru a contesta concursul orga-

nizat de Primărie.

„Astăzi (12 decembrie – 

n.red.) am primit Hotărârea 

Consiliului Naţional Pentru 

Combaterea Discriminării în 

cazul Ioan Vasile Ţene. Potri-

vit hotărârii activitatea publi-

cistică a reclamatului este con-

formă cu principiile libertăţii 

de exprimare. Colegiul direc-

tor recomandă Agenţiei Naţi-

onale a Funcţionarilor Publici 

ca pe viitor, în cadrul recru-

tării funcţionarilor publici să 

se ţină cont şi de profi lul mo-

ral al candidatului cu privire 

la principiile nediscriminării 

şi asigurării egalităţii de şan-

se şi tratament. Vom iniţia o 

acţiune în contencios admi-

nistrativ cu privire la numi-

rea lui Ioan Vasile Ţene într-o 

funcţie de conducere în ca-

drul Primăriei”, a anunţat şi 

deputatul clujean. „Agenţia 

Funcţionarilor Publici nu a 

răspuns încă”.

Primăria Cluj-Napoca a ac-

tivat comisia de disciplină în 

cazul Ţene, după presiuni de 

la activişti din societatea civi-

lă clujeană. Deocamdată nu 

există nicio rezoluţie a aceste-

ia, deşi Ţene trebuia audiat în-

că din 5 decembrie.

CNCD, despre cazul Ţene: Pe viitor, 
Agenția Funcționarilor Publici să ţină 
cont și de profilul moral al candidatului

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Deputatul clujean Emanuel 

Ungureanu îl acuză pe 

senatorul Laszlo Attila că 

s-ar împotrivi demersurilor 

pe care deputatul le face 

pentru a salva 

de la faliment Institutul 

Clinic de Urologie 

şi Transplant Renal.

Marţi, în cadrul Comisi-

ei pentru Sănătate şi Fami-

lie din Camera Deputaţilor 

s-a dezbătut bugetul sănă-

tăţii. Arătându-şi în contiu-

nuare susţinerea pentru Cli-

nica de Urologie din Cluj-Na-

poca, deputatul Emanuel 

Ungureanu a intrat într-o 

polemică cu senatorul UDMR 

Laszlo Attila, după ce şi-a 

exprimat poziţia în ceea ce 

priveşte institutul.

Ungureanu acuză

În continuare, pe pagina 

sa personală de Facebook, 

deputatul i-a acuzat pe po-

liticieni că ar fi  ştiut de ile-

galităţile pe care Mihai Lu-

can le-a comis cât a fost la 

şefi a Institutului Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal.

„Senatorul UDMR de Cluj, 

Laszlo Attila împreună cu 

Ministrul Sănătăţii Bodog şi 

în evidentă complicitate cu 

deputatul PNL Stamatian 

vor să sinucidă această in-

stituţie medicală pentru a 

oferi satisfacţie unuia din-

tre cei mai mari mafioţi din 

istoria sistemului medical 

românesc, Mihai Lucan.

Ani de zile, aceşti politi-

cieni au ştiut că Lucan je-

fuieşte bolnavii şi spitalul, 

au tăcut complice şi acum 

vor să predea Institutul lă-

sat în faliment unui alt stă-

pân, numit politic de ace-

eaşi gaşcă, Petrică Şuşcă.

Laszlo Attila a recunos-

cut astăzi în Comisia de Să-

nătate că am stricat totul, 

venind la Institutul de Trans-

plant din Cluj şi întrebând 

medicii dacă îşi doresc un 

alt stăpân în locul lui Lucan 

sau dacă nu vor să continue 

activitatea medicală pe alte 

principii şi valori dar cu al-

te perspective.

Deputatul Stamatian l-a 

protejat ani de zile pe Lucan, 

a primit de la acesta distinc-

ţii, a acoperit neregulile din 

Institut ca şef al DSP Cluj. 

Aceşti domni au stăpânit un 

sistem medical în Cluj care 

este în pragul falimentului”, 

a scris Emanuel Ungureanu.

Laszlo Attila neagă

Deputatul Laszlo Attila 

neagă acuzaţiile care i-au 

fost aduse de către Emanu-

el Ungureanu şi a declarat 

că se discută deja despre o 

posibilă soluţie care ar aju-

ta la punerea pe picioare a 

clinicii de urologie.

„Ieri m-a scos din sărite 

la discuţiile din cadrul Co-

misiei de Sănătate pe mar-

ginea bugetului şi l-am ru-

gat frumos să termine cu 

manifestările astea populis-

te, mai ales în teme pe ca-

re, părerea mea este că nu 

le cunoaşte. Face afirmaţii 

care nu-şi au locul şi nu re-

flect realitatea. Îmi pare foar-

te rău dacă atâta a înţeles 

domnul Ungureanu din dis-

cuţia pe care am avut-o ieri. 

De săptămâni întregi cău-

tăm rezolvări legale pentru 

salvarea acestei instituţii. Şi 

am găsit-o. Şi am făcut de-

mersuri în acest sens, dar 

domnia sa parcă are urechi-

le astupate sau nu accept 

varianta propusă. Vorbim de 

o insituţie cu tradiţie, o in-

stituţie care datorită acestor 

problem, lista lor de aştep-

tare s-a îngroşat cu încă 400 

de cazuri în acest an, au 

conturile blocate de luni de 

zile şi trebuie să găsim o so-

luţie. Şi asta facem. Dar da-

că domnia sa face astfel de 

afirmaţii sau stă mai mult 

în faţa telefonului, nu aşa 

se rezolvă problemele unei 

instituţii de stat din subor-

dinea ministerului”, a de-

clarat Laszlo Attila.

Una dintre soluţiile des-

pre care presa a scris în-

că de acum de o lună de 

zile este transferarea In-

stitutului ca secţie în ca-

drul Spitalului de Urgenţă 

din Cluj-Napoca. Soluţie 

pe care deputatul USR o 

contestă.

Cine pune beţe în roate Clinicii de Urologie?
Emanuel Ungureanu îi acuză pe deputaţii şi senatorii clujeni.

Emanuel Ungureanu, deputat USR Laszlo Attila, senator UDMR

Premieră în justiţia din 

România: Preşedintele 

Consiliului Judeţean 

Cluj, Alin Tişe, trebuie 

să se abţină de la orice 

declaraţii în ceea ce pri-

veşte conducerea 

Aeroportului 

Internaţional Avram 

Iancu Cluj-Napoca, au 

decis miercuri magistra-

ţii Judecătoriei.

Conducerea Aeroportului 

Internaţional Cluj i-a inten-

tat proces preşedintelui Con-

siliului Judeţean pentru ca-

lomnie şi a obţinut o ordo-

nanţă preşedinţială prin ca-

re lui Alin Tişe i se interzi-

ce să mai facă declaraţii des-

pre angajaţii aeroportului 

până la judecarea pe fond a 

cauzei. Printre reclamanţi 

s-au aflat David Ciceo, di-

rectorul Aeroportului Cluj, 

Iuliu Pop, director operaţi-

onal, Florian Corina, direc-

tor economic sau Gabriela 

Zanc, director comercial.

„Soluţia pe scurt: Respin-

ge, ca neîntemeiate, excep-

ţiile de inadmisibilitate in-

vocate de pârât (Alin Tişe – 

n.r.). Admite cererea de emi-

tere a ordonanţei preşedin-

ţiale astfel cum a fost pre-

cizată de reclamanţi. (...)”, 

se arată în soluţia judecăto-

rilor, pronunţată în 13 de-

cembrie.

Din luna octombrie, în-

tre Alin Tişe, preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, 

şi conducerea Aeroportu-

lui Internaţional „Avram I-

ancu” din Cluj-Napoca a 

pornit un adevărat „răz-

boi” al declaraţiilor şi acu-

zaţiilor. Disputele au venit 

pe fondul deciziei Consi-

liului Judeţean de a demi-

te toţi directorii de la regi-

ile instituţiei şi preluarea 

conducerii acestora de că-

tre Consilii de Administra-

ţie alcătuite din sinecurişti 

politici.

PREMIERĂ. Tişe nu-i mai poate ataca 
pe directorii Aeroportului Cluj
Președintele Consiliului Județean nu mai poate face niciun fel de declarații 
publice despre David Ciceo şi ceilalți directori ai Aeroportului Cluj.
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Farmec, cel mai impor-

tant producător român 

de cosmetice, lansează 

în acest sezon o gamă 

generoasă de de seturi 

speciale de sărbători, 

formate din cele mai 

cunoscute, dar şi cele 

mai recente produse din 

portofoliul companiei. 

Pachetele cadou sunt 

disponibile sub forma a 

7 tipuri de borsete şi 5 

tipuri de casete, ce 

includ produse de îngri-

jire din gamele brandu-

rilor Gerovital, Farmec 

şi Doina.

Cele 12 seturi speciale au 

avut în vedere cele mai iu-

bite produse de către con-

sumatori, iar producătorul 

clujean estimează că aces-

tea vor susţine semnificativ 

vânzarile din această peri-

oadă a anului.

„Lansarea seturilor speci-

ale de sărbători a devenit 

deja o tradiţie frumoasă în 

cadrul Farmec, în ton cu spe-

cificul şi cu necesităţile con-

sumatorilor din această pe-

rioadă. Sărbătorile de iarnă 

îşi lasă amprenta şi asupra 

strategiilor de marketing, ale 

căror scop final este conso-

lidarea relaţiei brand – con-

sumator şi atragerea noilor 

segmente de public. Astfel, 

avem grijă ca în fiecare an 

să lansăm noi pachete ca-

dou, care cuprind soluţii de 

îngrijire eficiente şi de încre-

dere şi care să reprezinte op-

ţiunea ideală de cadouri pen-

tru cei dragi.”, a declarat 

Ioana Borza, Director Mar-
keting al Farmec.

Seturile pentru sărbători 

sunt destinate îngrijirii tenu-

lui, părului şi corpului şi aduc 

consumatorilor discount-uri 

promoţionale de 20% sau pro-

duse şi accesorii oferite cadou.

Toate seturile cadou pot 

fi achiziţionate din comer-

ţul tradiţional (supermarket-

uri, hipermarketuri şi ma-

gazinele de profil din ţară), 

reţeaua de magazine de 

brand Farmec şi Gerovital, 

precum şi din magazinul on-

line www.farmec.ro.

Pentru sărbătorile de iarnă, Farmec 
vine cu noi oferte speciale româneşti

În perioada 24 noiembrie 

– 15 decembrie, 

Cluj-Napoca a găzduit 

„Clasic Junior Festival”, 

un proiect de educaţie 

culturală menit să prezin-

te muzica clasică într-o 

manieră interactivă şi 

accesibilă celor mici şi să 

promoveze aceasta moda-

litate de petrecere a tim-

pului liber.

Acţiunile programului au 

intenţionat să ofere o alterna-

tivă la situaţia educaţiei cul-

turale din scoli – teoretizată, 

rigidă şi neadaptată nevoilor 

reale ale copiilor.

Astfel, programul de educa-

ţie non-formală a renunţat la at-

mosfera sobră şi a creat un me-

diu prietenos, cald, de comuni-

care şi interacţiune, cu scopul 

de a renunţa la ideea potrivit 

căreia muzica clasică este plic-

ticoasă şi greu accesibilă.

„Dacă este înţeleasă, mu-

zica clasică poate să ofere sen-

zaţii şi experienţe de neuitat”, 

susţin organizatorii.

„Despre activitate în sine 

am doar cuvinte frumoase, 

pentru că a fost una foarte re-

uşită, cu impact la copiii din 

clasa mea, clasa a IV-a B. In-

strumentiştii au reuşit să-i cap-

teze pe copii, să se conecte-

ze la ei, să îi facă să partici-

pe activ la discuţii, să fi e atenţi 

pe tot parcursul întâlnirii. Foar-

te empatici şi prietenoşi, aceş-

tia au avut priză la copii, au 

venit cu o poveste adaptată 

nivelului de vârstă, astfel în-

cât activitatea a fost un real 

succes. Asta face ca viitoare-

le întâlniri să fi e aşteptate cu 

mult interes. Vă mulţumim 

pentru buna organizare şi pen-

tru această idee extraordina-

ră”, afi rmă profesoara Hari-

cleea Diugan, de la Liceul Te-

oretic „Mihai Eminescu” din 

Cluj-Napoca.

Proiectul a reuşit să implice 

în activităţile sale peste 400 de 

copii din peste 10 scoli din Cluj.

„Classic Junior Festival” es-

te un program de educaţie cul-

turală conceput si organizat 

de Asociatia Cultural Play, în 

parteneriat cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Cluj, realizat 

cu sprijinul Primăriei şi al Con-

siliului local Cluj-Napoca.

Classic Junior Festival: cum să explici 
muzica clasică pe înţelesul elevilor

Statistic o ducem bine. 

Avem cea mai mare creşte-

re economică din Uniunea 

Europeană. Cifre dramati-

ce vin de la Eurostat, insti-

tutul european de statisti-

că: România are cel mai 

mare procent de cetăţeni 

săraci din UE. Jumătate 

dintre români au lipsuri 

sociale şi materiale grave, 

scrie Digi24.ro.

Statistica e sumbră: unul din 

doi români e privat de elemente-

le esenţiale pentru un trai minim.

Eurostat a întocmit o listă de 

elemente care defi nesc privarea 

materială şi socială. Printre aces-

tea se găsesc cheltuielile nepro-

gramate, o săptămână de vacan-

ţă anual, lipsa restanţelor la cre-

dite, chirii sau utilităţi, o masă 

cu carne la cel puţin două zile, 

menţinerea locuinţei la un nivel 

de încălzire adecvat, schimba-

rea încălţămintei, îmbrăcămin-

tei şi mobilei uzate, bani de bu-

zunar, conectare la internet sau 

diversele activităţi de recreere. 

În cazul în care un cetăţean nu 

poate îndeplini cel puţin 5 din-

tre aceste criterii, acesta este in-

clus în categoria celor săraci, cu 

privaţiuni sociale şi materiale.

La mică distanţă de Româ-

nia e Bulgaria: 48 la sută dintre 

cetăţenii de la sud de Dunăre 

se încadrează în această neferi-

cită categorie. În sărăcie trăiesc 

şi 36 la sută dintre cetăţeni greci, 

32% dintre unguri şi 29 la sută 

dintre lituanieni.

La polul opus al acestui cla-

sament se afl ă cetăţenii suedezi: 

doar trei la sută dintre aceştia 

trăiesc în sărăcie. Sunt urmaţi 

îndeaproape de fi nlandezi, 4 la 

sută, şi danezi cu 6 procente.

În total, 75 de milioane de 

oameni din Uniunea Europea-

nă trăiesc în sărăcie. Adică nu 

mai puţin de 16 la sută din toa-

tă populaţia Uniunii Europene.

STATISTICĂ SUMBRĂ

1 din 2 români e sărac.
Lista care îţi arată dacă eşti sărac sau nu.
Datele Eurostat arată că România are cel mai mare procent 
de cetăţeni săraci din Uniunea Europeană.

România are cel mai mare procent de cetăţeni săraci din UE

- persoana nu face faţă unor cheltuieli neașteptate

- persoana nu își permite o săptămână de vacanţă, în fi ecare an

- persoana are restanţe (credit, rate, chirie, utilităţi)

-  la fi ecare două zile, persoana nu își permite o mâncare cu 
carne sau echivalentul vegetarian

- persoana nu își poate încălzi locuinţa

- persoana nu deţine o mașină/camionetă

-  persoana nu își poate schimba încălţămintea și îmbrăcă-
mintea

- persoana nu are bani de buzunar

- persoana nu îţi permite activităţi de recreere în mod regulat

- persoana nu iese cu prietenii cel puţin o dată pe lună

- persoana nu are o conexiune la internet

Definiţia sărăciei:

Încetinirea ritmului de 

creştere a indicilor 

ROBOR a adus o doză de 

calm şi pentru leu, care 

a cunoscut ieri a opta 

şedinţa consecutivă în 

care cursul euro a înce-

put cu 4,63, ignorând 

astfel majorarea explozi-

vă a preţurilor de con-

sum din noiembrie.

INS a anunţat o creştere a 

infl aţiei anuale în noiembrie de 

3,23%, cel mai înalt nivel din 

august 2013, după ce în octom-

brie majorarea a fost de 2,63%.

Această evoluţie va crea 

presiune atât în piaţa mone-

tară cât şi în cea valutară, ce-

ea ce echivalează cu o creş-

tere a dobânzilor şi cu depre-

cierea leului, pe fondul adân-

cirii defi citelor comercial şi de 

cont curent.

Raportul euro/leu nu a răs-

puns încă la aceste date noi, 

cursul coborând ieri de la 

4,6362 la 4,6327 lei. Transfe-

rurile s-au efectuat ţn culoa-

rul 4,63 – 4,636 lei, cotatiile 

de la ora 14:00 fi ind de 4,632 

– 4,635 lei.

Dolarul american şi-a men-

ţinut tendinţa apreciativă, me-

dia lui urcând de la 3,9368 

la 3,9431 lei, în timp ce co-

taţiile fl uctuau între 3,937 şi 

3,949 lei.

Moneda elveţiană se tran-

zacţiona pe pieţele internaţi-

onale între 1,163 şi 1,166 

franci/euro, iar media a cres-

cut de la 3,9746 la 3,9757 lei.

Pe segmentul monetar, in-

dicele ROBOR la trei luni a 

scăzut de la 2,15 la 2,12% iar 

cel la şase luni la 2,30%, de 

la 2,31%. La rândul lor, indi-

cii la 9 şi 12 luni, au coborât 

uşor, la 2,33%, respectiv la 

2,36%.

În regiune, moneda polo-

neză se deprecia uşor, la 4,206 

– 4,218 zloţi, iar cea maghia-

ră stagna la 313,8 – 314,6 fo-

rinţi.

Perechea euro/dolar se 

tranzacţiona între 1,1730 şi 

1,1763 dolari. Investitorii aş-

teptau deciziile de politică mo-

netară ale Rezervei Federale 

americane, ale Băncii Angliei 

şi ale BCE.

Analiştii anticipează din 

partea Fed, pentru 2018, alte 

trei majorări ale dobânzii, ca-

re ar trebui să ofere sprijin do-

larului american.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Euro nu a reacţionat 
încă la explozia inflaţiei

PIAŢA VALUTARĂ
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări 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:

JOI, 14 DECEMBRIE 2017
Între orele 09:00-18:00
1.  Localitatea Cluj-Napoca: str. Fagului între str. Constantin Brâncuși și str. Alverna; str. 

Nucului; str. Aron Pumnul;

Între orele 10:00-14:00
1. Localitatea Apahida: str. I.C. Brătianu, str. Morii, str. Câmpia, str. Amurgului;

Între orele 09:00 – 14:00
1. Localitatea Popeşti;
2. Localitatea Coruş;
3. Localitatea Săliştea Nouă;

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 apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Senatul a adoptat, în 

şedinţa plenului de 

miercuri, proiectul de 

lege de aprobare a OUG 

82/2017 prin care punc-

tul de pensie se majo-

rează de la 1.100 de lei 

la 1.250 de lei şi pensia 

minimă garantată creşte 

la 640 de lei de la 520 

de lei începând cu 1 

iulie 2018.

De asemenea, prin OUG 

82/2017 pentru modificarea 

şi completarea unor acte 

normative, indemnizaţia mi-

nimă de creştere a copilului 

se va majora de la 1 ianua-

rie 2018 la 1.250 de lei faţă 

de 1.233 de lei, cât este în 

prezent.

Pentru asigurarea acestei 

majorări, indemnizaţia de 

creştere a copilului nu va 

mai fi raportată la salariul 

minim, ci la Indicele Social 

de Referinţă (ISR). În pre-

zent, valoarea ISR este sta-

bilită la 500 de lei, iar in-

demnizaţia va avea valoa-

rea a 2,5 ISR, se arată în ac-

tul normativ.

O altă prevedere a Or-

donanţei stabileşte reduce-

rea procentului de plată că-

tre Pilonul II de pensii, de 

la 5,1% la 3,75%, ca ur-

mare a creşterii salariului 

mediu cu 20%, de la 1 ia-

nuarie 2018.

În cadrul dezbaterilor din 

plen, senatorul PMP Dorin 

Bădulescu a spus că Ordo-

nanţa 82/2017 a fost dată 

ca să se repare „răul făcut” 

prin Ordonanţa 79/2017 de 

modificare a Codului fiscal.

„Adoptarea unor astfel 

de acte normative reprezin-

tă dovada faptului că habar 

nu aţi avut cei de la pute-

re ce a însemnat trecerea 

contribuţiilor de la angaja-

tor la angajat”, a afirmat 

Bădulescu.

Preşedintele Comisiei de 

muncă a Senatului, Ion Ro-

taru (PSD), şi-a exprimat 

nemulţumirea că cei din 

Opoziţie se opun majorării 

pensiilor.

Senatorul USR Florina 

Presadă a subliniat că mă-

rirea punctului de pensie 

printr-o ordonanţă de urgen-

ţă este „inoportună”.

Ordonanţa prin care se majorează 
punctul de pensie, adoptată

Liderul USR Cluj şi vice-

preşedinte al Uniunii la 

nivel naţional, Elek 

Levente le transmite 

votanţilor UDMR că este 

timpul ca aceştia să le 

atragă atenţia parlamen-

tarilor care îi reprezintă 

că nu vorbesc în numele 

lor atunci “când schilo-

desc şi când încearcă să 

pună justiţia sub control 

politic” şi să nu voteze 

alături de PSD.

Mesajul este scris atât în lim-

ba română, cât şi în maghiară.

„Ne adresăm prietenilor noş-

tri maghiari.

În parlament există nişte 

oameni care spun că vă repre-

zintă, că vorbesc în numele 

populaţiei maghiare din Ro-

mânia. Aceştia sunt parlamen-

tarii UDMR.

Fără ei, PSD şi ALDE nu au 

majoritatea să treacă legile jus-

tiţiei, legile care scot România 

de pe traseul european şi euro-

atlantic şi care ne aruncă cu câţi-

va zeci de ani înapoi în istorie. 

Toţi, indiferent de naţionalitate 

vom trage ponoasele.

Parlamentarii UDMR au sen-

zaţia că nu au datoria să răs-

pundă în faţa nimănui, apar-

tenenta etnică fi ind sufi cientă 

să îi îndreptăţească să fi e în 

parlament.

E timpul să le atrageţi aten-

ţia că nu vorbesc în numele 

vostru atunci când schilodesc 

şi când încearcă să pună jus-

tiţia sub control politic. E tim-

pul să nu le mai daţi automat 

votul. Viitorul nostru în UE şi 

NATO este comun. Trăim îm-

preună cu aceeaşi justiţie”, 

scrie Elek Levente.

USR Cluj, mesaj pentru votanţii 
UDMR privind legile justiţiei

Senatorul PNL Marius 

Nicoară condamnat de 

Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie la un an de 

închisoare cu suspenda-

re după ce a condus beat 

şi a făcut accident şi-a 

depus cerere de suspen-

dare din funcţia pe care 

o deţine în PNL încă de 

marţi, conform statutu-

lui. Nicoară va rămâne 

astfel suspendat până la 

finalizarea procedurilor 

în instanţă.

„Domnul Marius Nicoa-

ră şi-a depus cerere de sus-

pendare încă de ieri (n.

red-marţi). Rămâne suspen-

dat până la finalizarea pro-

cedurilor în instanţă”, a de-

clarat liderul PNL europar-

lamentarul Daniel Buda.

Ce spune statutul PNL

Potrivit Statutului PNL, 

în cazurile prevăzute de 

Statut şi Codul Etic, mem-

brilor PNL li se poate apli-

ca, după gravitatea faptei, 

una dintre următoarele 

sancţiuni:

a) atenţionare;

b) avertisment;

c) suspendarea pe anu-
mite termene a unor drep-
turi sau prerogative în in-
teriorul partidului, inclu-
siv din funcţiile deţinute;

d) retragerea sprijinului 

politic pentru reprezentan-

ţii PNL care deţin funcţii 

numite în administraţia pu-

blică locală şi centrală îm-

potriva cărora a început ur-

mărirea penală. Sancţiunea 

va fi aplicată de către forul 

de conducere competent cu 

privire la funcţia ocupată 

de către membrul PNL în 

cauză;

e) în cazul membrilor ca-

re ocupă funcţii de condu-

cere în interiorul partidului, 

suspendarea din funcţie se 

aplică de drept în cazul dis-

punerii măsurilor de aresta-

re preventivă sau de arest 

la domiciliu, precum şi în 

cazul condamnării în primă 

instanţă. Acestă sancţiune 

se aplică şi membrilor care 

se află în situaţia descrisă 

la momentul adoptării pre-

zentelor prevederi. BEx al 

organizaţiei din care face 

parte persoana suspendată 

va constata acest lucru;

f) suspendarea calităţii 

de membru, în cazul con-

damnării în primă instanţă 

de judecată; suspendarea 

se aplică de drept şi se con-

stată de către Biroul Politic 

al organizaţiei din care fa-

ce parte persoana condam-

nată;

g) demiterea din funcţii 

ocupate în structura parti-

dului;

h) excluderea din partid.

Nicoară, un an 
de închisoare 
cu suspendare

Senatorul PNL Marius Ni-

coară a fost condamnat de 

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie la un an de închi-

soare cu suspendare după 

ce a condus beat şi a făcut 

accident.

Magistraţii l-au obligat 

pe senator să presteze mun-

că în folosul comunităţii 

pe o perioadă de 60 de zi-

le la Asociaţia Filantropi-

că Medical-Creştină Cluj-

Napoca.

Decizia nu este definiti-

vă, putând fi atacată cu apel 

în termen de 10 zile.

Magistraţii au dispus sus-

pendarea sub supraveghere 

a pedepsei pe un termen de 

încercare de 2 ani, timp în 

care parlamentarul trebuie 

să se prezinte la Serviciul 

de Probaţiune de pe lângă 

Tribunalul Cluj.

Senatorul a fost trimis în 

judecată de procurorii Par-

chetului General după ce în 

noiembrie 2014 a produs un 

accident, urcându-se beat la 

volan.

Marius Nicoară şi-a depus cerere de suspendare 
din funcţia de prim-vicepreşedinte al PNL
Parlamentarul clujean îşi va păstra funcţia în Senatul României.

Marius Nicoară, senatorul PNL

DORIN BĂDULESCU | 
senator PMP

 „Adoptarea 
unor astfel 
de acte 
normative 
reprezintă dovada 
faptului că habar 
nu aţi avut 
cei de la putere 
ce a însemnat 
trecerea 
contribuţiilor 
de la angajator 
la angajat.“
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CONCURS

Taloanele se depun până în data de 15.12.2017 la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate.
Câștigătorii vor fi  extrași folosind random.org dintre participanţii care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi  anunţaţi în data de 18.12.2017.

CONCURS
Câștigă una dintre cele 10 casete cadou

Răspunde la întrebarea:

Cui ai oferi această casetă cadou, de Crăciun? 

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

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

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

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

PUBLICITATE

Încălţăminte şi poşete
Adresa: Cluj-Napoca – str. Fabricii, colţ cu b-dul. Aurel Vlaicu

www.rizzoli.ro; www.rizzoli-shop.ro

Duminică, 17 decembrie, 

micii spectactori clujeni, 

alături de părinţi şi 

bunici, sunt aşteptaţi de 

la 11 şi 12.30 la specta-

colul-atelier interactiv 

„Scufiţa Roşie şi lupul 

cel flămând”, 

după Fraţii Grimm, 

în regia şi interpretarea 

lui Ion Iurcu.

Spectacolul „Scufi ţa Roşie 

şi lupul cel fl ămând” este un 

spectacol-atelier interactiv, 

cu momente pline de creati-

vitate şi suspans şi a avut 

premiera în 5 noiembrie.

Este o versiune nouă, cu 

surprize, a poveştii clasice. 

Eroina cu boneţică roşie es-

te însoţită în aventurile sa-

le de către păpuşarul-poves-

titor. Nelipsiţi sunt lupul, 

vânătorul şi bunica, perso-

naje emblematice în poves-

tea Fraţilor Grimm. Ion Iur-

cu propune o adaptare haioa-

să, dinamică, plină de mo-

mente muzicale şi interac-

tive prin intermediul căro-

ra graniţa dintre actor şi 

spectatori se diminuează 

treptat.

„Povestea în sine este un 

pretext. Pentru că e o po-

veste foarte cunoscută, ac-

centul se pune pe interacţi-

unea cu micii spectatori, în 

scopul de a le stimula ima-

ginaţia, creativitatea şi pof-

ta de joacă. Concepţia este 

cea de spectacol-atelier in-

teractiv, cu un actor care dă 

viaţă tuturor personajelor. 

Naraţiunea urmează firul 

poveştii, chiar dacă, pe alo-

curi, dialogurile sunt înlo-

cuite cu muzică, iar finalul 

este puţin modificat.”, de-

clară actorul şi regizorul Ion 

Iurcu.

Spectacolul durează 45 de 

minute şi este recomandat 

copiilor cu vârste între 3 şi 

8 ani. Cele două reprezenta-

ţii de duminică vor avea loc 

de la orele 11 şi 12.30.

Joi, 14 decembrie, la 

18,30, spectacolul „Croito-

raşul cel isteţ”, în regia Emi-

liei Nechita se va juca la 

Centrul de Plasament din 

Cehu Silvaniei, judeţul Să-

laj. Distribuţia este forma-

tă din actorii Adina Ungur 

şi Robert Gutunoiu.

„Scufiţa Roşie şi lupul cel flămând” 
se joacă duminică la Teatrul „Puck”
Spectacolul „Șoricelul fără frică“ , programat pentru sâmbătă, 
16 decembrie, se anulează, ca urmare a doliului național instituit 
în zilele de 14, 15 și 16 decembrie în memoria Regelui Mihai.

În Cutia Pandorei găsim 

amestecate ingrediente din-

tre cele mai diverse: perso-

naje groteşti, situaţii comi-

ce, poveşti dramatice, spun 

realizatorii spectacolului.

„E aproape imposibil pen-

tru un regizor să-şi descrie 

munca, fenomen scindat, 

împărtăşit şi calibrat de sen-

sibilităţile actorilor, sceno-

grafului, tehnicienilor... Pot 

doar să arunc înspre poten-

ţialii spectatori frânturi din 

viitorul spectacol.

Sunete horror. Palincă de 

pere. Topoare. Cutii. Feline. 

Piele fină. Bătrâneţe. Po-

veşti. Comoară misteriosă.

În Cutia Pandorei găsim 

amestecate într-un plat du 

jour ingrediente dintre cele 

mai diverse: personaje gro-

teşti, situaţii comice, poveşti 

dramatice, decor cu accen-

te suprarealiste etc. Hilda şi 

Bandi sunt două personaje 

animate de o poveste care 

se întinde, într-o adevărată 

saga de familie, peste mai 

bine de cinci decenii: isto-

ria unei comori ascunse. 

Agresiunile lor perpetue scot 

la iveală elementele disfunc-

ţionale ale unei familii afla-

te mereu la un pas de îm-

bogăţire... Un pas pe care 

nimeni nu e dispus să îl fa-

că, fapt bine ilustrat în re-

plica Hildei: „Ura lui taică-tu 

a fost mai mare până şi de-

cât lăcomia lui“.

Hilda şi Bandi se rănesc, 

eliberând energii intense 

într-un perimetru de luptă 

strâmt, într-un spaţiu aglo-

merat de „boarfe vechi“. Ce 

se va întâmpla cu aceste do-

uă biete sufl ete când afară 

va fi  frig şi întuneric, iar ca-

mera va rămâne pustie? Toa-

te celelalte lucruri intră în 

cutii”, spune regizorul An-

drei Măjeri.

Din distribuţie fac parte 

Miriam Cuibus şi Cătălin Co-

dreanu.

Cutia Pandorei, 
la Teatrul Naţional 
din Cluj-Napoca
Clujenii sunt aşteptaţi duminică, 17 decembrie, 
la spectacolul Cutia Pandorei, în regia lui Andrei Măjeri.
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20 DE ANI DE JURNALISM DE CALITATE!
Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

MULŢUMIM TUTUROR CLUJENILOR CARE NE CITESC
Studiu IRES, 8-10 noiembrie 2017, eșantion 1.097 subiecţi de peste 18 ani din Cluj-Napoca și împrejurimi.

În anul 1916, din 23 de state 

(câte număra pe atunci 

Europa) doar trei erau repu-

blici – Franţa, San Marino şi 

Elveţia; acum, din 49 de 

state europene doar 10 mai 

sunt monarhii autentice.

În momentul de faţă doar 10 

state mai sunt monarhii auten-

tice: Marea Britanie, Olanda, 

Spania, Belgia, Danemarca, Nor-

vegia, Suedia, Luxemburg, Mo-

naco, Liechtenstein, iar alte do-

uă pot fi  asimilate monarhiei – 

Andorra şi Vatican, toate aces-

tea situate în vestul Europei, 

dincolo de ceea ce s-a numit 

Cortina de Fier.

În estul Europei 
nu a supravieţuit 
nicio monarhie

În Bulgaria, monarhia a fost 

abolită printr-un aşa-zis referen-

dum, infl uenţat de trupele so-

vietice de ocupaţie, în anul 1946. 

Tânărul rege Simeon al II-lea 

domnea din 1943, de la vârsta 

de şase ani, asistat de un Con-

siliu de regenţă, asta după de-

cesul tatălui său, Boris al III-lea.

Consiliul de regenţă era con-

dus de Prinţul Kiril de Bulgaria, 

fratele regelui Boris.

Prinţul Kiril a fost arestat şi 

executat (iunie 1945) alături de 

22 de membri ai cabinetului, iar 

Simeon al II-lea a părăsit Bul-

garia şi s-a refugiat mai întâi în 

Egipt, apoi în Spania, fără ca, 

formal, să fi  abdicat.

În anul 2001, Simeon s-a în-

tors în Bulgaria, s-a angajat în 

politică şi, drept urmare, a de-

venit prim-ministru al Bulgari-

ei (2001-2005). Simeon al II-lea 

a împlinit, la 16 iunie, 80 de ani.

Ultimul rege al Ungariei

Carol al IV-lea al Ungariei 

(n. 17 august 1887) a fost ul-

timul rege al Ungariei. După 

încheierea primului război 

mondial a avut loc (în 1919) 

răzmeriţa comunistă condu-

să de Bela Kun, care a procla-

mat Republica Sovietică Un-

garia. Republica cu pricina 

n-a avut viaţă lungă, fi ind în-

frântă (inclusiv prin interven-

ţia militară a României). Du-

pă căderea republicii, puterea 

a fost preluată de amiralul 

Miklos Horthy care a institu-

it o Regenţă („postul” de re-

ge fi ind declarat vacant).

Spre sfârşitul celui de-al doi-

lea război mondial, fi indcă plă-

nuia ieşirea Ungariei din alian-

ţa cu Germania, Horthy a fost 

silit să abdice de către nazişti şi 

a fost ţinut captiv, într-un cas-

tel din Bavaria, până la sfârşi-

tul confl agraţiei, când a fost a-

restat, de data aceasta de către 

americani, în mai 1945.

Horthy a încetat din viaţă 

la 9 februarie 1957, la Esto-

ril, în Portugalia. Tot la Esto-

ril şi-a trăit ultimii ani ai vie-

ţii, împreună cu Elena Lupes-

cu, şi regele Carol al II-lea al 

României.

La presiunea şi cu implica-

rea sovieticilor, Ungaria a fost 

declarată republică, în 1946.

Ultimul rege al Iugoslaviei

Ultimul rege al Iugoslavi-

ei, Petru al II-lea Karageorge-

vici, a urcat pe tron la 11 ani, 

după asasinarea tatălui său 

la Marsilia (9 octombrie 

1934). Astfel, a fost institui-

tă o Regenţa, condusă de un-

chiul său, Prinţul Pavel de Iu-

goslavia.

Prinţul Pavel a semnat un 

tratat conform căruia Iugos-

lavia intra în război de partea 

Axei dar, în 1941, la doar 17 

ani, Petru al II-lea, care dez-

avua alianţa cu Axa, l-a înlă-

turat de la putere pe Prinţul 

Paul, la doar două zile după 

ce acesta semnase pentru ali-

anţa cu Germania.

Drept răspuns, Germania 

a invadat Iugoslavia, care a 

capitulat la 17 aprilie 1941, 

iar regele Petru a plecat în 

exil, în Anglia.

Intrată şi ea sub infl uenţă 

sovietică, după război Iugos-

lavia a abolit monarhia, iar 

Petru al II-lea nu s-a mai în-

tors niciodată din exil.

Petru al II-lea s-a stins din 

viaţă la doar 47 de ani, la 3 

noiembrie 1970, în Statele U-

nite, la Denver.

Cehoslovacia, din poziţia 

de provincie a Austro-Unga-

riei s-a proclamat republică, 

la sfârşitul primului război 

mondial, când, odată cu pră-

buşirea imperiului, şi-a do-

bândit independenţa.

La sfârşitul primului răz-

boi mondial, Polonia a reuşit 

să se reconstituie, în 1918, 

într-un stat independent, ca 

republică, după ce vreme în-

delungată fusese împărţită şi 

ocupată de Austro-Ungaria, 

Prusia şi Imperiul Ţarist.

Ultimul Ţar al Rusiei, Ni-

colae al II-lea, a domnit din 

1894 până în 1917, când a fost 

silit să abdice, iar ţara sa a in-

trat pe mâna bolşevicilor.

La mai bine de un an de 

la abdicare, Nicolae al II-lea 

a fost asasinat, împreună cu 

întraga sa familie – Ţarina Ale-

xandra Feodorovna şi cei cinci 

copii ai lor: prinţul Alexei, în 

vârstă de 13 ani, Olga (23 ani), 

Tatiana (21 de ani), Maria (19 

ani) şi Anastasia (17 ani).

La data de 4 august 2000, 

Nicolae al II-lea şi membrii fa-

miliei sale asasinaţi de comu-

nişti au fost sanctifi caţi de si-

nodul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Forțat să abdice

Regele Mihai I al României (25 

octombrie 1921 - 5 decembrie 

2017) a domnit în două rânduri: 

între 1927-1930 (când a fost insti-

tuită o Regenţă) şi între 1940-1947.

Forţat să abdice de către 

comunişti la 30 decembrie 

1947, Mihai I a fost nevoit să 

plece în exil. După ce regimul 

neocomunist instaurat în Ro-

mânia după 1989 i-a interzis 

de mai multe ori întoarcerea 

în ţară, regelui Mihai i-a fost 

redată cetăţenia română abia 

în anul 1997.

Apusul monarhiilor la răsăritul Europei
Majoritatea monarhiilor europene au dispărut între cele două războaie mondiale şi după cel de-al doilea.

Regele Mihai a fost ultimul rege al României
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Cel puţin 39 de persoane 

au fost ucise, iar alte 90 

au fost rănite, miercuri, 

în urma unui atac aerian 

al coaliţiei conduse de 

Arabia Saudită asupra 

unei tabere militare a 

poliţiei din capitala 

Yemenului, Sanaa, a 

declarat un martor, rela-

tează site-ul agenţiei de 

ştiri Reuters.

Atacul face parte din cam-

pania aeriană condusă de co-

aliţie, intensifi cată încă de săp-

tămâna trecută, când rebelii 

huthi, care sunt susţinuţi de 

Iran, au preluat controlul a-

supra capitalei Sanaa, după 

uciderea fostului preşedinte 

Ali Abdullah Saleh.

Avioanele coaliţiei arabe 

au întreprins zeci de raiduri 

aeriene, bombardând pozi-

ţiile huthi din Sanaa, dar şi 

din alte zone ocupate de 

aceştia.

Un ofi cial a declarat că un 

avion militar al coaliţiei a lan-

sat şapte raiduri aeriene asu-

pra taberei, unde se afl au apro-

ximativ 180 de prizonieri.

Toate victimele atacului 

erau prizonieri, a informat 

televiziunea rebelilor huthi, 

potrivit site-ului postului 

France24.

Mohammed al-Aqel, unul 

dintre gardieni, a declarat 

că atacurile au început la 

ora locală 01.00 (ora Româ-

niei, 00.00).

Acesta a descris cum pri-

mul atac a deteriorat o parte 

a închisorii, încurajând câţi-

va dintre deţinuţi să încerce 

să evadeze, însă aceştia au 

fost opriţi de un al doilea atac.

Următoarele trei raiduri au 

avariat alte două clădiri şi zi-

dul taberei.

Războiul civil din Yemen a 

început în 2015, între facţiuni ale 

insurgenţilor huthi, care îi oferă 

susţinere fostului preşedinte Ali 

Abdullah Saleh, şi forţele loiale 

Administraţiei conduse de Abdra-

bbuh Mansur Hadi.

În contextul confruntărilor 

militare, organizaţiile teroriste 

Al-Qaida şi Stat Islamic şi-au in-

tensifi cat activităţile în Yemen, 

ceea ce a dus la apariţia coali-

ţia condusă de Arabia Saudită.

Cel puţin 39 de morţi, în Yemen, după un atac aerian

Italia va organiza, cel mai 

probabil, alegeri parla-

mentare pe data de 4 

martie 2018, au informat 

câteva cotidiene italiene, 

însă fără a menţiona vreo 

sursă, relatează site-ul 

agenţiei de ştiri Reuters.

Cotidienele Corriere della 

Sera, Repubblica şi Il 

Messaggero au relatat că es-

te foarte posibil ca preşedin-

tele Italiei, Sergio Mattarella, 

să dizolve Parlamentul la sfâr-

şitul acestei luni. Acest act 

va duce la organizarea unor 

alegeri naţionale, la începu-

tul lunii martie.

Publicaţiile italiene nu au 

dat, însă, sursa de unde pro-

vin informaţiile.

Deşi formaţiunile politice 

de centru-dreapta sunt aş-

teptate să câştige majorita-

tea locurilor din Parlament, 

sondajele de opinie sugerea-

ză că, totuşi, nu vor câştiga 

o majoritate absolută.

Potrivit Financial Times, 

alegerile parlamentare gene-

rale trebuie organizate între 

martie şi mai, deoarece în-

ceputul anului 2018 va mar-

ca sfârşitul legislaturii de 

cinci ani. Data exactă depin-

de de calendarul privind 

aprobarea legii bugetului pe 

anul următor.

În timp ce un ofi cial de 

rang înalt din Partidul De-

mocrat, formaţiune de cen-

tru-stânga, a declarat că 4 

martie este o dată "foarte 

probabilă", un ofi cial al par-

tidului Forza Italia, partid de 

centru-dreapta condus de Sil-

vio Berlusconi, a afi rmat că 

opoziţia se grăbeşte să vote-

ze pentru a evita o lege de 

cetăţenie controversată pen-

tru copii născuţi în Italia din 

părinţi imigranţi.

Italia ar putea organiza 
alegeri parlamentare 
pe 4 martie 2018 – presă

Cetăţenii europeni cu 

reşedinţa legală în 

Marea Britanie vor bene-

ficia, în continuare, de 

drepturile oferite de 

legislaţia europeană, în 

baza obţinerii unui nou 

statut care le va garanta 

dreptul la şedere înainte 

de data retragerii, după 

o perioadă de rezidenţă 

de minim cinci ani, 

potrivit MAE.

„Referitor la drepturile ce-

tăţenilor, Marea Britanie şi U-

niunea Europeană au căzut 

de acord că cetăţenii europeni 

cu reşedinţa legală în Marea 

Britanie, precum şi membri 

de familie ai acestora, vor con-

tinua să benefi cieze de drep-

turile conferite de legislaţia 

europeană, în baza obţinerii 

unui nou statut (settled sta-

tus). Acest statut va garanta 

dreptul de şedere al cetăţeni-

lor europeni stabiliţi în Marea 

Britanie înainte de data retra-

gerii, după o perioadă de re-

zidenţă de minim cinci ani”, 

se arată în comunicatul MAE.

Până la împlinirea celor 

cinci ani, cetăţenii europeni 

vor putea aplica pentru un 

statut temporar. Noul statut 

va fi  singurul document care 

va atesta reşedinţa legală a 

cetăţenilor europeni în Regat 

după data retragerii. În baza 

acestuia, cetăţenii europeni 

vor putea continua să locu-

iască, să studieze şi să mun-

cească în Marea Britanie.

Totodată, toate califi cări-

le profesionale obţinute sau 

în curs de obţinere înainte 

de data retragerii vor fi  re-

cunoscute de către cele do-

uă părţi. Orice cetăţean eu-

ropean va avea drept de şe-

dere până la comunicarea u-

nei decizii fi nale cu privire 

la statutul stabilit, iar crite-

riile pentru refuzul acordă-

rii statutului stabilit vor fi  

menţionate explicit în acor-

dul de retragere, şi vor fi  în 

conformitate cu legislaţia eu-

ropeană, precizează MAE.

Bruxellesul şi Londra nu 

pot defi nitiva un acord co-

mercial privind viitoarele re-

laţii până în momentul ieşi-

rii Marii Britanii din Uniu-

nea Europeană, în martie 

2019, afi rmă negociatorul-şef 

european, Michel Barnier.

„Nu există nicio posibili-

tate” ca Marea Britanie şi 

Uniunea Europeană să defi-

nitiveze un acord comerci-

al înainte de ieşirea ţării din 

UE, în martie 2019, a decla-

rat marţi seară Michel Bar-

nier, precizând că, în mo-

mentul producerii Brexit, va 

exista doar o „declaraţie po-

litică” privind viitoarele re-

laţii bilaterale.

BREXIT

Cum vor putea românii să trăiască 
în continuare în Marea Britanie
Românii vor putea continua să locuiască, să studieze şi să muncească 
în Marea Britanie, în baza unui nou statut. Ce drepturi garantează acesta?

PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICĂ

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 

nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub 
nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și
Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., cu sediul 
în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, camera 2, 
Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator Mihai Popa,
în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 Instalatii 
SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 5/A, 
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/24/1991, având C.U.I. 242403, prin sentinţa civilă 
pronunţată în ședinţa camerei de consiliu din data de 
29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj:

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următorului bun:

 Teren pentru construcţii, compus din 8 parcele de 
teren alăturate, în suprafaţă de 13.048 mp + drum de 
acces 1.233 mp, situat în Cluj Napoca, str. Aurel Vlaicu, 
nr. 182, jud. Cluj, cu acces direct din str. Aurel Vlaicu, 
înscris în Cartea Funciară după cum urmează:

1)  CF. nr. 303837 nr. cad. 303837 – teren construcţii 
în suprafaţă de 2.721 mp;

2)  CF. nr. 303744 nr. cad. 303744 – teren construcţii 
în suprafaţă de 9.542 mp;

3)  CF. nr. 303745 nr. cad. 303745 – teren construcţii 
în suprafaţă de 685 mp;

4)  CF. nr. 303838 nr. cad. 303838 – teren construcţii 
în suprafaţă de 100 mp;

5)  CF. nr. 303540 nr. cad. 303540 – teren cu destinaţia 
drum în suprafaţă de 169 mp;

6)  CF. nr. 275623 nr. cad. 275623 – teren cu destinaţia 
drum în suprafaţă de 97 mp din acte și 210 mp măsurată;

7)  CF. nr. 291657 nr. cad. 291657 – teren cu destinaţia 
drum în suprafaţă de 601 mp;

8)  CF. nr. 303541 nr. cad. 303541 – teren cu destinaţia 
drum în suprafaţă de 366 mp;

– Preţ de pornire 17.895.540 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 20.12.2017, ora 14.00 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru 
participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte 
de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia 
publică se va repeta în aceleași condiţii în data de 
21.12.2017, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

Cluj-Napoca 
12.12.2017

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/
Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator
Av. Mihai Popa
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Facebook a fost acuzat 

acum câteva zile de un 

fost angajat că distruge 

societatea, iar replica 

reţelei sociale nu a întâr-

ziat să apară. 

Cea mai recentă opinie ne-

gativă vizavi de efectul pe ca-

re îl are Facebook asupra 

noastră ca oameni şi asupra 

lumii în care trăim a venit de 

la Chamath Palihapitiya. Aces-

ta a făcut parte din echipa 

Facebook încă din 2007, fi -

ind responsabil cu creşterea 

numărului de utilizatori. Du-

pă zece ani, Chamath Paliha-

pitiya şi-a exprimat regretul 

pentru rolul pe care l-a avut 

în divizarea actuală a socie-

tăţii. „Cred că am creat unel-

tele care distrug esenţa so-

cietăţii şi modul în care a-

ceasta ar trebui să funcţione-

ze”, a spus acesta.

Răspunsul companiei nu 

a întârziat să apară. Facebook 

spune că Chamath nu a mai 

fost în cadrul companiei de 

şase ani, arătând că lucruri-

le s-au schimbat între timp.

„La acea vreme, ne con-

centram pe crearea unor noi 

experienţe de social media şi 

pe creşterea Facebook pe ma-

pamond”, se arată în comu-

nicat. Facebook afi rmă că e-

ra o companie diferită la acea 

vreme, iar pe măsură ce a 

crescut, membrii acesteia au 

realizat că şi responsabilită-

ţile au devenit mai mari.

„Ne luăm rolul foarte în 

serios şi lucrăm din greu să 

devenim mai buni. Facem 

constant cercetări şi lucrăm 

cu experţi independenţi pen-

tru a înţelege efectele servi-

ciului nostru asupra stării de 

bine a utilizatorilor şi folo-

sim rezultatele pentru a-i in-

forma pe dezvoltatorii de pro-

dus din cadrul companiei”, 

mai arată Facebook.

Compania vorbeşte şi des-

pre investiţiile mai mari pe 

care le face la capitolele de 

resurse umane, de tehnolo-

gie şi de procese. În plus, 

este adus în discuţie şi Mark 

Zuckerberg, care a declarat 

recent că „suntem dispuşi 

să ne reducem profiturile 

pentru a ne asigura că in-

vestiţiile corecte sunt efec-

tuate”.

Cum răspunde Facebook acuzaţiilor 
că distruge societatea

Cele mai populare

căutări pe Google,

în România, în 2017 

au fost „rezultate bac”, 

„rezultate evaluarea 

naţională”, „Emag Black 

Friday”, „Stela Popescu” 

şi „iPhone 8”, 

românii mai fiind 

interesaţi de modul 

în care arată ambrozia 

sau de dieta minune, 

potrivit datelor 

publicate joi 

de Google.

Cele mai populare cău-

tări ale românilor pe Google 

au fost: „rezultate bac”, „re-

zultate evaluare naţională”, 

„Stats Royale”, „emag Black 

Friday”, „picnic cuvânt”, 

„Stela Popescu”, „calendar 

ortodox”, „Ileana Ciucule-

te”, „iPhone 8” şi „Denisa 

Manelista”.

Evenimentele anului

În materie de evenimen-

tele anului, cele mai căuta-

te au fost bacalaureatul, 

evaluarea naţională, Black 

Friday, admiterea la liceu, 

turneele de tenis Wimble-

don şi Roland Garros, con-

cursul de titularizare, Eu-

rovision, meciul de fotbal 

România – Danemarca şi 

uraganul Irma.

Cele mai căutate filme au 

fost „Fifty shades darker”, 

„Fast and furious 8”, 

„Dunkirk”, „Descendenţii 

2”, „Collateral beauty”, 

„Thor: ragnarok”, „John 

Wick 2”, „Beauty and the 

beast”, „Baywatch” şi „La 

la land”.

Cele mai populare 
reţete

Cele mai populare reţete 

au fost următoarele: „soca-

tă reţeta bunicii”, „tiramisu 

reţetă originală”, „clătite pu-

foase reţetă”, „dulceaţă de 

căpsuni reţetă”, „castraveţi 

bulgăreşti reţetă”, „salam 

de biscuiţi reţetă”, „ciorbă 

de miel reţetă”, „reţetă de 

preparare a papanaşilor”, 

„humus reţetă” şi „spaghe-

te carbonara reţetă”.

Românii au mai fost intere-

saţi de „cum se face slime”, 

„cum se face sucul de roşii”, 

„cum se calculează media de 

admitere la liceu”, „cum pun 

fl oarea pe Facebook”, „cum se 

calculează pensia”, „cum se 

copilesc roşiile”, „cum se pre-

pară vişinata”, „cum arată am-

brozia”, „cum se fi erbe porum-

bul” şi „cum se face coliva”.

În ceea ce priveşte dietele, 

cele mai populare au fost die-

ta indiană, dieta cu cartofi , di-

eta Rina, dieta minune, dieta 

mediteraneană, dieta ketoge-

nică, dieta Oshawa, dieta di-

sociată 7 zile, dieta Ana Lesko 

şi dieta cu cartofi  şi iaurt.

Cum s-a realizat studiul

Căutările anului 2017 sunt 

realizate pe mai multe cate-

gorii, căutând să surprindă 

trenduri de căutare din Ro-

mânia. Listele au fost create 

utilizând combinat mai mul-

te servicii şi instrumente ca-

re oferă o imagine detaliată 

asupra trendurilor de căuta-

re la nivel global şi regional. 

Cea mai mare parte a datelor 

provin din Google Trends, un 

serviciu public care prezintă 

volumul de căutări pe diferi-

te regiuni geografi ce, perioa-

de de timp şi termeni utili-

zaţi. De asemenea, Google 

utilizează instrumente inter-

ne care permit realizarea de 

analize complexe suplimen-

tare. Mai mult, Google a eli-

minat spam-ul, căutările de 

navigare şi cele care se repe-

tă. Listele au fost întocmite 

pe baza cifrelor de trafi c de 

pe adrese din România, care 

au realizat atât căutări pe go-

ogle.com, dar şi pe domeniul 

local (google.ro) şi căutările 

mobile.

Românii caută „lucruri trăsnite” pe internet
Care au fost cele mai populare căutări ale românilor pe Google în 2017.

Tokyo are unul dintre 

cele mai aglomerate sis-

teme de transport în 

comun din lume.

Să găseşti un loc liber în 

metrou sau într-un autobuz 

ori o persoană dispusă să 

ţi-l cedeze poate fi uneori 

o cursă a nervilor, mai ales 

pentru femeile însărcinate. 

Însă o firmă de IT lucrează 

acum la o aplicaţie dedica-

tă acestei probleme. Com-

pania Dai Nippon dezvoltă 

o aplicaţie care să poată co-

necta o femeie însărcinată 

cu un călător să îi ofere lo-

cul într-un mijloc de trans-

port în comun, relatează 

Euronews, potrivit Digi24.

Cum funcţionează apli-

caţia? Aceasta se conectea-

ză la serviciul de mesagerie 

LINE şi trimite un semnal 

în telefoanele călătorilor ca-

re folosesc această mesage-

rie, atenţionându-i că o fe-

meie însărcinată doreşte să 

stea jos.

Informaţia este însoţită 

şi de locaţia femeii în vago-

nul de metrou.

Di Nippon speră să extin-

dă aplicaţia pentru a ajuta 

şi persoanele vârstince sau 

cele cu dizabilităţi.

Aplicaţia care „luptă” împotriva egoismului 
călătorilor faţă de femeile însărcinate
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane 
la tel. 0767-928644. (5.15)

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Dej, cu anexe gos-
podărești, compusă din 3 came-
re, 2 beciuri, garaj, grădină în su-
pr. de 900 mp, în centru. Infor-
maţii și detalii la tel. 
0720-005916. (6.7)

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren pentru construcţie în 
Cluj-Napoca, Colonia Borhanci, str. 
Nordului, în supr. de 7500 mp, cu 
front pe două străzi, preţ 60 euro/

mp, negociabil. Informaţii și deta-
lii la tel. 0741-100529. (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
400 mp, front 14,61 ml și teren în 
supr. de 2438 mp front, 22 ml la șo-
seaua asfaltată, curent, apă, gaz în 
apropiere. Cei interesaţi pentru de-
talii, pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

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

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

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

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă în Dej, compusă 
din 3 camere, 2 beciuri, garaj, 
grădină în supr. de 900 mp, în 
centru, cu anexe godpodărești. 
Doresc în schimb apartament cu 
2 camere în Cluj. Informaţii și de-
talii la tel. 0720-005916. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-

găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

¤ 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.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

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

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (6.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-
cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și 

asigur transport. Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă PADIȘ 500, func-
ţional, neîmnatriculat, preţ 1100 
RON, negociabil sau schimB cu 
1500 kg de cereale (mălai, gris, 
orz, ovăz). Merită văzută. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (6.7)

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 roţi auto, genţi oţel, 5 
găuri, anvelope de iarnă 205/55 
R16, cIrculate, preţ 500 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-760726. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (6.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu bate-
ria pe perete, foarte puţin folosită, 
stare perfectă, ideală pentru băi de 
dimensiuni mai mici, preţ 400 RON, 
puţin negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

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

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

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

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie ”Lu-
xor”, masă extensibilă, 6 scaune, 
vitrină, două servante, măsuţă de 
telefon și dulap cu două uși, totul 
la 2000 RON. Informaţii suplime-
nater la tel. 0745-661261. (6.7)

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezulta-
tă din reamenajări, preţ 300 RON, 
puţin negociabil. Nu asigurăm 
transportul. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezulta-
tă din reamenajări, preţ 300 RON, 
puţin negociabil. Nu asigurăm 
transportul. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 

lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compusă 
din 2 saltele tip Relaxa, cu spaţiu 
de depozitare, culoare bleumarin, 
cu 2 perne, stare foarte bună. Nu 
asigurăm transportul. Preţ 650 
ron, puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (6.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (13.20)

ANIMALE

¤ Vând porci (soldani) între 
50-60 kg, pe ales, preţ 12 RON/
kg, din care 10 bucăţi sunt din ra-
sa Marele Alb. Informaţii supli-
mentare la tel. 0751-095924 sau 
0751-100529. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (6.7)

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-

formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (6.7)

¤ Vând materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și pentru croșetat , 
peţuri negociabile. Pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0735-176040. (6.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (6.7)

PIERDERI

¤ Subsemnatul Pădurescu Vlad, 
declar pierderea legitimaţiei și a 
carnetului de student eliberate de 
Universitatea Tehnică Cluj-Napo-
ca, e-mail: padurescuvlad@mail.
com, telefon 0757-631464. Le 
declar nule. (1.1)

¤ ENDURO RIDES S.R.L.-D, 
J12/278/2013, C.U.I. 31162630, 
pierdut certifi cat constatator nr. 
48327/07.07.2015 (2 exempla-
re). Se declară nul. (1.1)

¤ FABY TIM LOGISTIC S.R.L. , 
J12/312/2013, C.U.I. 3117709, 
pierdut certifi cat constatator nr. 
27766/04.04.2016 la benefi ciar. 
Se declară nul. (1.1)

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul Romaniei

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Akzente

16:00 Telejurnal

16:05 Akzente

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 M.A.I. aproape de tine

18:30 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 The Wall – Marele Zid

21:15 Aici eu sunt vedeta!

23:15 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Ai nostri

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Sanatate cu Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Iarna bobocilor

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Steaua sufl etului

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 LIGA MAGAZIN

14:00 Casa Poporului

15:30 Look De Campion

16:30 Jupiler Pro League – 
Campionatul Belgiei

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Dinamo Bucuresti – FC 
Voluntari

22:00 Look De Campion

23:00 Faci pariu?

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cofetaria Saveur 
angajează

• Vânzătoare (lucrător comercial)
• Ambalator (cu carnet de șofer)

Se lucrează normă întreagă; se acordă 
salariul și bonusuri

Persoană de contact: Crișan Simona
Tel: 0729.728.387

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ
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Volei: „U” NTT Data 
se pregăteşte 
de returul sezonului
Echipa de volei feminin „U” 
NTT Data Cluj, va juca primul 
meci al returului împotriva 
formaţiei CSU Medicina CSS 
Târgu Mureș. Partida va avea 
loc vineri, 15 decembrie de la 
ora 17:30, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. „Aș spune 
că e un meci decisiv pentru 
noi deoarece o victorie ne-ar 
menţine în cărţi, foarte 
aproape de locurile 6-7, iar o 
înfrângere ne-ar îndepărta de 
acest pluton. Pe suporteri îi 
așteptăm într-un număr cât 
mai mare la sală ca să ne 
ofere susţinerea lor. E ultimul 
meci din acest an și vrem să 
intrăm în vacanţă cu o victo-
rie”, a declarat pentru u-cluj.
ro, Ciprian Dârnescu, tehnici-
anul „studentelor”. „U” NTT 
Data Cluj este situată pe locul 
10 în clasament, cu doar do-
uă puncte. În tur, echipa 
din Mureș și-a asigurat victo-
ria, 3:1.  (Raluca Sas)

CFR Cluj, a şasea cea 
mai bună defensivă 
din Europa
CFR Cluj, liderul formaţiei din 
Liga I, este în topul echipelor 
din primele 25 de campionate 
după coeficientul UEFA. CFR 
ocupă locul 6, i-a luat locul a-
tât echipei Inter cât și al for-
maţiei Napoli. Iată cum arată 
top 15 cele mai bune apărări 
europene: 1. Viktoria Plzen – 
medie 0,31 goluri primite/
meci. 2. FC Porto – medie 
0,36 goluri primite/meci. 3. 
Slavia Praga – medie 0,43 go-
luri primite/meci. 4-5. FC 
Barcelona, Atletico Madrid – 
medie 0,46 goluri primite/
meci. 6. CFR Cluj – medie 
0,47 goluri primite/meci. 
7-10. Atromitos, PAOK, 
Dinamo Minsk (campionat în-
cheiat), AEL – medie 0,5 go-
luri primite/meci. 11. 
Montpellier – medie 0,59 go-
luri primite / meci. 12-15. 
Sigma Olomouc, Inter Milano, 
Napoli, Celtic – medie 0,65 
goluri primite/meci.

Halep despre 
Radwanska: Mi 
se părea imposibil 
să o înving
Simona Halep e lider mondial și 
nu îi mai e frică de nicio adver-
sară în acest moment, dar lucru-
rile nu au stat întotdeauna așa. 
În trecut, Simona a dezvoltat un 
complex faţă de o jucătoare la 
care puţini s-ar gândi. Halep a 
dezvăluit care a fost declicul din 
cariera ei. Constănţeanca spune 
că a realizat că poate ajunge în 
top atunci când a învins-o pe 
Radwanska, sportivă ce i se pă-
rea imposibil de bătut. S-a în-
tâmplat în sezonul 2013, la tur-
neul Premier 5 de la Roma, iar 
Simona a avut o ascensiune ful-
minantă după acel episod. „În 
2013, la Roma, a trebuit să joc 
califi cări, pentru că nu aveam 
un clasament foarte bun. În tu-
rul al doilea de pe tabloul princi-
pal am trecut de Radwanska! 
A fost momentul în care 
mi-am dat seama că pot ajunge 
în top”, a povestit Halep 
într-un interviu acordat 
celor de la Wilson.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Gimnasta română 

Cătălina Ponor, retrasă 

recent din activitate, a 

fost nominalizată în 

ancheta pentru cea mai 

bună sportivă a anului, 

organizată de Asociaţia 

Internaţională a Presei 

Sportive (AIPS).

Membrii AIPS o pot vota 

pe Ponor (30 ani), medalia-

tă anul acesta cu aur la bâr-

nă la Campionatele Europe-

ne de la Cluj-Napoca, pe si-

te-ul asociaţiei, până la data 

de 28 decembrie. Sportiva din 

Constanţa şi-a anunţat retra-

gerea din activitate după Cam-

pionatele Mondiale de la Mon-

treal, ultimul concurs la ca-

re a participat fi ind Openul 

Mexican (25 noiembrie), un-

de a câştigat două medalii de 

aur şi una de argint. 

În cariera sa, Cătălina Po-

nor a cucerit 23 de medalii 

la competiţiile majore: 5 la 

Jocurile Olimpice (3 aur, 1 

argint, 1 bronz), 5 la Campi-

onatele Mondiale (3 argint şi 

2 bronz) şi 13 la Campiona-

tele Europene (8 aur, 2 argint 

şi 3 bronz).

La secţiunea cel mai bun 

sportiv au fost nominali-

zaţi, printre alţii, fotbaliş-

tii Neymar (Brazilia), Lio-

nel Messi (Argentina), Cris-

tiano Ronaldo (Portugalia), 

înotătorul american Cae-

leb Dressel, baschetbalis-

tul american Kevin Durant, 

atletul britanic Mo Farah, 

tenismenii Rafael Nadal 

(Spania), Roger Federer 

(Elveţia), ciclism britanic 

Chris Froome, pilotul bri-

tanic de Formula 1 Lewis 

Hamilton, schiorul austri-

ac Marcel Hirscher, pilotul 

spaniol de motociclism 

Marc Marquez, judoka fran-

cez Teddy Riner, gimnaş-

tii Kenzo Shirai (Japonia), 

Oleg Verniaev (Ucraina), 

ciclistul francez Francois 

D'Haene (ultratrail), îno-

tătorul sud-african Chad 

Le Clos, atletul qatarian 

Mutaz Essa Barshim, atle-

tul sud-african Wayde Van 

Niekerk.Pentru cea mai bu-

nă sportivă a anului au fost 

propuse gimnastele Cătă-

lina Ponor, Oksana Ciuşo-

vitina (Uzbekistan), atle-

ta americană Felix Allyson, 

înotătoarea maghiară Ka-

tinka Hosszu, înotătoarea 

americană Katie Ledecky, 

fotbalista olandeză Lieke 

Martens, jucătoarele de te-

nis Garbine Muguruza 

(Spania), Serena Williams 

(SUA), jucătoarea de tenis 

de masă Ding Ning (Chi-

na), atletele Sandra Perko-

vic (Croaţia), Katerina Ste-

fanidi (Grecia), Nafissatou 

Thiam (Belgia), schioarea 

americană Mikaela Shiffrin, 

înotătoarea suedeză Sarah 

Sjostrom şi călăreaţa ger-

mană Isabell Werth.

Ponor, nominalizată pentru 
cea mai bună sportivă a anului

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipele clujene FC 

Universitatea Cluj şi 

Luceafărul Cluj au încheiat 

un parteneriat pentru 

o perioadă nedeterminată.

În următoarele şapte zile, 

formaţia ar putea câştiga do-

uă titluri naţionale la trofeele 

„Gheorghe Ene” şi „Gheorghe 

Ola”, acestea urmând a fi  con-

tabilizate la Academia „U” Cluj 

Luceafărul.

Managerul sportiv al Uni-

versităţii, Ioan Ovidiu Sabău 

a explicat ce înseamnă din 

punct de vedere sportiv a-

ceastă colaborare: „Am în-

cheiat o colaborare benefi că 

cu Luceafărul Cluj. Din punct 

de vedere sportiv ne intere-

sează încet, încet să ne au-

tofi nanţăm. Noi am pornit 

de la 0, şi nu aveam grupe 

de copilaşi. Am decis să co-

laborăm cu Luceafărul Cluj 

pentru rezultatele pe care 

le-au obţinut. Noi urmărim 

să descoperim jucători care 

să crească în spiritul Univer-

sităţii, iar aceasta este cel 

mai bun mod. Această cola-

borare este pe o perioadă ne-

determinată. Se va forma o 

Academie FC „U”–Luceafă-

rul, vârsta de 5-14 ani, şi du-

pă toţi aceşti copii vor face 

pasul spre Universitatea Cluj. 

Procedăm aşa pentru că nu 

mai vrem să plece copii ta-

lentaţi din Cluj”.

„Vom fi  o familie”

„Luceafărul Cluj are, mo-

mentan, 300 de jucători, iar 

Universitatea 200, un total 

de 500. Vom fi  o familie, ca-

re vom funcţiona pe mai mul-

te structuri sportive. Moti-

vul principal a fost că Lu-

ceafărul a avut generaţii bun 

de copii. Eliminăm riscul ca 

la 14-15 ani aceştia să plece 

la echipe din afara Clujului, 

şi aşa cumva îi ţinem aici. 

Ambele tabere câştigă, şi ei 

pentru că oferă copiilor să 

ajung la Universitatea Cluj, 

un vis pentru fi ecare copil, 

dar şi noi pentru că ne-am 

dorit să avem un centru”, a 

mai explicat Sabău.

Universitatea se va ghida 

pe modelul lui Hagi.

De partea cealaltă, ofici-

alii Luceafărului sunt şi ei 

încântaţi de acest partene-

riat, principalii oameni din 

conducerea clubului, Adri-

an Crişan şi Marius Stan, 

anunţând că vor să facă cea 

mai importantă academie 

din ţară.

„E un proiect sănătos”

„Noi am avut oferte de 

la Hagi, de la Steaua, de la 

Dinamo să semnăm parte-

neriate, dar ne-am gândit că 

e mai bine să mergem la 

«U». Cum ar fi, de exemplu, 

să-l duci pe un copil de la 

12 ani în Constanţa, fără pă-

rinte, fără nimic? Aici este 

supravegheat de noi, creşte 

în mediul lui şi de-asta am 

luat decizia să colaborăm. 

Simţim că e un proiect să-

nătos, am văzut ce s-a rea-

lizat într-un an la Universi-

tatea şi vedem seriozitate, 

nu e ca şi la alte academii”, 

a spus Adrian Crişan.

Finalizarea negocierilor din-

tre cele două părţi a durat mai 

bine de un an.

Echipa Universitatea Cluj 

va fi  în vacanţă până pe 15 

ianuarie, atunci când este 

programată reunirea lotului. 

Campionatul se va relua pe 

3 martie.

FC Universitatea Cluj şi Luceafărul 
au încheiat un parteneriat
Academia Luceafărul este clubul de copii cu cele mai bune rezultate din Cluj.

Finalizarea negocierilor dintre cele două părţi a durat mai bine de un an
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