
MARȚI | 16 OCTOMBRIE 2018 | anul XXI, nr. 190 (5377) | 12 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

Fermierii români 
iau lecţii de la olandezi
Mai mulţi fermieri din Olanda vor evalua 
60 de ferme din Transilvania pentru ridi-
carea calităţii laptelui.  Pagina 4

ECONOMIE

Exodul liceenilor clujeni 
la facultăţi din străinătate
Liceenii care doresc să studieze afară sunt 
atraşi de faptul că rata de angajabilitate 
după absolvire depăşeşte 90%.  Pagina 6

ACTUALITATE

A murit sociologul 
clujean Achim Mihu
Sociologul, antropologul şi fi losoful clu-
jean Achim Mihu a murit duminică, 14 oc-
tombrie, la vârsta de 87 de ani.  Pagina 2

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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A incendiat sediul PSD Cluj, 
face muncă în folosul comunităţii

ACTUALITATE

Razvan Dani F, piromanul 
IT-ist care a pus foc la uşa se-
diului PSD Cluj, a scăpat rela-
tiv iefi n după isprava din iar-
nă. Acesta a fost scos de sub 
urmărire penală pentru că şi-a 
recunoscut fapta, iar apoi ju-
decătorii au decis că pedeap-
sa pentru fapt săvârşită este 
munca în folosul comunităţii, 
timp de 60 de zile, în cadrul 
Primăriei Cluj-Napoca. Razvan 
Dani F. este din Satu Mare, a-
re 40 de ani si este stabilit in 
Cluj, IT-ist la o fi rma cu repu-
tatie din oras.

Incidentul s-a produs în 
noaptea de 22 spre 23 februa-
rie când sediul PSD Cluj a fost 
atacat cu cocktailuri Molotov, 
iar pereţii au fost stropiţi cu 
benzină. Preşedintele PSD 
Cluj, deputatul Horia Nasra, 
declara la acea dată că repre-

zentanţii partidului au găsit di-
mineaţa când au ajuns la se-
diul formaţiunii, resturi de zi-
are arse, dar şi recipiente cu 
benzină cu care s-ar fi  încer-
cat să se incendieze imobilul. 
Nasra a spus că pe sigla par-
tidului a fost ataşată o foaie 
pe care scrie „PCR”, iar uşa de 
intrarea în sediul PSD şi pere-
ţii au fost stropiţi cu benzină.

Aproximativ 100 de persoa-
ne au protestat la acea vreme 
la Cluj-Napoca în faţa sediu-
lui PSD, manifestându-şi ne-
mulţumirea faţă de propune-
rea ministrului Justiţiei, Tu-
dorel Toader, de revocare din 
funcţie a şefei DNA, Laura Co-
druţa Kovesi. Oamenii poartă 
pancarte cu mesaje precum 
„Vă vedem de nu vă vedeţi” 
sau „Vă vedem, şi oricum, 
duhniţi!”.

Mai mulţi clujeni au blocat, 
ieri, trafi cul în faţa Operei Ma-
ghiare, traversând strada pe tre-
cea de pietoni. Cei 20 de protes-
tatari au fost nemulţumiţi de mo-
difi cările aduse legilor Justiţiei.

În luna iulie, mai mulţi tineri 
din Cluj au pus în practică în 
premieră pentru România o for-
mă de protest paşnic care s-a do-
vedit deja efi cient în ţări precum 
Serbia sau Armenia. Tinerii au 
blocat o intersecţie aglomerată 
din oraş, traversând strada din-

tr-o parte în alta la o trecere de 
pietoni nesemaforizată.

Şoferii s-au văzut nevoiţi să 
oprească, blocând astfel trafi cul. 
Acţiunea de protest i-a enervat pe 
unii şoferi. Dacă o parte dintre ai 
au început să claxoneze, unul a 
deschis uşa maşinii şi le-a strigat 
protestatarilor că sunt „nesimţiţi”. 
Au fost însă şi şoferi care au apla-
udat din maşini iniţiativa mani-
festanţilor care aveau pancarte pe 
care scria: „Suspendaţi democra-
ţia, blocăm România!”.
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Pietonalizarea Pieţei Lucian Blaga costă 4,6 milioane de euro
Proiectul Primăriei de a transforma Piața Lucian Blaga și străzile Napoca, Republicii, Petru Maior și Emil Isac 
în zone pietonale prinde din ce în ce mai mult contur. Pagina 2

Protestele pe trecerile de pietoni 
au revenit la Cuj-Napoca

Cine își bate joc 
de copiii noștri?
Topîrceanu, masacrat într-un manual școlar! 

Poezia „Balada unui greier mic”, scrisă de George Topîrceanu, care a fost predată 
la zeci de generații, a fost modificată în manualul de clasa a II-a. „Pentru un profesor 
de literatură este foarte rău”, atrag atenţia cadrele didactice din Cluj. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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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).
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call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
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Modernizarea Pieţei Lucian 

Blaga a fost anunţată la 

începutul acestui an. În 

urmă cu câteva zile a fost 

publicat anunţul pentru 

scoaterea la licitaţie a pro-

iectării, asistenţei tehnice şi 

execuţiei lucrărilor. Ar 

urma să fi e modernizată 

întreaga piaţă plus primul 

tronson al străzii Republicii 

şi străzile Napoca, Petru 

Maior şi Emil Isac. Potrivit 

documentaţiei, vor fi  reali-

zate şi piste de biciclete.

„Municipiul Cluj-Napoca a 

pregătit pentru depunere docu-

mentaţia privind proiectul 

«Creşterea şi îmbunătăţirea spa-

ţiului pietonal în zona urbană: 

reabilitare şi extindere zonă pi-

etonală Piaţa Lucian Blaga, stra-

da Republicii (până la intersec-

ţia cu strada Avram Iancu), stra-

da Napoca, strada Petru Maior 

şi strada Emil Isac şi amenaja-

re piste de biciclete». Obiecti-

vele proiectului sunt, printre 

altele, ridicarea calităţii vieţii 

urbane în Cluj-Napoca, calma-

rea, efi cientizarea şi reducerea 

trafi cului motorizat în zona cen-

trală în favoarea dezvoltării u-

nei reţele atractive şi sigure de 

trasee pietonale şi ciclistice, asi-

gurarea de zone pietonale şi de 

spaţii cu caracter prioritar pie-

tonal, reducerea poluării. De a-

semenea, se va urmări ca uti-

lizarea autoturismelor persona-

le să devine o opţiune mai pu-

ţin atractivă din punct de ve-

dere economic şi al timpilor de 

parcurs faţă de utilizarea trans-

portului public”, se arată în 

motivarea proiectului.

Investiţia, estimată iniţial la 

6 milioane euro, acum a ajuns 

să coste 4,6 milioane euro. Du-

rata de execuţie a lucrărilor es-

te de 18 luni, iar durata de im-

plementare integrală a proiec-

tului este de 30 de luni de la în-

ceperea implementării proiec-

tului. Se doreşte şi crearea, mo-

dernizarea sistemelor de închi-

riere de biciclete, precum şi a 

zonelor, traseelor pietonale, in-

clusiv măsuri de reducere a tra-

fi cului auto în anumite zone. 

De asemenea, proiectul include 

lucrări de semaforizare, de rea-

lizare a sistemelor rutiere.

Se propun două benzi de 

circulaţie rutieră pe strada Na-

poca şi două benzi spre stra-

da Republicii, plus o bandă su-

plimentară spre strada Petru 

Maior/acces parking Primărie 

şi amenajarea a două standuri 

de taximetre, separate fi zic de 

fl uxul de maşini.

Pe strada Republicii se lăr-

geşte pista pentru biciclete cu 

dublu sens, pe partea estică, 

în continuarea Pieţei Lucian 

Blaga şi în legătură cu cea de 

pe Avram Iancu.

Şi pe strada Petru Maior se 

vor face piste pentru biciclişti, 

vor fi  introduse piste cu sens u-

nic pe ambele laturi, vor fi  lăr-

gite trotuarele, se va înlocui be-

tonul de pe trotuare cu plăci din 

piatră naturală, cablurile aerie-

ne vor fi  introduse în subteran, 

vor fi  plantaţi arbori. Carosabi-

lul se va restrânge la trei benzi.

Pe strada Emil Isac vor fi  

eliminate toate parcările de pe 

latura estică şi de pe latura 

vestică, vor fi  plantaţi arbori 

şi se va crea o pistă pentru bi-

ciclete cu dublu sens pe latu-

ra estică, în continuarea celei 

de pe George Bariţiu.

Proiectantul a fost SC 

Planwerk SRL, acelaşi birou de 

arhitectură care s-a ocupat şi de 

proiectarea Pieţei Unirii.

4,6 mil. € pentru pietonalizarea 
Pieţei Lucian Blaga
Proiectul Primăriei Cluj-Napoca de a transforma Piaţa Lucian Blaga 
şi străzile Napoca, Republicii, Petru Maior şi Emil Isac în zone pietonale 
prinde contur din ce în ce mai mult.

Construirea/modernizarea/extinderea/reabilitarea pistelor/
traseelor pentru bicicliști

Crearea/modernizarea/extinderea sistemelor de închiriere 
de biciclete – bike sharing

Construirea/extinderea de zone și trasee pietonale inclusiv 
măsuri de reducere a trafi cului auto în anumite zone

Lucrări de terasamente, demontări elemente existente, bor-
duri, mobilier, sisteme de iluminat, indicatoare, semafoare, 
demolări suprafeţe pietonale existente

Lucrări de realizare a sistemelor rutiere: trotuare, parcări, 
benzi pentru biciclete, gazon, plantări arbori

Mobilier urban: bănci, scaune, mese, parcări biciclete, ciș-
mele apă

Elemente speciale: staţii de încărcare pentru biciclete și tro-
tinete electrice, staţii de încărcare autoturisme electrice, to-
aletă publică automată, senzori de măsurare a trafi cului, re-
ţea wireless, sistem de iluminat public cu surse LED

Ce lucrări de intervenție se propun:

A murit sociologul clujean Achim Mihu, „un Bourdieu român”
Sociologul, antropologul 
și fi losoful clujean Achim 
Mihu a murit duminică, 
14 octombrie, la vârsta 
de 87 de ani.

Sociolog, antropolog și fi -
losof, Achim Mihu s-a născut 
la Cluj, în 12 iunie 1931, a în-
ceput liceul la Sibiu, în refu-
giu, și l-a terminat în orașul 
natal. A absolvit Facultatea 
de Economie Generală la U-
niversitatea din București, în 
1954, apoi a fost repartizat ca 
asistent universitar la 
București. Ulterior a predat 
sociologia la Universitatea 
„Babeș-Bolyai”, unde a fost, 
pe rând, asistent, lector, 
conferențiar și profesor.

În 1070 a obținut titlul de 
doctor în sociologie la Univer-
sitatea din București. În 1992, 
Achim MIhu a pus bazele 
Universității „Avram Iancu” 
din Cluj-Napoca, al cărei rec-
tor a fost între 1992 și 2012.

În anul 2001, a primit ti-
tlul de Cetățean de onoare al 
municipiului Cluj-Napoca, iar 
în anul 2009 i-a fost conferi-
tă medalia Senior al Cetății.

„Achim Mihu este un întâ-
imergător în sociologia româ-
nească și antropologia cultu-
rală românească. Plus un con-
structor instituțional”, spunea 
despre el filosoful Vianu 
Mureșan, cu ocazia festivităților 
omagiale prilejuite de împlini-
rea vârstei de 75 de ani.

Sociologul Vasile Sebastian 
Dâncu a vorbit cu aceeași oca-
zie despre profesorul Mihu în 
termeni elogioși. „Primul lu-
cru care m-a șocat, în anul II, 
este că profesorul Mihu adu-
cea la cursuri zeci de cărți. Am 
ajuns ca el, fac la fel acum și 
eu. Este un Bourdieu român. 
El nu are corespondent în cul-
tura româna, iar tratatul său 
(„Tratat de sociologie”) este 
un eveniment cultural național 

și europeam. Nu există un ast-
fel de tratat deschis către so-
cietate. Este un intelectual au-
tentic și mă bucur că am fost 
studentul său”.

„A plecat dintre noi pentru 
totdeauna profesorul Achim 
Mihu, sociolog, antropolog, 
psihosociolog și fi lozof român. 
(...) Ne-au rămas cărțile pe ca-
re le-a scris și amintirea unui 
OM, a unui CĂRTURAR. Odih-
nească-se în pace. Condoleanțe 
familiei.”, a scris ieri pe Face-
book profesorul universitar 
Septimiu Chelcea.

„Profesorul meu, Achim Mi-
hu, cred că și-a luat teancuri-
le de cărţi şi a plecat de la noi. 
A îmbogăţit sociologia româ-
nească cu formaţia sa de eco-
nomist, dar și cu o solidă in-
spiraţie fi losofi că. Un mare an-
tropolog și un dascăl uriaș, un 
om care ne îndemna să ple-
căm în lume pentru că aşa 
vom înţelege, la întoarcere, 

mult mai bine, sufl etul româ-
nesc, cel pe care nu avem cum 
să-l măsurăm sociometric (...) 
Avea un sufl et de copil și ni-
ciodată nu obosea să ne ade-
menească spre lectură, dar în 
același timp, îmi spunea că lu-
mea oamenilor simpli şi mai 
ales cea a satului etern este 
mai plină de înţelesuri decât 
orice bibliotecă academică. De 
la tine, blândule dascăl, am 
învăţat că: 

Tâlcul fl orilor nu-i rodul, 
Tâlcul morţii nu e glodul.
Tâlcul fl ăcării nu-i fumul,
Tâlcul vetrei nu e scrumul.
Tâlcul frunzei nu e umbra,
Tâlcul toamnelor nu-i bruma,
Dar al drumului e dorul,
Tâlcul zărilor e norul,
Ducăuşul, călătorul.
O să ne fi e dor de Dumnea-

ta! Dumnezeu să te protejeze, 
dacă se poate, în biblioteca lui 
cerească!”, a scris sociologul 
Vasile Dâncu pe Facebook.
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Accident cu patru victime la Jucu
Un accident soldat cu patru victime a avut loc ieri la prânz la Jucu. Trei 
mașini au fost implicate, cauza accidentului fi ind o depășire neregula-
mentară. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de descarcerare 
și două ambulanţe SMURD. “Au fost asistate medical patru persoane, 
dintre care două în stare gravă, pentru una fi ind necesar scoaterea din 
autovehicul cu echipamente specifi ce astfel încât să nu fi e agravate tra-
umatismele suferite. Toate persoanele asistate erau în stare de conști-
enţă la sosirea echipajelor SMURD, însă una dintre victime a precizat că 
a avut pierdere parţială de conștiinţă înaintea de sosirea echipajelor 
medicale”, transmite ISU Cluj. “Un bărbat de 29 de ani din Gherla, în 
timp ce conducea un autoturism pe DN 1C, dinspre Cluj spre Gherla, 
din cauza nepăstrării unei distanţe corespunzătoare faţă de autovehicu-
lui care îl preceda, condus de un bărbat de 43 de ani din judeţul Timiș, 
a intrat în coliziune faţă-spate. În urma coliziunii, autoturismul condus 
de bărbatul din Gherla a fost proiectat pe sensul opus de circulaţie unde 
a intrat în coliziune frontală cu un autovehicul condus de un bărbat de 
56 de ani din comun Groși, judeţul Maramureș. În urma accidentului, 
toţi conducătorii auto, precum și un pasager, au suferit leziuni, motiv 
pentru care au fost transportaţi la UPU Cluj”, transmite IPJ Cluj.

Copil de 6 ani rătăcit în pădure. Poliţiştii 
l-au găsit după două ore de căutări
Un copil de 6 ani s-a rătăcit în pădurea din Râșca în timp ce se plimba 
cu o motocicletă. “La data de 14 octombrie, în jurul orei 11.00, un băr-
bat în vârstă de 40 de ani, cetăţean belgian, a sesizat Poliţia Huedin cu 
privire la faptul că fi ul său minor s-a rătăcit pe raza comunei Râșca, în 
locul denumit popular Ciunca, în timp ce făceau o plimbare cu motoci-
cletele pe drumuri forestiere. Minorul se plimba pe o motocicletă elec-
trică pentru copii, alături de un grup, până la un moment dat când s-a 
despărţit de acesta, rătăcindu-se prin pădure. Imediat după sesizare, 
poliţiști din Râșca și Călăţele au început căutările. Astfel, după circa o 
oră și 45 de minute, minorul în vârstă de 6 ani a fost găsit de către poli-
ţiști pe un versant împădurit. Acesta era pe jos, dezorientat, motocicleta 
electrică abandonând-o. Minorul avea o stare generală bună și a fost 
încredinţat părinţilor”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Poezia „Balada unui 

greier mic”, scrisă de 

George Topîrceanu, care 

a fost predată la zeci de 

generaţii, a fost modifi-

cată într-un manual. O 

profesoară de limba 

română din Petroşani a 

postat pe pagina sa de 

Facebook versiunea 

poeziei din manualele 

de clasa a II-a. Creaţia 

lui Topârceanu a fost 

modificată chiar de 

autorii manualelor, 

care au extras câteva 

versuri, au schimbat 

topica şi au intervenit 

inclusiv asupra unor 

cuvinte.

„Asemeni greieraşului 

din poezie, şi eu sunt ne-

căjită! Cine le-a dat drep-

tul autoarelor manualului 

să modifice versurile lui To-

pârceanu? Cum să le cer 

elevilor mei să memoreze 

varianta masacrată? Mai 

ales finalul sună ca nai-

ba!...”, a scris profesoara 

pe pagina sa de Facebook.

Cu toate că multe persoa-

ne s-au arătat revoltate pe 

reţelele de socializare de a-

ceste modificări, specialiş-

tii spun că programa şcola-

ră tinde să ajute copilul să 

comunice mai mult decât să 

înveţe literatură.

„Depinde din ce perspec-

tivă vrei să o priveşti. Exis-

tă părţi bune şi părţi mai 

puţin bune. Trebuie să ne 

gândim că avem de-a face 

cu un manual de clasa a 

doua şi să avem în vedere 

faptul că noua programă 

şcolară tinde să îndepărte-

ze foarte mult literatura, 

făcând loc comunicării, stu-

diul limbii şi al comunică-

rii în tot ceea ce înseamnă 

viaţă socială. Până la ur-

mă noi ajungem să îi învă-

ţăm pe copii cum să comu-

nice. George Topîrceanu es-

te un clasic până la urmă. 

Faptul că un autor de ma-

nuale adaptează un text 

poetic, este o metodă de 

a-l face mai uşor de înţe-

les pentru copil, pentru ni-

velul lui de înţelegere şi 

pentru vocabularul pe ca-

re îl are. Ca şi autor de ma-

nual, adaptatea unui text 

clasic, greoi pentru gene-

raţia actuală, este de bun 

augur. Cu obligaţia ca das-

călul să reia textul original 

în momentul în care copi-

lul va putea să îl înţelea-

gă. Cei de la minister au 

îndepărtat foarte mult din 

programă literatura, mer-

gând pe un model de pro-

gramă a şcolilor nordice. 

Noi nu putem să spunem 

dacă este bine sau rău. Din 

punctul de vedere al unui 

profesor de literatură este 

foarte rău. Din punct de 

vedere social, nu ştim. Vom 

vedea peste 15, 20 de ani, 

când vor termina aceste ge-

neraţii şcoala”, a spus Ra-

luca Vlaicu, profesoară de 

limba şi literatura română.

Topîrceanu, masacrat într-un manual 
şcolar! Cine îşi bate joc de copiii noştri?
Elevii de clasa a II-a învaţă o „versiune masacrată” a poeziei „Balada unui greier mic”, a lui George Topârceanu. 
E cea mai nouă dintr-un lung șir de greseli descoperite în manualele şcolare dintr-un lung şir de erori.

Creaţia lui Topârceanu a fost modifi cată chiar de autorii manualelor, care au extras câteva versuri, 
au schimbat topica şi au „masacrat” unele cuvinte

Până acum, cele mai multe 

greşeli au fost semnalate la ma-

nualele de clasa a VI-a, apăru-

te la Editura Ministerului Edu-

caţiei Naţionale. În manualul de 

Limba Română de clasa a VI-a, 

se găsesc dezacorduri şi greşeli 

de punctuaţie, dar apare şi o in-

consecvenţă în ceea ce priveş-

te scrierea numelor unor opere 

literare. Uneori, autorii le scriu 

folosind ghilimelele, alteori fo-

losind textul italic. Apar şi punc-

te după anumite cuvinte, chiar 

dacă ele nu simbolizează înche-

ierea propoziţiei.

„Castelul medieval aveau o 

arhitectură...”, în loc de „Cas-

telul medieval avea o arhitectu-

ră”, sau „O familie obişnuită... 

se abat puţin de la drum şi se 

trezesc în mijlocul unei poveşti”, 

în loc de „O familie obişnuită... 

se abate puţin de la drum şi se 

trezeşte în mijlocul unei poveşti”.

În fragmentul din Sobieski 

şi românii, numele regelui 

polonez apare scris şi So-

bieski, şi Sobieţki.

În manual este omis artico-

lul hotărât în cazul cuvântului 

„contraargument”, scris greşit 

„contra-argument”, în timp ce 

cuvântul „problemă” este des-

părţit greşit în silabe.

Mai mult, elevii vor învăţa 

din noul manual de Limba şi 

Literatura română şi alte noţi-

uni greşite, cum ar fi  că dicţi-

onarul online dexonline.ro es-

te motor de căutare.

Chiar şi aşa, fostul ministru al 

Educaţiei, Valentin Popa, a lăudat 

noile manuale, cu toate că elevii 

urmează să afl e, din cartea de Bi-

ologie, că inima este în dreapta şi 

fi catul în stânga, în timp ce la Ge-

ografi e, Marea Moartă îi ţine loc 

Mării Roşii. La Matematică, elevii 

vor învăţa că 12 este mai mare de-

cât 16. Până în prezent, statul a 

cheltuit 5 milioane de euro cu ti-

părirea a 1,6 milioane de manua-

le.Totul pentru că Ministerului Edu-

caţiei s-a încăpăţânat să facă ma-

nualele printr-o editură unică (Edi-

tura Didactică şi Pedagogică), deşi 

nu avea bază legală pentru aşa ce-

va, iar Ordonanţa de Urgenţă ca-

re transforma Editura Didactică şi 

Pedagogică din regie în S.A. a fost 

declarată neconstituţională. 

Manualul unic a fost ideea 

lui Liviu Pop, fost ministru al 

Educaţiei. Acum acesta dă de în-

ţeles că în spatele greşelilor din 

manuale se afl a o conspiraţie.

Însă până vor fi  găsiţi vinova-

ţii, elevii nu vor avea după ce să 

înveţe. Asta pentru că manualele 

nu au variantă digitală şi au fost 

tipărite într-un singur volum. Co-

piilor nu le rămâne decât să fi e 

foarte atenţi la ce le predau das-

călii în clasă, să ia notiţe şi să achi-

ziţioneze manualele vechi de pe 

care au învăţat colegii lor mai ma-

ri. Ministerul Educaţiei anunţase 

că va tipări nişte erate pentru ma-

nualele cu greşeli, dar nimeni nu 

a ştiut să spună în ce vor consta 

şi când vor ajunge la elevi..

Greșeli după greșeli 
în toate manualele
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FrieslandCampina 

România, producătorul 

brandului Napolact a lan-

sat programul „Împreună 

pentru o fermă mai 

bună”, parte a unei iniţia-

tive Royal 

FrieslanCampina prin 

care doreşte să susţină 

fermierii producători de 

lapte din ţările de interes. 

Astfel, fermieri din Ardeal 

şi fermieri olandezi sunt 

aduşi împreună pentru a 

discuta şi pentru a găsi 

soluţii prin care să creas-

că productivitatea ferme-

lor partenere Napolact.

Misiunea programului es-

te aceea de a oferi fermierilor 

din Ardeal acces gratuit la ex-

pertiza de peste 140 de ani a 

FrieslandCampina. Astfel, trei 

fermieri din Olanda au venit 

în Ardeal pentru a discuta cu 

fermierii de aici, având ca 

obiective: îmbunătăţirea cali-

tăţii laptelui (nivel grăsimi, 

proteine şi substanţă uscată), 

creşterea productivităţii fi eca-

rei vaci, creşterea efi cienţei 

fermei, dar şi egalizarea pro-

ducţiei de lapte între vară şi 

iarnă. Aceste obiective, oda-

tă îndeplinite, nu doar vor aju-

ta produsele Napolact să ai-

bă o calitate superioară, ci vor 

ajuta şi fermierii să obţină ve-

nituri mai mari.

Demersuri pentru 
un lapte mai bun

Acest program a fost foar-

te bine primit de către fermi-

erii clujeni.

„Acest parteneriat ne face 

mai puternici. Avem un brand 

care spune multe, atât în Ar-

deal, cât şi în ţară, dar şi pes-

te hotare. Eu personal cum-

păr produse doar de la Napo-

lact. Laptele e foarte bun, un-

tul e foarte bun. Noi suntem 

mândri că avem fermieri olan-

dezi alături de noi, cu sute de 

ani de experienţă. Mai sunt 

multe de făcut aici. Ne stră-

duim să avem calitate, să fi e 

curăţenie şi să producem un 

lapte de calitate”, a declarat 

Ovidiu Onişor, unul dintre fer-

mierii implicaţi în program.

Olandezii în colaborare 
cu ardelenii

Cei trei olandezi care vor 

vizita fermele din Ardeal sunt 

dintre cei mai buni din ţara 

lor. Astfel, Jos Knoef a deţi-

nut prima vacă din Olanda 

care a produs mai mult de 

200.000 de kilograme de lap-

te. Marten Dijkstra face parte 

din a cincea generaţie de fer-

mieri a familiei şi este mem-

bru în Consiliul Cooperativei 

FrieslandCampina. Wytze 

Brandsma administrează o fer-

mă Bio care are o vechime de 

100 de ani.

Trei echipe formate dintr-un 

fermier olandez şi reprezen-

tantul FrieslandCampina vor 

vizita fermele din Ardeal şi vor 

oferi câte 3 ore la fi ecare fer-

mier din program. Istoricul fi r-

mei va fi  încărcat pe o platfor-

mă digitală, iar aplicaţia 

FarmCompass va genera un 

raport pentru fi ecare fermă şi 

vor fi  alese 3 aspecte care ne-

cesită îmbunătăţiri. Evaluare 

îmbunătăţilor se va face la 3 

luni, 6 luni şi un an. În prima 

etapă a programului participă 

60 de fermne.

„În urma vizitelor celor 60 

de ferme, folosind o platform-

nă digitală dezvoltată de Fries-

landCampina, fermierii vor 

primi sfaturi şi soluţii la re-

zolvarea problemelor lor din 

zone precum sănătatea ani-

malelor, fertilitare, creşterea 

viţeilor, îngrijirea copitelor, 

igiena în timpul mulsului sau 

construcţia grajdurilor”, a de-

clarat Laurenţiu Gioroc, Ma-

nager Colectare Materie Pri-

mă Planifi care Royal Fries-

landCampina România.

Fermierii ardeleni au ac-

ces la o experienţă de 145 

de ani pentru a oferi calita-

te consumatorilor.

„A fost un drum lung. Nu 

este uşor să începi un astfel 

de program în România, fi ind-

că uneori a demonstra utili-

tatea unor demersuri nu este 

cel mai uşor lucru. Mă bucur 

să avem alături de noi oameni 

cu mulţi ani de experienţă în 

gestionarea fermelor. Fiecare 

discurs al fi ecărui om e struc-

turat în jurul câtorva mesaje 

cheie. Această etapă are ca 

scop creşterea efi cienţei fer-

melor şi creşterea calităţii lap-

telui. Oferim posibilitatea fer-

mierilor parteneri să aibă ac-

ces la o experienţă de 145 de 

ani în producerea laptelui. Nu 

e vorba de a face mai bine 

sau mai rău ceva. E important 

să ai acces la informaţii pe ca-

re apoi decizi dacă le imple-

mentezi sau nu. Napolact vor-

beşte despre tihnă, despre a 

te bucura de viaţă, e vorba de 

linişte, dar şi de progres”, a 

declarat Corneliu Cărămiza-

ru, director general al Fries-

landCampina România.

Olandezii investesc 
în România

În cadrul unei conferinţe 

de presă în care a fost prezen-

tat proiectul, Stella Ron-

ner-Grubacic, Ambasadorul 

Olandei în România s-a ară-

tat încântată de iniţiativă.

„Este o onoare pentru mi-

ne să fac parte din acest pro-

gram. Evident, ceea ce ştiţi 

despre Olanda este că avem 

deja afaceri puternice. Nu cred 

că este nevoie să menţionăm 

că Olanda este al doilea expor-

tator de mâncare agro, datori-

tă valorii pe care o adăugăm 

produselor prima. Olanda are 

aproape 5.000 de companii în 

România, fi ind cel mai mare 

investitor din ţară. Avem ne-

voie de cunoştinţe despre teh-

nici moderne şi aplicaţiile lor 

pentru a putea contribui la sis-

teme sustenabile. Ce facem noi 

acum este un efort în acest 

sens. Pentru a ajunge ca agri-

cultura circulară să fi e parte a 

economiei circulare, trebuie să 

îmbunătăţim nivelul de cunoş-

tinţe. Trebuie ca programul ca-

re se bazează pe familiile de 

fermieri să fi e îmbunătăţit pen-

tru a putea fi  împreună pen-

tru o fermă mai bună. Lumea 

nu poate schimba cursul eve-

nimentelor, aşa că este o res-

ponsabilitate comună, la care 

trebuie să lucrăm împreună”, 

a declarat ambasadorul.

Despre 
FrieslandCampina 
România

FrieslandCampina Româ-

nia face parte din compania 

olandeză Royal FrieslandCam-

pina, organizaţie afl ată în to-

pul celor mai mari producă-

tori mondiali de lactate. Fries-

landCampina este prezentă pe 

piaţa din România cu brandu-

rile: Napolact, Frico, Milli, O-

ke şi Dots şi oferă o gamă lar-

gă de produse: lapte de con-

sum, iaurt, brânză, unt şi gus-

tări pe bază de lapte.

Fermierii români iau lecţii de la cei olandezi
Un parteneriat între România şi Olanda aduce ţările „împreună pentru o fermă mai bună”

Echipa implicată în proiectul „Împreună pentru o fermă mai bună”

Interzis la proteste în faţa 

Guvernului sau a oricărei 

altei clădiri publice impor-

tante. Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie a decis 

în urmă cu puţin timp că 

orice persoană prezentă la 

un miting în faţa unei clă-

diri publice şi care nu a 

anunţat în prealabil pre-

zenţa la protest poate fi  

sancţionată.

În legislaţie sunt cuprinse 

prevederi referitoare la obliga-

ţia persoanelor care vor să pro-

testeze în incinta unei institu-

ţii publice de a notifi ca auto-

rităţile despre acest protest.

Atunci când jandarmii dă-

deau amenzi pentru proteste 

în Piaţa Victoriei, de exem-

plu, aşadar în proximitatea u-

nei instituţii publice, unele in-

stanţe aprobau, deci confi r-

mau acele amenzi, în timp ce 

alte instanţe le anulau pe mo-

tiv că o piaţă din apropierea 

unei instituţii publice nu fa-

ce parte din incinta unui in-

stituţii publice.

Pentru că există această 

practică neunitară, Curtea de 

Apel din Bucureşti a solici-

tat ICCJ să aprobe un recurs 

în interesul legii care să de-

vină odată cu publicarea lui 

în Monitorul Oficial obliga-

toriu pentru toate instanţele 

din România.

Iar în varianta propusă de 

Curtea de Apel exista acea 

obligaţie de a confirma amen-

zile date de Jandarmerie pen-

tru proteste nenotificate ce 

au avut loc în proximitatea 

sau în piaţa din apropierea 

unei instituţii.

Această soluţie propusă 

de judecători a fost aproba-

tă luni de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie. Urmează 

ca decizia la acest recurs în 

interesul legii să fie motiva-

tă şi apoi publicată în Mo-

nitorul Ofi cial, moment în 

care va fi  obligatorie pentru 

toţi judecătorii care vor solu-

ţiona contestaţiile făcute îm-

potriva unor amenzi date din 

acelaşi motiv.

Soluţia dată de ICCJ:

„Admite recursul în intere-

sul legii formulat de Colegiul 

de conducere al Curţii de Apel 

Bucureşti şi, în consecinţă, 

stabileşte că: În interpretarea 

şi aplicarea dispoziţiilor art. 

3 prima teză din Legea nr. 

60/1991 privind organizarea 

şi desfăşurarea adunărilor pu-

blice, republicată, cu referire 

la dispoziţiile art. 26 alin. (1) 

lit. a) şi d) din aceeaşi lege, 

există obligaţia de declarare 

prealabilă a adunărilor publi-

ce, atunci când adunările ur-

mează să se desfăşoare în pie-

ţe ori pe căile publice (drum 

public, parte carosabilă şi tro-

tuar) sau în alte locuri prevă-

zute de art. 1 alin. (2) din Le-

gea nr. 60/1991, situate în ime-

diata vecinătate a sediilor ori 

imobilelor persoanelor juridi-

ce de interes public sau pri-

vat. Obligatorie, potrivit dis-

poziţiilor art. 517 alin. (4) din 

Codul de procedură civilă. 

Pronunţată, în şedinţă publi-

că, astăzi 15 octombrie 2018.”

Interzis la proteste spontane. 
ICCJ: Sancțiuni pentru protestatarii care nu-și anunță intențiile
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PUBLICITATE

Clujul se numără printre 

judeţele cu cele mai 

multe fi rme deschise 

de tineri, antreprenorii 

focusându-se în special 

pe domeniile IT, Horeca 

şi comerţ cu amănuntul 

al îmbrăcămintei.

Investiţiile sunt constisi-

toare pentru mare parte din 

aceste afaceri, iar sediu cen-

tral poate garanta un succes 

rapid. Clujul este însă o pia-

ţă cu ofertă restrânsă din punct 

de vedere al spaţiilor comer-

ciale din închiriat, de aici şi 

preţurile adesea exorbitante. 

Cea mai mare provocare este 

însă adapabilitatea acestor 

spaţii la tipul de activitate des-

făşurată, potrivit unui studiu 

compariimobiliare.ro.

Cele mai căutate zone sunt: 

Central – 32%, Mărăşti – 13%, 

Zorilor – 8%, Gheorgheni – 

7%, P-ţa Mihai Viteazul – 6%, 

Mănăştur – 6%, Floreşti – 3%, 

Semicentral – 3%, Bună Ziua 

– 3%, Someşeni – 3%

Cât costă să închiriezi 
un spaţiu în inima Clujului

Andrei Mureșanu – 12 
euro/mp

Apahida – 2 euro/mp

Borhanci – 16 euro/mp

Bună Ziua – 6 euro/mp

Central – 10 euro/mp

Europa – 7 euro/mp

Gheorgheni – 6 euro/mp

Grigorescu – 9 euro/mp

Gruia – 8 euro/mp

Între Lacuri – 14 euro/mp

Iris – 9 euro/mp

Mănăștur – 11 euro/mp

Mărăști – 9 euro/mp

Plopilor – 9 euro/mp

Someșeni – 3 euro/mp

14.940 euro
Spaţiu comercial pretabil pentru birouri/Horeca, compus 
din S+P, cu o suprafaţă totală de 1.193 mp + 300 mp de 
terasă (curte interioară) cu acces la două străzi. “Locaţia es-
te una excelentă, clădirea fi ind situată aproape de staţii ale 
mijloacelor de transport în comun, agenţii bancare, farma-
cii, centre de business, magazine, supermarket etc. Parterul 
dispune de vitrină la strada principală cu trafi c pietonal in-
tens”, se menţionează în anunţ.

7.500 euro
Imobilul are o suprafaţă utilă de 750 mp și este compartimen-
tat în 4 încăperi și 3 grupuri sanitare. Este situat la etajul 1 al 
unui imobil dispus pe 3 nivele. Benefi ciază de fi nisaje modern, 
iar sistemul de încălzire este asigurat de centrală termică.

7.000 euro
Spaţiul de închiriat are o suprafaţă utilă de 220 mp și este 
compartimentat în 2 încăperi foarte spaţioase cu vitrină spre 
strada. Finisajele sunt deosebite având parchet laminat, feres-
tre din geam termopan și tamplărie de PVS, centrală termică 
individuală. Este pretabil pentru orice activitate comercială.

550 euro
Spaţiu pentru birouri situat în Piaţa Unirii, zona Consulatului 
Maghiar. Compartimentat în 2 camere cu trecere, bucătărie și 
baie. Este recent fi nisat și amenajat. Ideal pentru sediu fi rma 
sau salon.

550 euro
În apropiere de Tribunalul Cluj. Imobilul are 3 camere, cu su-
prafaţă utila de 58 mp. Spaţiul este situat la parter. Vitrină la 
stradă, aproape de mijloace de transport în comun.

650 euro
Spaţiu comercial cu o suprafaţă utilă de 50 mp, afl at la parterul 
unui imobil nou, este renovat, openspace și nemobilat. Este 
pretabil unor activităţi de birouri, cabinet medical, farmacie etc.

Preţul mediu al spaţiilor 
de închiriat din 
Cluj-Napoca, pe zone

Cele mai scumpe spaţii de închiriat, preţuri 
valabile la mijlocul lunii octombrie 2018

Cele mai ieftine spaţii de închiriat

Românii pot lua, înce-

pând de ieri, credite 

fără dobândă.

Potrivit unui comunicat 

de presă al Guvernului, în-

cepând de luni, tinerii între 

16 şi 26 de ani pot contrac-

ta, prin programul guverna-

mental „Investeşte în tine”, 

credite cu dobândă suporta-

tă din bugetul de stat de pâ-

nă la 40.000 de lei, iar per-

soanele între 25 şi 55 de ani 

pot lua credite până la 35.000 

de lei. Aceste credite pot fi  

accesate prin CEC Bank.

Benefi ciarii programului 

trebuie să să îndeplinească ur-

mătoarele condiţii de eligibi-

litate: să fi e persoane fi zice 

cu cetăţenie română, cu do-

miciliul în România; să fi e ti-

neri cu vârsta cuprinsă între 

16 ani împliniţi şi până la 26 

de ani neîmpliniţi la data so-

licitării creditului inclusiv şi 

să fi e cuprinşi în sistemul de 

învăţământ sau să efectueze 

cursuri de specializare, auto-

rizate de Ministerul Educaţi-

ei Naţionale sau, după caz, 

de Ministerul Muncii şi Justi-

ţiei Sociale; persoane cu vâr-

sta între 26 de ani împliniţi şi 

55 de ani neîmpliniţi la data 

solicitării creditului inclusiv, 

dacă sunt cuprinse în siste-

mul de învăţământ sau efec-

tuează cursuri de reconversie 

şi/ sau specializare profesio-

nală, autorizate de Ministerul 

Educaţiei Naţionale şi, după 

caz, de Ministerul Muncii şi 

Justiţiei Sociale; să prezinte 

cel puţin un codebitor, dacă 

solicitantul nu este angajat.

Salariaţii pot solicita supli-

mentar 20.000 de lei, pe lân-

gă creditul iniţial. De aseme-

nea, anii de studiu vor repre-

zenta perioada de graţie pen-

tru acest tip de fi nanţare. Su-

mele pot fi  folosite pentru îm-

bunătăţirea pregătirii profesi-

onale sau pentru acces la di-

ferite servicii de sănătate şi 

activităţi sportive.

Un altfel de „credit doar cu buletinul”

Liceenii clujeni, care 

au participat la un târg 

de profil, spun că uni-

versităţile din străinăta-

te au o gamă variată 

de programe de studiu 

care pun accent pe latu-

ra practică, dar oferă 

şi burse şi facilităţi stu-

denţilor. Organizatorii 

târgului cred că românii 

sunt atraşi de ideea de a 

studia în alte ţări datori-

tă faptului că există 

şanse mai mari de anga-

jare după absolvire.

„Îi aşteptăm pe vizitatori 

cu peste 6.000 de programe 

de studiu la nivel de licen-

ţă, masterat şi doctorat ofe-

rite de universităţi din 9 ţă-

ri, inclusiv România. Uni-

versităţile din străinătate au 

o gamă variată de programe 

de studiu care pun accent 

pe latura practică, dar ofe-

ră şi burse şi facilităţi stu-

denţilor. În principal, româ-

nii sunt atraşi de ideea de 

a studia în alte ţări datori-

tă faptului că există şanse 

mai mari de angajare după 

absolvire, în condiţiile în ca-

re, târg, sunt prezente uni-

versităţi din Marea Britanie 

şi Olanda unde rata de an-

gajabilitate depăşeşte 90%, 

adică absolvenţii îşi găsesc 

uşor un loc pe piaţa muncii 

în străinătate. Acolo contea-

ză stagiile de practică deru-

late în timpul anilor de stu-

diu”, a spus aceştia.

În ceea ce priveşte siste-

mul de învăţământ din stră-

inătate, organizatorii expli-

că că în ţările nordice – Da-

nemarca, Suedia, taxa de şco-

larizare este zero, iar în Ma-

rea Britanie şi Olanda taxe-

le pot fi  acoperite de studenţi 

prin împrumuturi de la stat, 

care se restituie după fi nali-

zarea studiilor, după anga-

jare şi după ce se atinge un 

anumit plafon de venit.

Andrew Marriott, ofi ţer 

de recrutare la University of 

Essex, Marea Britanie, afl a-

tă pe locul 22 la nivel mon-

dial, a declarat la rândul său 

că RIUF este un bun prilej 

pentru a găsi studenţi de top.

„La Essex avem peste 500 

de studenţi din România ca-

re sunt foarte apreciaţi şi 

căutăm să aducem şi alţii. 

Românii vorbesc foarte bi-

ne limba engleză, s-au adap-

tat la condiţiile de studiu 

din Marea Britanie, le pla-

ce. După absolvire, mulţi îşi 

găsesc slujbe în domeniul 

pentru care s-au pregătit”, 

a spus acesta.

Alina, elevă la un liceu 

din centrul Clujului, este in-

teresată să studieze, după 

ce îşi va lua bacalaureatul 

anul viitor, la o universita-

te din Marea Britanie, cu 

speranţa că îşi va găsi un 

loc de muncă în domeniul 

finanţe-bănci.

„Nu mă sperie Brexit-ul, 

ştiu că o diplomă a unei u-

niversităţi din Marea Brita-

nie îţi oferă posibilitatea să 

îşi găseşti uşor un loc de 

muncă în spaţiul anglo-sa-

xon, chiar în Australia sau 

Noua Zeelandă. Eu aş prefe-

ra să lucrez în Londra, dar 

sunt dispusă şi în alte locuri. 

Cu o astfel de diplomă şan-

sele de angajare sunt foarte 

mari. În România e foarte 

greu să îţi găseşti un job în 

domeniu”, a spus tânăra.

Paul, un alt licean clujean, 

caută oferte pentru a studia 

într-o universitate din ţările 

nordice, unde învăţământul 

superior este gratuit şi li se 

permite studenţilor să şi lu-

creze în sistem part-time.

„Am prieteni la universi-

tate în Copenhaga, unde în-

vaţă în limba engleză, nu 

este obligatoriu să înveţi da-

neza ca să poţi urma o uni-

versitate. Nu este taxă de 

şcolarizare, ceea ce este un 

mare avantaj”, a menţionat 

liceanul.

De ce pleacă tinerii din Cluj 
la studii în străinătate
Mii de tineri care doresc să devină studenţi la universităţi 
din străinătate sunt atraşi de faptul că la unele dintre acestea rata 
de angajabilitate după absolvire depăşeşte 90%.

În ţările nordice: Danemarca, Suedia, taxa de şcolarizare este zero, lucru ce îi atrage pe elevii români să studieze acolo

ANDREW MARRIOTT | ofiţer de recrutare 
la University of Essex, Marea Britanie

 „La Essex avem peste 500 de studenţi din 
România care sunt foarte apreciaţi şi căutăm 
să aducem şi alţii. Românii vorbesc foarte bine 
limba engleză, s-au adaptat la condiţiile 
de studiu din Marea Britanie, le place. După 
absolvire, mulţi îşi găsesc slujbe în domeniul 
pentru care s-au pregătit“
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Campanie valabilă în perioada 01.10-11.11.2018 pentru clienții de tip 
rezidențial din zonele precizate în regulamentul campaniei, la achiziționarea 
pe piața concurențială a unui abonament Enel Fix Asigurat. **Asigurare 
gratuită inclusă în polița de grup a Enel Energie/Enel Energie Muntenia. 
Regulament, detalii și lista magazinelor Enel din zonele participante sunt 
disponibile pe www.enel.ro. *Apel gratuit din rețelele naționale. Program 
de funcționare call center: L-V: 8:00 - 20:00, S: 8:00 - 13:00

CUM AI GRIJĂ 
DE ENERGIA CASEI TALE?

Cu ENEL FIX ASIGURAT ai:
 12 luni preț fix  al energiei
 o lanternă CADOU
 asigurare gratuită

 inclusă **

Află detalii la:

 0800 80 06 96*
 enel.ro

 
 Magazinele Enel din:

 Str. Avram Iancu nr. 492-500, Florești
 Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B, cod E137 - Iulius Mall,  
 Cluj-Napoca

Timp de trei zile, între 

19 şi 21 octombrie, Scena 

Urbană alături de parte-

nerii şi colaboratorii săi, 

vor organiza o serie de 

activităţi menite să dezvă-

luie frumuseţea, istoria şi 

ineditul locului: spectaco-

le de operă şi de muzică 

populară, cursuri de dans, 

treasure hunt, tururi ghi-

date, cursuri de fotografi e, 

dar şi clase de postură cu 

kinetoterapeuţi.

„Ce ne dorim prin Extra 

Muros? Să savurăm şi să apre-

ciem în detaliu o suită de spa-

ţii urbane care sunt văzute cel 

mai adesea doar din trafi cul 

auto. E o zonă şi un eveni-

ment care ne va aduce mai 

aproape de povestea comuni-

tăţii, cu toate picanteriile ce 

se trăiesc şi se construiesc…

extra muros”, spune coordo-

natorul Scenei Urbane, arhi-

tectul Daniela Maier, preşe-

dintele Ordinului Arhitecţilor 

din România- Filiala Transil-

vania (OART).

Astfel, vineri, începând cu 

ora 17.00 la statuia lui Baba 

Novac va avea loc un curs de 

fotografi e cu telefonul, ur-

mând ca de la ora 19.00 pe 

scena amplasată lângă statu-

ia lui Baba Novac să aibă loc 

Rădăcini- muzică populară 

din toate zonele ţării, atât în 

limba română, cât şi în limbi 

ale conaţionalilor nostril, ur-

mată de Orchestra „Zestrea 

Ardealului” şi Grupul vocal 

„Zestrea Ardealului”.

Ziua de sâmbătă debutea-

ză la ora 11.00 cu un tur ghi-

dat – ansamblul de pieţe Şte-

fan cel Mare şi Avram Iancu- 

alături de profesorul Vladi-

mir-Alexandru Bogosavlievici. 

Punctul de întâlnire va fi  sta-

tuia lui Baba Novac

Ziua continuă cu ”Stai 

drept!”- despre postura corec-

tă în viaţa de zi cu zi, sub în-

drumarea kinetoterapeuţilor Xe-

nia Hopârtean, Claudiu Man, 

David Luca (ora 12:00, locul 

de joacă din Parcul Operei). De 

la ora 15.00, “Extra Muros”- 

treasure hunt – deschis pentru 

toţi cei interesaţi să descopere 

oraşul prin joacă. Punct de în-

tâlnire: Statuia lui Baba Novac

De la ora 16:00, la scena 

de lângă statuia lui Baba No-

vac va avea loc un curs de 

dans modern- tehnici de ba-

ză, cu pregătirea unei core-

grafi i pentru copii între 8-14 

ani (coordonatori: Sebastian 

Vlad şi Oana Siminic).

Distracţia continuă cu 

„Ce-am fredonat în ultimul 

secol”- melodii celebre ale ul-

timilor 100 de ani- de la ora 

19:00, scena de lângă statuia 

lui Baba Nova cu soliştii Rareş 

Mariş, Lisa Maria Banyai, Iu-

lia Sorlea, Deona Roman, Ada-

lia Ani, Francesca Bumb, Car-

la Minteuan, Medeea Pavelia, 

Marc Mitraşcă, Mihail Salum, 

Tudor Pop şi Ariana Pop

Ziua de duminică începe la 

ora 11.00 cu un tur ghidat – 

ansamblul de pieţe Ştefan cel 

Mare şi Avram Iancu- alături 

de profesorul Vladimir-Alexan-

dru Bogosavlievici. Punctul de 

întlnire va fi  Statuia lui Baba 

Novac. Ziua continuă cu trea-

sure hunt şi un curs dans po-

pular- tehnici de bază, cu pre-

gătirea unei coregrafi i pentru 

copii între 7-14 ani (coordona-

tori: Mezdrea Marian Andrei 

şi Căprar Crina Alexandra). De 

la ora 19.00 la scena de lângă 

statuia lui Baba Novac va avea 

loc spectacolul de operă „My 

Fair Lady”. Distribuţia: Higgins 

– Bogdan Neculce-Sâmpetrean, 

Eliza – Antonia Francesca Ia-

cob, Doolittle – Bogdan Cris-

tian, Pickering – Alex Suciu, 

Harry – Aurelian Filip, Jamie 

– Claudiu Chereji, D-na Pear-

ce – Christine Razec. Partici-

pă studenţi ai Academiei de 

Muzică „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca

Scena Urbană este un pro-

iect prin care zone “moar-

te” din oraş sunt readuse la 

viaţă prin organizarea de di-

verse evenimente. Proiectul 

are deja o vechime de câţi-

va ani şi se bucură de un 

real succes.

Scena Urbană iese... în afara zidurilor cetăţii
Scena Urbană vă invită în acest an „Extra Muros”, adică „în afara zidurilor” cetăţii medievale, 
acolo unde s-au scris pagini importante din istoria Clujului. Mai exact, în zona Pieţei Ştefan cel Mare. 

Vineri, începând cu ora 17.00 la statuia lui Baba Novac va avea loc un curs de fotografi e cu telefonul

Căminul Cultural din 

Suceagu, judeţul Cluj, s-a 

dovedit neîncăpător la 

prima reprezentaţie din 

cadrul proiectului „Hai în 

Sat la Operă”, cel dintâi 

din seria de 10 spectacole 

ce urmează să se desfăşoa-

re în 10 comunităţi rurale 

diferite ale judeţului Cluj.

După slujba de duminică, 

cu mic, cu mare, comunitatea 

s-a adunat la un loc, iar Că-

minului Cultural din Suceagu 

i s-a restituit rolul de drept- 

cel de loc al culturii şi al oa-

menilor dornici de evenimen-

te de calitate.

Publicul a fost unul extrem 

de divers, de la persoane în 

vârstă, până la familii întregi 

sau chiar copii, toţi oferind 

artiştilor de pe scena, aplau-

ze răsunătoare, asemeni ma-

rilor săli de spectacole.

Pe scenă au evoluat voci 

consacrate ale Operei Naţiona-

le Române din Cluj-Napoca şi 

ale Operei Maghiare din 

Cluj-Napoca. Repertoriul s-a 

împărţit pe mai multe calupuri 

muzicale, fi ind unul facil şi 

conţinând arii din opere cele-

bre, operete, cantonete, musi-

cal, sau lied, atât în maghia-

ră, cât şi în română. De remar-

cat este că fi ecare calup mu-

zical a fost însoţit de o pre-

zentare informativă despre ge-

nul muzical care urmează să 

fi e interpretat, tocmai pentru 

a contribui la familiarizarea 

publicului rural, mai puţin obiş-

nuit cu acest gen muzical. Spec-

tacolul s-a încheiat cu celebra 

arie „Brindisi”, în interpreta-

rea inedită a întregii echipe de 

artişti ai celor două Opere.

„Hai în Sat la Operă”, este 

un proiect original, un concept 

conturat şi demarat de Asoci-

aţia Culturală „Hai în Sat”. 

Echipa Hai în Sat a plecat de 

la ideea că stilul de viaţă al oa-

menilor care trăiesc în comu-

nităţile rurale este total lipsit 

de evenimente de calitate, cu 

adevărat artistice, care să con-

tribuie la culturalizarea aces-

tora, cultura fi ind o compo-

nentă extrem de însemnată a 

dezvoltării, atât a individului, 

cât şi a societății.

Opera din Cluj a ajuns la sat

Unităţile de învăţământ 

primar şi gimnazial 

din Cluj-Napoca benefi cia-

ză de Programul „Şcoală 

după şcoală”, în scopul 

prevenirii abandonului 

şcolar şi ameliorării per-

formanţelor şcolare 

ale copiilor care provin 

din familii marginalizate.

Iniţial, acest program a fost 

implementat ca proiect pilot 

în anul şcolar 2013-2014 la 

Şcoala Gimnazială „Traian Dâr-

jan” din municipiul Cluj-Na-

poca, unitatea de învăţământ 

în care au fost identifi caţi cei 

mai mulţi elevi proveniţi din 

familii marginalizate şi expu-

se riscului excluziunii sociale. 

Ulterior, programul a fost ex-

tins în alte şcoli din oraş.

Cheltuielile pentru imple-

mentarea programului în anul 

şcolar 2018-2019, în sumă de 

360.360 lei (inclusiv TVA), se 

suportă din bugetul Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Medicală.

În acest an şcolar benefi -

ciarii programului sunt un nu-

măr de 210 elevi, din urmă-

toarele şcoli: Şcoala Gimnazi-

ală „Traian Dârjan”, Şcoala 

Gimnazială „Nicolae Iorga”, 

Şcoala Gimnazială „Octavian 

Goga”, Şcoala Gimnazială ”Ni-

colae Titulescu” şi Liceul te-

oretic „Onisifor Ghibu”.

Elevii incluşi în programul 

„Şcoala după şcoală” partici-

pă la activităţi care îi ajută să 

depăşească difi cultăţile de în-

văţare, activităţi de socializa-

re şi benefi ciază zilnic de o 

masă caldă. 

„Şcoală după şcoală” pentru 210 elevi 
din medii defavorizate din Cluj-Napoca
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90% din urologii din 

România au fost prezenţi în 

weekend la Cluj, spune prof. 

dr. Ioan Coman, cel care i-a 

adus în România, cu această 

ocazie, şi pe cei mai impor-

tanţi urologi din lume. 

A fost o „săptămână de foc” 

pentru organizatori. 

Monitorul de Cluj a stat de 

vorbă cu medicul clujean 

pentru a afl a care au fost 

câştigurile profesionale 

generate de aceste eveni-

mente ştiinţifi ce de excepţie.

S. G. MĂRGHITAŞ
marghitas@monitorulcj.ro

Vineri s-au încheiat, la 
Cluj-Napoca, două congre-
se de urologie cu amplitu-
dine internaţională, la care 
au participat nu mai puţin 
de 950 de persoane. Dinco-
lo de numărul foarte mare 
de participanţi, care este 
câştigul adus de aceste ma-
nifestări ştiinţifi ce?

Într-adevăr, săptămâna tre-

cută a fost una „de foc” pen-

tru urologia clujeană. Pentru 

prima dată în istoria urologiei 

clujene a fost organizat un con-

gres central-european în con-

juncţie cu congresul anual al 

Asociaţiei Române de Urologie 

(ARU) , şi acesta cu participa-

re internaţională. Ca un „bo-

nus” din partea Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu Ha-

ţieganu” Cluj-Napoca, conjunc-

ţia dintre cele două manifestări 

a reprezentat-o o sesiune de li-

ve şi semilive surgery , sesiu-

ne care a constat în efectuarea 

a şase operaţii urologice lapa-

roscopice cu aparatură 3D-HD 

în blocul operator al Spitalului 

Clinic Municipal Cluj-Napoca 

şi care au fost transmise în di-

rect în sala de conferinţe a 

Grand Hotel Napoca, oferind 

auditoriului şansa de a intra în 

direct în legătură cu chirurgii 

operatori şi să le pună întrebări 

asupra detaliilor tehnice folo-

site de aceştia. Am avut parti-

cipanţi din 18 ţări, în principal 

din Uniunea Europeană, dar şi 

din Republica Moldova şi Isra-

el. Operaţiile au fost efectuate 

de chirurgi urologi cu experi-

enţă în laparoscopia urologică 

3D, recunoscuţi ca mari perso-

nalităţi în domeniu, la nivel eu-

ropean şi internaţional, dar şi 

de doi dintre elevii mei, dr. Bog-

dan Petruţ de la Institutul On-

cologic „Prof. Dr. Ion Chiricu-

ţă” Cluj-Napoca şi dr. Nicolae 

Crişan de la Spitalul Clinic Mu-

nicipal Cluj-Napoca. Operaţiile 

au fost de un mare grad de di-

fi cultate şi, spre bucuria mea, 

toate au decurs în condiţii opti-

me, o parte din pacienţi fi ind 

deja externaţi, iar ceilalţi în curs 

de externare. Cred că sesiunea 

de live surgery în domeniul la-

paroscopiei urologice 3D a sus-

citat interesul acestui mare nu-

măr de participanţi; aş putea 

spune că 90% din urologii din 

România au fost prezenţi la a-

ceastă sesiune, dar şi la mani-

festarea central-europeană de 

urologie s-a atins numărul ma-

xim de participanţi de peste ho-

tare, comparativ cu celelalte 17 

manifestări similare care au fost 

organizate de către ţările veci-

ne în anii precedenţi.

Profesorul Piotr Chłosta din 

Polonia ne-a încântat prin abi-

litatea şi precizia cu care a efec-

tuat o cistectomie radicală la-

paroscopică 3D la un pacient 

cu un cancer vezical infi ltrativ, 

iar profesorul Andrei Nadu, din 

Israel, cu o nefrectomie parţi-

ală pentru un cancer renal si-

tuat într-o poziţie particulară, 

difi cil de abordat laparoscopic, 

dar care a fost fi nalizată cu suc-

ces datorită experienţei deose-

bite pe care domnia sa o are în 

efectuarea acestui tip de ope-

raţii; nu mai puţin fascinant a 

fost pentru noi să urmărim dex-

teritatea şi viteza cu care pro-

fesorul Endre Holman din Un-

garia a efectuat o nefrectomie 

radicală pentru un cancer vo-

luminos de rinichi. Aşa cum 

am menţionat anterior, elevii 

mei au intrat în competiţie cu 

aceste personalităţi ale urolo-

giei europene şi internaţionale 

şi au fi nalizat cu succes o ne-

frectomie parţială laparoscopi-

că pentru un cancer renal – dr. 

Bogdan Petruţ –, respectiv o 

prostatectomie radicală pentru 

un cancer prostatic localizat – 

dr. Nicolae Crişan.

Sesiunea de semilive surgery 

a fost dedicată chirurgiei robo-

tice şi au fost prezentate inter-

venţii pe care le-am efectuat re-

cent la Spitalul Sf. Constantin 

din Braşov pentru cancer de 

prostată şi cancer de rinichi. Tot 

în cadrul unei sesiuni de semi-

live surgery, un alt discipol de-al 

meu de mare valoare, dr. Bog-

dan Ovidiu Feciche, care este 

medic primar la Spitalul Jude-

ţean de Urgenţă Satu Mare a 

prezentat o tehnică particulară 

de abordare laparoscopică a u-

nei tumori de suprarenală, iar 

dr. Giorgio Bozzini din Italia o 

enucleere cu Thulium-laser a 

unei tumori benigne de prosta-

tă. Prezenţă constantă şi cu un 

aport deosebit la toate manifes-

tările ştiinţifi ce pe care le-am 

organizat în ultimii nouă ani, 

de când am debutat în chiru-

gia robotică la Spitalul Clinic 

Municipal Cluj-Napoca, au fost 

profesorii Ottavio de Cobelli şi 

Victor Matei Deliu, a căror ex-

pertiză în domeniul chirurgiei 

robotice urologice a fost una-

nim apreciată.

Tendinţa actuală a chirur-

giei în general şi a urologiei 

în particular este înspre mi-

nim-invazivitate, iar laparo-

scopia 3D, cu pivotul ei care 

este chirurgia robotică cu ro-

botul chirurgical Da Vinci, în-

truneşte toate elementele în 

acest sens. Se efectuează ope-

raţii de mare anvergură în cor-

pul pacientului, abordând or-

ganul bolnav prin incizii mi-

limetrice la nivel tegumentar, 

benefi ciind în acelaşi timp de 

o vizibilitate excepţională 

3D-HD, iar în cazul utilizării 

robotului chirurgical Da Vinci 

şi de o manevrabilitate facilă 

a instrumentarului robotic, 

oferind pacientului maximum 

de siguranţă şi de precizie în 

actul chirurgical cu invazivi-

tate minimă. Aceasta permi-

te o mobilizare postoperato-

rie precoce, o durată scurtă a 

spitalizării cu minimum de 

calmante şi o reintegrare ra-

pidă familială şi socială.

Din sutele de lucrări ştiin-

ţifi ce prezentate cu ocazia ce-

lor două congrese de urologie 

cu participanţi din 18 ţări, doar 

2% din lucrări au fost cu re-

ferire la tehnici chirurgicale 

clasice, în special pe aparatul 

genital masculin extern, unde 

laparoscopia sau robotica nu 

au cum să fi e folosite datorită 

particularităţilor anatomice ale 

acestui aparat, restul de 98% 

din lucrări fi ind dedicate abor-

dărilor minim invazive: lapa-

roscopia 3D, chirurgia roboti-

că urologică, chirurgia fl exibi-

lă intrarenală, terapiile laser 

cu Holmium şi Thulium.

Tot mai mult, cu ocazia 

manifestărilor ştiinţifi ce inter-

naţionale, deci şi aici la 

Cluj-Napoca, voci incontesta-

bile din domeniul urologiei 

vin cu abordări de genetică şi 

de imunoterapie în patologia 

uro-oncologică.

Prin faptul că o manifesta-

re ştiinţifi că urologică de o a-

semenea amploare s-a desfă-

şurat la Cluj-Napoca, dar şi 

prin lucrările pe care colegii 

urologi din Cluj şi din celelal-

te centre urologice din ţară 

le-au prezentat, prin aprecie-

rile făcute de către lideri de 

opinie ai Asociaţiei Europene 

de Urologie, prezenţi la con-

gresele noastre, la adresa ma-

nifestărilor ştiinţifi ce pe care 

le-am organizat la Cluj, con-

sider că avem dovada cea mai 

clară a faptului că urologia ro-

mânească este perfect integra-

tă în urologia europeană. Es-

te, în egală măsură, meritul:

• predecesorilor noştri, ca-

re, chiar şi în anii în care mo-

bilitatea noastră pe plan in-

ternaţional era limitată, au gă-

sit formule pentru a promova 

tehnicile moderne de diagnos-

tic şi tratament în urologie;

Prof. dr. Ioan Coman: „Medicina, prin definiţie,       

Prof. dr. Ioan Coman, medic primar urolog şi specialist în chirurgie robotică

IOAN COMAN | medic primar urolog și specialist în chirurgie robotică
 „Nu mai aud voci de rezidenți în jurul meu 
care să își dorească să părăsească România 
pentru a putea trăi decent, dar nu este 
sufi cient. Nu doar salariile, mai mult sau 
mai puțin motivante, sunt problema. La 
vârsta lor, rezidenții sunt în curs de formare 
profesională și fi ind bine informați cu ce se 
întâmplă în specialitatea lor în Europa și în 
lume, doresc să benefi cieze de aceleași 

programe de formare profesională, iar 
în clinicile în care lucrează să benefi cieze 
de aceeași aparatură ca și colegii lor de 
peste hotare. Ei nu se mulțumesc cu puțin, 
vor, dacă se poate, totul, aici și acum. 
În caz contrar, folosesc arma pe care o au 
la dispoziție atât de ușor în zilele noastre, 
migrația profesională, iar pierderea pentru 
statul român este uriașă.“ 

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
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    obligă la performanţă”
• al generaţiei actuale de 

practicieni cu experienţă în 

domeniul urologiei care, be-

nefi ciind de larga deschidere 

pe plan internaţional de du-

pă 1989, au reuşit să dezvol-

te urologia românească şi să 

o aducă la standarde interna-

ţionale prin dotarea clinicilor 

cu aparatură de înaltă tehni-

citate şi prin formarea unui 

număr mare de specialişti uro-

logi la standarde actuale;

• şi, de ce nu, al tinerei ge-

neraţii care acum face primii 

paşi în practicarea acestei fru-

moase şi nobile specializări me-

dicale, urologia, care stăpânind 

foarte bine limba engleză şi a-

vând acces la surse rapide de 

informare reuşesc să fi e com-

petitivi cu colegii lor din ţările 

dezvoltate. Mă refer aici în par-

ticular la faptul că un număr 

mare de tineri specialişti, for-

maţi în clinicile universitare din 

ţară, şi-au găsit foarte uşor un 

loc de muncă în clinici de pre-

stigiu din Franţa. Germania, 

Anglia, Italia şi chiar S.U.A. şi 

fac faţă cu succes cerinţelor din 

sistemele de sănătate de peste 

hotare. Nu ştiu în ce măsură 

plecarea lor peste hotare este 

pentru ei înşişi un câştig, dar 

pentru România este sigur o 

mare pierdere. Aştept să-i văd 

revenind în ţară nu numai la 

congrese sau de sărbători, îmi 

doresc ca în România să aibă 

aceleaşi condiţii de muncă şi 

să fi e la fel de respectaţi ca în 

ţările în care au ales pentru mo-

ment să lucreze.

Sunteţi una dintre vocile 
importante din sănătate. 
Care sunt, în opinia dum-
neavoastră, principalele 
probleme ale sistemului 
public de sănătate? Credeţi 
că recentele măriri de sala-
rii din sistem pot rezolva 
criza de personal medical?

– Este un prim pas. Nu 

mai aud voci de rezidenţi în 

jurul meu care să îşi doreas-

că să părăsească România 

pentru a putea trăi decent, 

dar nu este sufi cient. Nu doar 

salariile, mai mult sau mai 

puţin motivante, sunt proble-

ma. La vârsta lor, rezidenţii 

sunt în curs de formare pro-

fesională şi fi ind bine infor-

maţi cu ce se întâmplă în spe-

cialitatea lor în Europa şi în 

lume, doresc să benefi cieze 

de aceleaşi programe de for-

mare profesională, iar în cli-

nicile în care lucrează să be-

nefi cieze de aceeaşi aparatu-

ră ca şi colegii lor de peste 

hotare. Ei nu se mulţumesc 

cu puţin, vor, dacă se poate, 

totul, aici şi acum. În caz 

contrar, folosesc arma pe ca-

re o au la dispoziţie atât de 

uşor în zilele noastre, migra-

ţia profesională, iar pierde-

rea pentru statul român este 

uriaşă. Soluţia este în mâna 

decidenţilor politici care ac-

tivează în domeniul sanitar.

Care ar trebui să fi e locul 
instituţiilor medicale pri-
vate în sistemul naţional 
de sănătate?

Unul important. Competi-

ţia între cele două sisteme de 

sănătate, privat şi de stat, nu 

poate să fi e decât în benefi -

ciul pacientului.

Din experienţa dumnea-
voastră, de unde credeţi că 
vine progresul în sistemul 
medical? Cum poate evolua 
sistemul în mod compact, 
nu doar în „insule” de per-
formanţă?

Frumoasă întrebare. Se ştie 

că omul sfi nţeşte locul! Doar 

că omul are nevoie şi de susţi-

nere fi nanciară pentru a reali-

za ceva performant, susţinere 

care poate să vină din banul 

public sau din sistemul privat. 

Susţinute fi nanciar, „insulele” 

de performanţă pot forma un 

arhipelag. Ele sunt cele care 

contează! Medicina, prin defi -

niţie, obligă la performanţă.

Revenind la domeniul 
dumneavoastră de experti-
ză, urologia, care ar fi  
principalele semnale de 
alarmă pe care le depistaţi 

în activitatea cotidiană şi 
ce ar trebui să facem în 
acest sens?

Îmbătrânirea populaţiei, la 

nivel global şi la nivel naţio-

nal, favorizează apariţia boli-

lor oncologice în general şi în 

urologie în mod particular. Teh-

nicile moderne de diagnostic 

permit depistarea precoce a 

cancerelor din sfera urologică 

– de prostată, rinichi, vezică 

urinară – de aşa manieră în-

cât uro-oncologia se profi lea-

ză tot mai mult ca o supras-

pecializare în domeniul urolo-

giei, nu numai prin mijloace 

de diagnostic specifi ce, cât şi 

prin tehnici speciale de trata-

ment, prin abordări pluridis-

ciplinare, prin terapii adesea 

extrem de costisitoare şi de 

mare răspundere medicală.

Chirurgia robotică nu este 

doar chirurgia viitorului, ea 

este chirurgia prezentului în 

tot mai multe specialităţi chi-

rurgicale, dar în primul rând 

în urologie. Gold standardul 

terapeutic în cancerul prosta-

tic este chirurgia robotică!

Nu rare sunt infecţiile apa-

ratului urogenital cu germeni 

tot mai rezistenţi la antibioti-

cele uzuale şi care stimulea-

ză marile companii farmace-

utice să efectueze cercetări şi 

să descopere noi şi noi for-

mule de antibiotice care să 

învingă antibioticorezistenţa.

„Sunt tot mai avansate cercetările în domeniul geneticii, de așa mani-
eră încât se discută că peste un număr de ani vom opera din ce în ce 
mai puţine cazuri oncologice, locul chirurgului oncolog fi ind posibil lu-
at în viitorul nu foarte îndepărtat de inginerul genetician. Ingineria 
genetică se dezvoltă într-un ritm alert și constituie o mare speranţă 
pentru tratamentul bolilor oncologice.

Litiaza urinară, deloc rară, azi nu se mai operează clasic, ci se abor-
dează multimodal prin litotriţie extracorporeală combinată la nevoie 
cu chirurgie intrarenală fl exibilă, pe căi naturale introducându-se fi bre 
milimetrice și sisteme optice miniaturale care permit fragmentarea și 
eliminarea calculului fără sângerare și cu spitalizări de maxim 1-2 zile.

Malformaţiile aparatului urogenital pot fi  azi depistate în viaţa in-
trauterină, se dezvoltă chirurgia fetală, adică intervenţii pe feţi prin 
abordare percutană a uterului gravid sub control imagistic.

Prin enumerarea acestor tendinţe actuale, ne putem da ușor sea-
ma că urologia este o specialitate fascinantă, dar costisitoare. 
Aparatura urologică este din ce în ce mai sofi sticată, iar a te men-
ţine în actualitate presupune, pe lângă o continuă pregătire profe-
sională, și o susţinere fi nanciară deosebită.

Doar privind lucrurile din această perspectivă putem spera la 
un viitor sistem de sănătate modern și competitiv la nivel euro-
pean și internaţional.”

Imunoterapia câştigă teren 
în special în uro-oncologie

Trăim într-o agitaţie conti-

nuă, suntem bombardaţi 

cu informaţii, vrem 

să ţinem pasul cu toate 

schimbările, aşa că presiu-

nea este din ce în ce mai 

mare. Problema este că 

acest stil de viaţă vine la 

pachet cu frici şi de multe 

ori cu atacuri de panică.

Atacurile de panică nu sunt 

uşor de recunoscut, având în 

vedere că simptomele sunt mul-

te, spune specialistul, cea mai 

frecventă fi ind frica. "Impor-

tant pentru diagnostic este să 

fi e prezente cel puţin patru, de 

genul palpitaţii, creşterea rit-

mului cardiac, senzaţia de su-

focare, o respiraţie agitată, sen-

zaţia de greaţă, de durere în 

piept sau de jenă la nivelul ab-

domenului şi în plus foarte im-

portant starea extremă de in-

tensă de frică. Aş putea spune 

chiar teroare, cu ideea că exis-

tă un pericol iminent de moar-

te. Ţi se poate să avem şi sen-

zaţia de corp foarte uşor, ca şi 

cum ne uităm la noi în timp 

ce ni se întâmplă toate astea 

sau ca şi când ni se umfl ă un 

balon în cap, avem senzaţia de 

cap foarte uşor", explică psi-

hologul Florentina Ionescu, ci-

tat de digi24.ro.

De asemenea, se pot mani-

festa şi prin transpiraţii, frisoa-

ne, tremurături, furnicături la ni-

velul membrelor. Simptomele 

pot fi  atât fi zice, cât şi psihice.

„Orice persoană poate să 

facă la un moment dat în via-

ţa ei un atac de panică. Ideea 

nu e să nu faci sau să te fe-

reşti, ci să nu rămâi acolo, fi -

indcă una este să avem de-a 

face cu atacuri de panică izo-

late şi alte cu atacuri ca parte 

a unei tulburări de panică, ce-

ea ce este cu totul altceva, e 

vorba de o tulburare emoţio-

nală care poate creşte în inten-

sitate şi se poate ajunge chiar 

şi la tratament medicamentos. 

Diagnosticul se pune dacă e 

vorba de cel puţin două ata-

curi de panică repetate”, pre-

cizează psihologul.

Atacurile de panică pot fi  

uşor confundate cu alte boli 

din cauza simptomelor nume-

roase. „Diferenţierea se face cu 

boli cardiace sau cu boli pul-

monare sau endocrinologice, 

de aceea e foarte important să 

eliminăm cauzele fi zice, pen-

tru că există posibilitatea să 

avem o problemă de sănătate 

şi să nu ştim despre ea, deci 

înainte de a pune diagnosticul 

de atac de panică este foarte 

bine să consultăm un medic şi 

să facem nişte investigaţii pen-

tru a elimina cauzele fi zice. De 

exemplu foarte frecvent poate 

da atacuri de panică tiroida, 

deci tulburările de tiroidă se 

pot manifesta la modul fi zic 

prin atacuri de panică,” spune 

specialistul.

Ce trebuie să facă o persoa-

nă când are un atac de panică? 

"Să respire. În primul rând să 

respire. La atacul de panică pre-

ocuparea pentru simptome es-

te atât de mare, deşi este vor-

ba despre un pericol mai degra-

bă imaginar decât unul real, în-

cât pur şi simplu uită să respi-

re sau respiră superfi cial sau 

sacadat, ceea ce duce la epui-

zare. În al doilea rând să mute 

atenţia de la simptome. Cu cât 

eşti mai atent la simptomele fi -

zice, cu atât ele se vor intensi-

fi ca, prin urmare e foarte im-

portant să îţi ţii mintea ocupa-

tă. De exemplu, poţi să spui ta-

bla înmulţirii, poţi să numeri 

invers, poţi să spui o rugăciu-

ne. Orice pentru a-ţi muta aten-

ţia de la simptome,” recoman-

dă Florentina Ionescu.

Cum recunoaştem 
un atac de panică

FLORENTINA 
IONESCU | psihoog

 „Important pentru 
diagnostic este să fi e 
prezente cel puțin patru, 
de genul palpitații, 
creșterea ritmului cardiac, 
senzația de sufocare, o 
respirație agitată, senzația 
de greață, de durere în 
piept sau de jenă la nivelul 
abdomenului și în plus 
foarte important starea 
extremă de intensă 
de frică.“

Un bărbat de 38 de ani 

din Arad a primit inima 

unei paciente de 43 de ani 

din Cluj, afl ată în moarte 

cerebrală. Operaţia a avut 

loc la Târgu Mureş, 

a durat 9 ore şi a fost 

realizată de o echipă 

Âde 7 medici. 

Pacientul din Arad avea un 

istoric medical încărcat. A mai 

suferit o intervenţie chirurgica-

lă anterior acestei operaţii, ce-

ea ce a făcut ca transplantul să 

fi e o operaţie şi mai delicată.

„Pacientul a fost operat acum 

trei ani într-un alt centru din 

România, când s-a efectuat o 

intervenţie chirurgicală cardia-

că, în continuare pacientul dez-

voltând o insufi cienţă cardiacă 

şi o cardiomiopatie dilatativă, 

care l-a dus într-o situaţie cli-

nică foarte gravă. Pacientul e-

ra la limita resurselor terapeu-

tice şi fi zice ale organismului. 

A fost o ocazie importantă, pen-

tru că a apărut acest cord, ca-

re a fost prelevat la Cluj, de la 

o pacientă în vârstă de 43 de 

ani, afl ată în moarte cerebrală, 

în urma unui anevrism cere-

bral rupt”, a declarat Horaţiu 

Suciu, şeful Institutului de Bo-

li Cardiovasculare şi Transplant 

Târgu Mureş.

Cordul a fost prelevat în 

cursul dimineţii de duminică 

şi a ajuns în Mureş cu un eli-

copter SMURD. 

„Intervenţia a decurs fără 

incidente deosebite. Ceea ce 

vreau să menţionez e că în-

totdeauna pacienţii care au 

fost supuşi unor intervenţii 

chirurgicale cardiace, fi ind 

vorba despre o reintervenţie, 

toate manevrele sunt mult 

mai difi cile şi toate riscurile 

chirurgicale, şi nu numai, 

sunt mult mai mari decât la 

un pacient care se afl ă la pri-

ma intervenţie”, a mai spus 

Horaţiu Suciu.

Şeful Institutului a sublini-

at că la un moment dat erau 

şapte medici în sală, inclusiv 

rezidenţi şi specialişti. Incizia 

a început la ora 8:30, iar in-

tervenţia s-a încheiat după ora 

17:30. Astfel de operaţii du-

rează, de regulă, şase ore.

„A fost al patrulea transplant 

din acest an, ceea ce pentru o 

instituţie, pentru clinică, e un 

număr relativ bun, dar pentru 

ţară este total insufi cient. Dacă 

vorbim, pe lista de aşteptare a 

clinicii noastre sunt aproxima-

tiv 30 de pacienţi care în acest 

moment trebuie transplantaţi, 

azi sau mâine. Dacă vorbim de 

ţară sunt foarte mulţi şi, din pă-

cate, mulţi dintre ei nedepistaţi”, 

a afi rmat dr. Suciu.

Institutul de Boli Cardio-

vasculare şi Transplant din 

Târgu Mureş este singurul din 

România în care se realizea-

ză transplant de cord.

Inima unei femei din Cluj, transplantată la un pacient din Arad
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 86.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Floresti sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 camere-
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤  Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, C.F., curent electric, apă 
în fața terenului, 100 m front la 
drumul principal, zonă de case, 
cabane, parțial pădure de brazi, 
preț 3,5 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (1.2)

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

¤ Vând teren în 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 teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

¤ 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.

¤ Vand 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (10.14)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ¼ cameră unui 
student în Mănăștur. Ofer și cer 
seriozitate. Tel. nr 0748 438 593. 
(5.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul 
se reglează automat, preţ 220 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744-955625. 
(4.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(4.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Inf. su-
plimentare la tel. 0744-955625. 
(4.7)

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.

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.

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (4.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoa-
re și rabatabil, preţ 30 RON/
buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (4.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (4.15)

DIVERSE

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (4.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grena și 
negru, dimensiunea 3,50 x 2,50 
m, stare foarte bună, aspect fru-
mos, preţ bun. Inf. la telefon 
0744-309401 sau 0264-444915. 
(4.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(4.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (4.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâs-
le, pompă, douî scaune pneuma-
tice și mototr electric, nou, toate 
marca SAYLOR, preţ 700 RON, 
negociabil. Pentru informaţii su-
plimentare la tel. 0744-479172. 
(4.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând 2 mașini de scris marca 
"Consul" respectiv "Robotron" 
(car mare). Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 și 
12 lei RON/buc. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436/ 0264-535847.

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, 
dotată cu panou solar, în Flo-
rești. Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, Cluj-Na-
poca, C.I.F. 15009717

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (4.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 

buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (4.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 
buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-321720. 
(4.20)

ANUNŢ
Consiliul Local al Comunei Aiton anunţă atribuirea cu 

titlu gratuit a 12 parcele – teren situat in intravilanul lo-
calităţii Rediu, comuna Aiton, în vederea sprijinirii tineri-
lor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, 
conform Legii nr.15/2003.

Dosarele privind solicitările de atribuire se pot depune 
la Secretariatul Primariei Comunei Aiton în perioada 
17.10.2018(h 09:00) -16.11.2018 (h15:00).

Documentele necesare și condiţiile de eligibilitate a so-
licitărilor depuse pot fi  consultate atât la sediul instituţiei, 
cât și pe site-ul primăriei: www.primariaaiton.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Co-
munei Aiton și la nr.tel 0264/310.400.

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 
buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-321720. 
(12.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (11.20)
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 

tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Maghiara de pe unu 

16:00 Telejurnal 

16:05 Maghiara de pe unu 

17:00 Telejurnal 

17:05 Întrebări și răspunderi 

18:00 Marele Război al 

Naţiunilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Vremea barbarilor 

23:30 Iubiri celebre 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 X Factor 

23:00 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Nume de cod: Spionul 

de noiembrie 

23:45 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 San Antonio 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

20:00 Mireasa din Istanbul 

23:15 Cash Taxi 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Footbal Stars 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

18:00 Footbal Stars 

18:30 Matching Champions 

19:30 Știrile Look Sport 

20:00 Magazin UEFA 

Champions League 

20:30 Liga Magazin 

21:00 Baschet Euroliga: 

Maccabi Tel Aviv – CSKA 

Moscova 

23:00 UEFA Champions 

League: CSKA Moscova – Real 

Madrid 

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Odo Impex SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Calea DOROBANŢILOR, 
Nr. 102, Ap. 68, Judet Cluj, CUI 17110920, J12/62/2005, 
prin Hotărârea nr. 1567/2018 pronunţaţă la data de 
04.10.2018 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 837/1285/2018

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Odo Impex SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 15.11.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 29.11.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
10.01.2019

6. Prima Adunare a creditorilor Odo Impex SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud 
Cluj, la data de 04.12.2018 ora 12.00.
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”U” Cluj 
începe sezonul 
baschetbalistic

Echipa de baschet feminin joacă 
astăzi primul meci din acest sezon 
al Ligii Naţionale de Baschet 
Feminin, grupa A. Partida cu 
Olimpia CSU Brașov va începe la 
ora 18:00 în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Iniţial jocul tre-
buia să se dispute în 6 octombrie, 
dar a fost reprogramat pentru a-
ceastă perioadă. Echipa din 
Brașov a disputat și etapa a doua, 
dar baschetbalistele clujene nu au 
jucat în etapa a doua și partida cu 
CSM Târgoviște a fost și ea repro-
gramată. Astfel, brașovencele se 
afl ă pe locul trei în clasament, iar 
Universitatea Cluj pe locul șase. 
Arbitrii partidei sunt Bedir Sefer, 
Dan Narcis și Octavian Goina, iar 
comisar este Radu Vaida.

Înfrângere 
la început de sezon

Startul sezonului 2018-2019 al 
Diviziei A1 Masculin s-a dat la fi -
nalul săptămânii trecute, iar echi-
pa de volei masculin a 
Universitatea Cluj a jucat în depla-
sare cu SCMU Craiova. Meciul a 
avut loc sâmbătă, 13 octombrie, 
după-amiaza, iar craiovenii au 
câștigat cu 3-1, rezultatul pe seturi 
fi ind 25-27, 25-23, 25-21 și 
25-21. Primul set a fost adjudecat 
de clujeni după care voleibaliștii 
echipei gazde nu au mai cedat 
până la închiderea meciului.
Pentru echipa clujeană cele mai 
multe puncte le-a adus 
Negrean – 18. Voleibaliștii de 
la Universitatea Cluj vor disputa 
următorul meci miercuri, 17 oc-
tombrie, de la ora 18:00, în 
șaisprezecimile Cupei României 
cu Unirea Dej.

Meci prea dificil 
pentru baschetbalişti
În etapa a doua a Ligii Naţionale 
de Baschet Masculin, grupa C, 
baschetbaliștii universitari au ju-
cat pe teren propriu în compania 
formaţiei CS Agronomia 
București. Formaţia bucureștea-
nă și-a adjudecat meciul cu 
77-49 (22-16, 24-4, 13-23, 
18-6), ajungând la a doua victo-
rie consecutivă și ocupând locul 
trei în clasament, iar „studenţii” 
se afl ă pe locul opt. Pentru echi-
pa clujeană au înscris: Rareș 
Mihășan 13 puncte, Alexandru 
Bota 9, Radu Bîrlean 6, Călin 
Vasile, Alexandru Burlacu și Vlad 
Porime 5, Dan Bichiș 4 și Bogdan 
Șutea 2. Următorul meci al bas-
chetbaliștilor de la Universitatea 
Cluj va avea loc sâmbătă, 20 oc-
tombrie, în deplasare, în compa-
nia formaţiei CSM Focșani.

Pe scurt

Selecţionerul echipei femi-

nine de baschet a 

României, Dragan 

Petricevic, a convocat 14 

jucătoare pentru meciurile 

cu Franţa şi Finlanda, ulti-

mele din actuala campa-

nie de califi care la 

Women's EuroBasket 2019, 

potrivit site-ului Federaţiei 

Române de Baschet.

Irina Părău este singura 

jucătoare a echipei Universi-

tatea Cluj care a fost selecţi-

onată pentru meciurile cu 

Franţa şi Finlanda.

România va întâlni Fran-

ţa, sâmbătă, 17 noiembrie, 

de la ora 19:00 şi Finlanda, 

miercuri, 21 noiembrie, de la 

ora 20:00, ambele pe teren 

propriu, în sala „Horia Demi-

an” din Cluj-Napoca.

Jucătoarele selecţionate de 

antrenorul naţionalei, Dragan 

Petricevic, şi care vor începe 

pregătirea centralizată pe 12 

noiembrie, la Cluj-Napoca, sunt 

Annemarie Godri Părău (Sepsi 

SIC Sf. Gheorghe), Tunde Kilin 

(CSM Târgovişte), Carla Popes-

cu (CSM Târgovişte), Ancuţa 

Stoenescu (CSM Târgovişte), 

Ioana Ghizilă (Sepsi SIC Sf. 

Gheorghe), Alina Podar (CSTB 

Olimpia CSU Braşov), Ecateri-

na Armanu (Phoenix Ştiinţa 

Constanţa), Gabriela Irimia 

(CSM Târgovişte), Gabriela Măr-

ginean (Adana Basket/Turcia), 

Teodora Neagu (FCC ICIM CSB 

Arad), Irina Părău (NBS Cluj-Na-

poca/Universitatea Cluj-Napo-

ca), Adina Stoiedin (Scrivia/

Italia), Ashley Walker (Mersin 

BSB/Turcia) şi Elisabeth Pavel 

(Reims/Franţa).

Jucătoarea Adina Stoiedin re-

vine la echipa naţionala, după 

o lungă pauză cauzată de o ac-

cidentare gravă, în vreme ce ti-

nerele Popescu, Armanu şi Po-

dar se vor antrena în premieră 

cu naţionala de senioare.

În clasamentul Grupei E pe 

primul loc se afl ă Slovenia, cu 

8 puncte, urmată de Franţa, 7 

puncte, România, 5 puncte, şi 

Finlanda, 4 puncte.

La turneul fi nal se vor cali-

fi ca echipele câştigătoare ale ce-

lor opt grupe preliminare şi ce-

le mai bune şase echipe de pe 

locul secund. Letonia şi Serbia 

sunt califi cate direct, în calitate 

de gazde ale turneului fi nal.

Naţionala României 
de baschet feminin 
revine la Cluj-Napoca

Simona Halep este la o săp-

tămână de a intra în top 10 

al sportivelor cu cele mai 

multe săptămâni în fruntea 

clasamentului de simplu. 

Cele 50 de săptămâni o cla-

sează pe locul 11, iar pe 22 

octombrie sportiva noastră 

o va egala pe Victoria 

Azarenka. Bielorusa este 

ultima în acest clasament, 

cu 51 de săptămâni. 

Potrivit Asociaţiei Feminine 

de Tenis, cu avansul din 

acest moment, Halep va 

rămâne lider pentru 60 de 

săptămâni. Steffi  Graf este 

prima în acest top, cu un 

total de 337.

Cu această ocazie cei de la 

WTA au ţinut să o felicite pe Si-

mona pentru că va termina al 

doilea an consecutiv pe primul 

loc în clasamentul WTA.

„Toate felicitările noastre 

merg către Simona Halep, pen-

tru că va termina al doilea an 

consecutiv pe primul loc în cla-

samentul WTA. Câştigarea pri-

mului său titlu de Grand Slam 

este una dintre frumoasele rea-

lizări din 2018”, a declarat Colm 

McLoughlin, vicepreşedinte 

WTA, potrivit digisport.ro.

La rândul ei, Simona Ha-

lep a răspuns că este mân-

dră că numele ei va fi  ală-

turi de alte legende care au 

ocupat primul loc.

„A fost o onoare să termin 

anul trecut pe primul loc. Fap-

tul că voi termina pe primul loc 

pentru al doilea an consecutiv 

reprezintă o realizare specială 

pentru mine, mai ales că am 

câştigat şi primul meu turneu 

de Grand Slam. Mă simt mân-

dră că numele meu apare ală-

turi de al altor legende care au 

ocupat primul loc”, a spus Ha-

lep, potrivit aceleaşi surse.

Simona Halep va participa 

anul acesta pentru a cincea oa-

ră la Turneul Campioanelor, du-

pă ce în timpul anului a fost pri-

ma sportivă din circuitul WTA 

care şi-a obţinut dreptul de a ju-

ca la Singapore.

În privinţa primelor zece 

sportive din clasamentul WTA, 

dat publicat luni, nu s-au întâm-

plat mari schimbări. Singura ro-

cadă a avut loc între locurile 5 

şi 6, Karolina Pliskova trecând 

peste Elina Svitolina.

România mai are cinci spor-

tive între cele mai valoroase 100 

de tenismene. Pe lângă Simona 

Halep, Mihaela Buzărnescu (25 

WTA), Irina Begu (53 WTA), 

Ana Bogdan (73 WTA), Moni-

ca Niculescu (82 WTA) şi Sora-

na Cîrstea (86 WTA) sunt cele-

lalte sportive din top 100.

Simona Halep, aproape de top 10 
cele mai longevive nr.1 din WTA
Românca Simona Halep începe încă o săptămână din postura de lider al clasamentului 
WTA. Ecartul faţă de Caroline Wozniacki, următoarea clasată, s-a mărit de la 931, la 960. 
Podiumul este completat de Angelique Kerber.

 Simona Halep a răspuns că este mândră că numele ei va fi  alături de alte legende care au ocupat primul loc

Simona Halep – 7421 
puncte

Caroline Wozniacki – 6461 
puncte

Angelique Kerber – 5400 
puncte

Naomi Osaka – 4740 puncte

Karolina Pliskova – 4465 
punte

Elina Svitolina – 4350 
puncte

Petra Kvitova – 4255 puncte

Sloane Stephens – 4022 
puncte

Julia Goerges – 3785 puncte

Kiki Bertens – 3740 puncte

Top 10 WTA:

Naţionala României a 

înregistrat o nouă remiză 

cu selecţionata Serbiei, 

scor 0-0, după ce în parti-

da tur cele două selecţio-

nate au terminat tot la 

egalitate, scor 2-2.

Tricolorii au jucat repriza a 

doua cu un om mai puţin pe te-

ren după ce Tamaş a fost elimi-

nat şi în clasamentul grupei ră-

mân cele două puncte diferen-

ţă în avantajul Serbiei.

Serbia a controlat jocul şi a 

avut prima mare ocazie în mi-

nutul 20, când Tamaş a fost să-

rit de o minge, iar Mitrovic a şu-

tat puţin pe lângă poartă.

Situaţia echipei României 

s-a complicat în minutul 44, 

când Tamaş l-a lovit cu picio-

rul în cap pe Gacinovic şi oas-

peţii au primit penalty, însă 

Tadic a ratat un lovitura de pe-

deapsă. Serbia a mai avut o 

situaţie periculoasă prin Ra-

donjic (45+2), dar şutul său 

s-a dus peste poartă.

Repriza secundă a însemnat 

un asediu la poarta lui Tătăruşa-

nu, dar tricolorii s-au apărat ero-

ic, cu tot efectivul, rareori reuşind 

să iasă din această presiune.

Selecţionerul României, Cos-

min Contra, a declarat că pen-

tru prima reprezentativă meciul 

cu Serbia „s-a rupt” în minutul 

44, când Gabriel Tamaş a pri-

mit gratuit cartonaşul roşu.

„E clar că mi-aş fi  dorit să 

câştigăm şi cred că dacă am fi  

rămas în 11 jucători, indiferent 

dacă ei ratau sau nu penalty-ul, 

aveam forţa să revenim şi să le 

punem probleme. Eliminarea 

şi penalty-ul ne-a făcut să abor-

dăm o altă strategie. Din păca-

te s-a rupt totul în minutul 44 

cu acea eliminare. Din ce ştiu 

eu, pentru roşu direct se dă do-

uă etape de suspendare. Deci 

e clar că în luna noiembrie Gabi 

Tamaş nu poate să ne ajute. 

Obiectivul este să câştig cât mai 

multe puncte. Noi trebuie să 

ne facem temele cu Lituania şi 

să vedem dacă la ultimul meci 

avem vreo şansă să ne batem 

pentru locul 1 sau locul 2”, a 

spus Contra.

România este neînvinsă în 

grupă şi mai are de disputat 

două meciuri, cu Lituania pe 

teren propriu (7 noiembrie) 

şi cu Muntenegru în deplasa-

re (20 noiembrie).

În celălalt meci al grupei, 

Muntenegru a învins Lituania, 

în deplasare, scor 4-1.

În etapa a 4-a din Liga 

Naţiunilor, România va juca 

pe teren propriu în compa-

nia Lituaniei (17 noiembrie), 

în timp ce Serbia va primi 

vizita Muntenegrului.

România, pe locul 3 în grupă 
după remiza cu Serbia

1. Serbia - 8 puncte

2. Muntenegru - 7 puncte

3. România - 6 punte

4. Lituania - 0 puncte

Clasamentul 
grupei:
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