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SĂNĂTATE

Pagubă de 11 mil. €
Emanuel Ungureanu a cerut DNA să verifi -

ce modul în care Ministerul Sănătăţii a făcut 

achiziţia de vaccin antigripal.  Pagina 4

POLITICĂ

Ce le promite Orban 
românilor?
Transporturile, sănătatea şi educaţia, prin-

tre priorităţile lui Ludovic Orban, premie-

rul desemnat de Klaus Iohannis.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Olimpiada CuGet, 
la a patra ediţie
Ediţia 2019 a Olimpiadei de cultură generală aş-

teaptă peste 10.000 de participanţi.  Pagina 6

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

EDUCAȚIE

Daniel David va candida 
pentru funcția de rector al UBB

„Am să-mi depun candidatura 
pentru rectoratul UBB”, a anunţat, 
marţi, Daniel David, prorector pe 
cercetare al Universităţii „Ba-
beş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Nu vreau să duc lupte şi cam-
panii la limită”, afi rmă profeso-
rul de psihologie clinică şi psiho-
terapie, care precizează că speră 
„la o susţinere şi o acceptare lar-
gă din partea comunităţii UBB 
(colegi şi studenţi)”.

„Pentru mine, a fi  rectorul UBB 
nu este o miză de carieră, ci o 
oportunitate de a servi o univer-
sitate/comunitate cu un trecut fa-
bulos, cu un prezent dinamic şi 
cu un potenţial mare de exprimat 
în viitor. (...) Simt că UBB are un 
potenţial extraordinar care aş-
teaptă să se exprime, dar că nu-
mai cu o astfel de susţinere lar-
gă putem face acest lucru; altfel, 
poziţia de rector devine mai mult 
o galonare personală, iar eu am 
fost mereu alergic la concentra-
rea puterii şi la «măriri» instituţi-

onale”, a scris Daniel David, pe 
blogul său.

„Toți rectorii UBB de după 1989 
au avut un profi l academic care a 
combinat obligatoriu componen-
ta științifi că cu cea cultural-uma-
nistă, sigur, la unii dominând com-
ponenta științifi că (Ionel Haiduc), 
iar la ceilalți componenta cultu-
ral-umanistă, fără însă ca una să 
lipsească. Profi lul meu academic, 
deşi are o componentă puternică 
cultural-umanistă/socială prin for-
marea de bază (venind dinspre 
psihologie), înclină totuşi spre pro-
fi lul ştiinţifi c, bazat pe o speciali-
zare în psihologie clinică/experi-
mentală. De aceea este important 
pentru mine să pot transmite co-
legilor că înţeleg, respect şi susţin 
specifi cul tuturor domeniilor aca-
demice din UBB şi că multicultu-
ralitatea UBB nu este de negoci-
at”, afi rmă David.

Alegerile pentru funcţia de rec-
tor vor avea în data de 3 martie 
2020, la UBB.
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Doar cinci controale în cinci ani, iar Ministerul Mediului spune 
că nu „pute” nimic la Tarnița. Nasra: „Garda de Mediu doarme?”

Simona Halep,
„clujean de onoare”!
Tenismena va primi cea mai onorabilă distincţie din Cluj
Primarul Emil Boc a anunţat că fostul număr 1 mondial WTA va primi titul de cetăţean 
de onoare al municipiului Cluj-Napoca pentru „performanţele reuşite în carieră”. Pagina 12

Istoria Clujului se ivește de sub pământ

Un nou segment al porţii medievale a fost descoperit cu prilejul lucrărilor de pe strada Regele Ferdinand. 
După o scurtă „gură de oxigen”, ruinele vor fi din nou acoperite. Pagina 2

Actrița Tamara Buciuceanu Botez, 
îndrăgită pentru rolul 
„profesoarei Isoscel”, a decedat

Actriţa Tamara Buciucea-
nu a murit, marţi, la vârsta 
de 90 de ani.

Informaţia a fost confi r-
mată de reprezentanţi ai Spi-
talului Elias. „Spitalul Elias 
anunţă cu regret dispariţia u-
nei mari doamne a teatrului 
românesc, Tamara Buciucea-
nu Botez. Sincere condole-
anţe familiei îndoliate!”, se 
arată într-un comunicat 
transmis de purtătorul de cu-

vânt al Spitalului Elias, dr. 
Silvius Negoiţă.

Actriţa a fost internată pe 
fondul unor probleme cardi-
ace la începutul lunii octom-
brie, iar în ultimele zile, sta-
rea sa de sănătate se agrava-
se. „Este într-o stare gravă, 
intubată şi ventilată mecanic. 
O stare severă”, spuneau, 
marţi dimineaţă, medicii, po-
trivit digi24.ro.
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Autobuz în flăcări la Turda
Un autobuz al Societăţii de Transport Public 
Turda a luat foc, în noaptea de luni spre marţi, 
cel mai probabil din cauza unor defecţiuni 
electrice. „O autospecială pentru stins incendii 
din cadrul Detașamentului Turda a intervenit 
pentru a lichida fl ăcările care au cuprins un au-
tobuz ce staţiona în parcarea companiei de 
transport public din municipiu. Evenimentul a 
avut loc în jurul orei 01:30 (n.red. marţi), iar 
pompierii sosiţi la locul evenimentului au reu-
șit să stingă fl ăcările ce au cuprins partea din 
spate a autobuzului în circa 15 minute. Din 
precizările personalului companiei de trans-
port, autobuzul se afl a parcat în parcare apro-
ximativ de la ora 10:00, iar din cercetările pre-
liminare se pare că incendiul a pornit de la o 
defecţiune a instalaţiei electrice a autobuzului. 
Intervenţia promptă a pompierilor a oprit pro-
pagarea fl ăcărilor la alte șase autobuze din 
parcarea companiei. Nu au fost persoane răni-
te ca urmare a acestui eveniment”, au trans-
mis reprezentanţii ISU Cluj.

Puşti de 18 ani, fără 
permis pe străzile Clujului
Luni, în jurul orei 13:00, poliţiștii Biroului 
Rutier Cluj-Napoca au depistat un tânăr de 
18 ani, din municipiul Cluj-Napoca, judeţul 
Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe 
strada București din municipiul 

Cluj-Napoca, deși nu deţine permis de con-
ducere. Potrivit IPJ Cluj, în cauză se efectu-
ează cercetări sub aspectul săvârșirii infrac-
ţiunii de conducere a unui autovehicul fără 
permis de conducere, faptă prevăzută și 
pedepsită de Codul penal.

Un şofer BOLT a refuzat 
să predea un telefon 
proprietarului

Șoferul unei mașini BOLT a găsit un tele-
fon pe o stradă din Cluj-Napoca, dar a re-
fuzat să îl predea proprietarului. Întreaga 
scenă a fost surprinsă de camerele de su-
praveghere, iar șoferul a ajuns rapid pe 
reţelele de socializare după o postare vira-
lă a fi ului femeii care a rămas fără tele-
fon. „CJ 29 TSE, dacă îl cunoaște cineva, 
mi-ar fi  de folos orice informaţie. Se nu-

mește Ciprian și, în data de 9 octombrie 
2019, și-a însușit un bun care nu îi aparţi-
ne (telefonul mamei mele), care îi căzuse 
înainte cu câteva secunde. Am reușit să 
dau de el, dar refuza să îl înapoieze spu-
nând că dacă l-a găsit e al lui. M-a și cer-
tat puţin pentru că am avut curaj să îl caut 
și să îi cer telefonul”, a relatat fi ul femeii. 
Conform legii, un bun găsit și nereturnat 
în 10 zile se consideră faptă penală.

Razie nocturnă 
a poliţiştilor clujeni
În cursul nopţii de luni spre marţi, în in-
tervalul orar 00:00 – 02:00, poliţiștii din 
cadrul Poliţiei Cluj-Napoca au organizat și 
desfășurat o acţiune de prevenire a in-
fracţiunilor stradale, respectiv furturi din 
autoturisme și garaje, precum și de asi-
gurare și menţinere a unui climat de si-
guranţă civică. Acţiunea a vizat cartierul 
Mănăștur, respectiv străzile Plopilor, 
Calea Florești, Izlazului, Ion Meșter, 
Mogoșoaia, Splaiul Independenţei, 
Plopilor, Șesului, Fabrica de Bere, 
Primăverii și Bucium. Cu ocazia activităţi-
lor desfășurate, au fost legitimate 32 de 
persoane și au fost controlate 22 de ve-
hicule. Abaterile constatate au impus a-
plicarea a 18 sancţiuni contravenţionale, 
toate la regimul rutier.

Pe scurt

Lucrările de pe strada 

Regele Ferdinand au scos 

la iveală, luni, latura 

estică a Turnului Podului.

Descoperirea a venit după ce 

arheologii clujeni au scos deja la 

lumină, la începutul lunii sep-

tembrie, în cadrul lucrărilor de 

reabilitare făcute pe Regele Fer-

dinand, primele ruine ale porţii 

de intrare a oraşului medieval. 

Este vorba despre prima poartă 

de intrare descoperită până acum, 

mai precis despre turnul Porţii 

Podului. Zidul din piatră va fi  

conservat şi semnalat ca atare 

pentru viitoarele generaţii, aşa 

cum a promis primarul munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc.

„Este vorba despre un mo-

nument de categoria I. Am des-

coperit, alături de alţi arheologi 

de la Muzeul de Istorie, de la 

Universitatea «Babeş Bolyai» şi 

Universitatea Sapientia, turnul 

de nord al oraşului medieval. 

Este prima poartă redescoperi-

tă, este importantă descoperi-

rea poziţionării porţii”, a decla-

rat arheologul Sorin Cociş din 

cadrul Institutului de Arheolo-

gie şi Istoria Artei Cluj.

Potrivit acestuia, poarta a fost 

construită din piatră, în 1404, fi -

ind dărâmată în 1873, odată cu 

dezvoltarea oraşului. „Va fi  con-

servat, monumentul stă cel mai 

bine sub pământ. Ne gândim fi e 

să facem o machetă în dreptul 

lui, fi e marcarea lui pe stradă. 

Altă soluţie nu este, va fi  con-

servat în pământ”, a precizat ar-

heologul Sorin Cociş.

Termenul de fi nalizare a lu-

cărilor pentru cele patru străzi 

– Regele Ferdinand, Sextil Puş-

cariu, Emile Zola şi Tipografi -

ei – este de 11 luni, dar Emil 

Boc l-a anunţat pe construc-

tor că are pretenţia ca până la 

1 decembrie să se poată circu-

la normal pentru a diminua 

disconfortul provocat de lu-

crări. În pofi da descoperirilor 

arheologice, „se lucrează ca la 

carte, după regulile de descăr-

care arheologică”, a dat asigu-

rări primarul, militând în con-

tinuare pentru termenul de 1 

decembrie.

Pasionaţii de arheologie, 
nemulţumiţi

Imediat după ce s-a anunţat 

că monumentul istoric va fi  con-

servat „sub pământ”, au apărut 

mai multe mesaje critice din 

partea paşionaţilor de istorie la 

adresa celor care se ocupă de 

proiectul de pe Regele Ferdinand 

şi de descoperirea arheologică. 

Iubitorii de arheologie au pus 

la zid faptul că istoria Clujului 

şi recuperarea patrimoniului 

construit al oraşului reprezintă 

– conform declaraţiilor lui Boc 

– „o problemă”.

„Succesiuni de epoci isto-

rice fundamentale pentru is-

toria şi patrimoniul oraşului, 

cercetarea şi documentarea 

unuia dintre turnurile cele mai 

importante ale incintei medi-

evale a Clujului, informaţii 

despre anexele acestuia spre 

interiorul şi exteriorul aşeză-

rii, material arheologic ine-

dit... plus imediata vecinăta-

te cu cel mai vechi pod din 

piatră al oraşului, în legătură 

cu care am putea avea acum 

o şansă unică să afl ăm infor-

maţii concrete. Ce mai, un 

lung şir de probleme... exis-

tenţiale”, a precizat Cosmin 

Rusu, profesor UBB.

„Niciun cuvânt despre con-

servarea – restaurarea – sem-

nalizarea – valorifi carea unui 

reper istoric şi arheologic ma-

jor, cu care orice oraş european 

s-ar mândri din toate poziţiile 

şi în toate direcţiile. Dar, ca de 

obicei, «noi» le ştim (şi pe aces-

tea) mai bine, aşa ca un «smart 

city» de frunte ce suntem”, a 

mai comentat pe marginea su-

biectului Rusu.

Istoria iese la iveală de sub asfalt
Un nou segment al Turnului Podului a fost descoperit pe strada Regele Ferdinand

Imagini rare se ivesc în fața clujenilor care trec pe strada Regele Ferdinand. În curând, ruinele primei porți 
medievale vor fi  acoperite, din nou, de pământ.
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#FĂRĂȘTIRI
„Jurnaliștii 
sunt eliminați sistematic 
(...). Vom face 
investigații proprii 
pentru interesul 
publicului. Aceasta 
este însemnătatea 
emisiunii ‹‹Detector››, 
care detectează 
minciunile și oferă 
prioritate adevărului.”

Victoria Marinova

jurnalist

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

Camera Deputaţilor 

a adoptat, marţi, proiectul 

de lege iniţiat de deputatul 

clujean Adrian Dohotaru, 

conform căruia coşul lunar 

pentru un trai minim 

decent reprezintă 

principalul element de 

fundamentare a salariului 

minim pe economie 

şi a politicilor salariale.

O treime din salariaţii din 

România sunt pe salariul mi-

nim, iar salariul minim este 

unul dintre cele mai mici din 

Uniunea Europeană. „E o 

minciună că avem salarii mi-

ci pentru că nu suntem pro-

ductivi”, susţine parlamen-

tarul, afirmând că, raportat 

la salarii, românii sunt prin-

tre cei mai productivi din 

toată Europa.

Ideea acestui proiect le-

gislativ este de a corela mă-

rirea salariului minim cu co-

şul minim pentru trai de-

cent. „Măririle să nu se fa-

că din pix, înaintea unei cam-

panii electorale, ci să se ba-

zeze pe studii”, dezvăluie 

deputatul clujean.

„În timp ce sunt colegi la 

dreapta mea din PNL sau 

USR care vor desfiinţarea sa-

lariului minim, şi care au 

votat împotrivă, inclusiv per-

soane care au semnat pro-

iectul legislativ!, e foarte im-

portant să avem un instru-

ment de fundamentare a sa-

lariului minim bazat pe ne-

voi reale şi care acum ar tre-

bui să fie la 2.500 de lei”, a 

mai punctat Dohotaru, 

într-un mesaj pe Facebook.

Pe viitor, conform noii legi 

adoptate, valoarea coşului 

minim pentru un trai decent 

va fi actualizată anual de că-

tre Institutul Naţional de Sta-

tistică (INS), reprezentând 

principalul element de refe-

rinţă în stabilirea salariului 

minim, afirmă Adrian Doho-

taru. Deşi România a înre-

gistrat în ultimii ani o creş-

tere susţinută a salariului 

minim, valoarea acestuia a 

rămas mică raportat la ne-

cesităţile unui trai decent. 

În prezent, salariul minim 

reprezintă doar 50% din va-

loarea coşului lunar pentru 

un trai minim decent (stabi-

lit la 2.552 RON net lunar 

pentru o persoană singură).

Mai mult decât atât, 85% 

din contractele de muncă în-

registrate în 2018 aveau va-

lori mai mici decât coşul mi-

nim de consum pentru un 

trai decent. 

Necorelarea politicilor 

salariale cu coşul minim 

pentru un trai decent con-

damnă angajaţii la un trai 

aflat la limita subzistenţei, 

avertizează deputatul, Ro-

mânia fiind, de altfel, ţara 

cu cea mai mare pondere a 

celor ce muncesc, dar se 

află în risc de sărăcie din 

Uniunea Europeană.

Salariul minim pe economie, 
bazat pe coșul minim lunar

În ultimii 5 ani, Ministerul 

Mediului prin Garda 

Naţională de Mediu 

a efectuat doar cinci acţiuni 

pentru identifi carea 

evacuărilor de ape uzate 

fecaloid-menajer 

din zona lacului Tarniţa.

Potrivit răspunsului pri-

mit de Horia Nasra din par-

tea reprezentanţilor minis-

terului, trei dintre controa-

le s-au efectuat anul aces-

ta, după izbucnirea scanda-

lului ecologic.

„Două controale în cinci 

ani a efectuat Garda Naţio-

nală de Mediu, Comisariatul 

Judeţean Cluj pentru identi-

fi carea evacuărilor de ape 

uzate fecaloid-menajer, una 

în 2015, alta în 2018, apoi 

încă trei în 2019 după înce-

perea scandalului din zona 

Tarniţa şi după ce prefectul 

Clujului, Ioan Aurel Chere-

cheş şi subprefectul Ioan Alin 

Danci s-au mobilizat şi au 

organizat şedinţe de lucru 

care au avut ca temă evalu-

area şi rezolvarea probleme-

lor de legalitate privind na-

vigaţia pe lacurile de acu-

mulare şi cursurile de apă 

din zona montană a judeţu-

lui Cluj”, a declarat Nasra.

Interesant este faptul că 

în urma celor cinci controa-

le, reprezentanţii Gărzii Na-

ţionale de Mediu nu au apli-

cat nicio sancţiune contra-

venţională, aceştia negăsind 

nicio ilegalitate. „Ministerul 

Mediului prin Garda Naţio-

nală de Mediu (...) nu a con-

statat evacuări de ape uzate 

de la cabanele sau pontoane-

le din zona lacului Tarniţa şi 

nici nu a aplicat sancţiuni 

contravenţionale. Precizăm 

faptul că Garda Naţională de 

Mediu SCJ Cluj nu are înche-

iat un protocol de colabora-

re cu Autoritatea Navală Ro-

mână – Ofi ciul de Căpitănie 

Dej”, se arată în răspunsul 

primit de deputatul clujean.

„Solicit pe această cale 

Gărzii Naţionale de Mediu, 

Comisariatul Judeţean Cluj 

să facă publică activitatea 

de control pe toate lacurile 

din Cluj în ultimii cinci ani 

şi să ia măsuri cu privire la 

încheierea unui protocol in-

stituţional cu Autoritatea 

Navală Română – Oficiul de 

Căpitanie Dej, protocol 

amintit de altfel în răspun-

sul primit de la Ministerul 

Mediului!”, a mai precizat 

Horia Nasra.

Cinci controale fără sancțiuni la Tarnița
„Garda de Mediu doarme?”, se întreabă deputatul PSD Horia Nasra

Camera Deputaţilor 

a adoptat, marţi, proiectul 

de lege privind majorarea 

anuală a alocaţiei pentru 

copii cu rata medie anuală 

a infl aţiei, începând 

cu data de 1 ianuarie 2020.

Proiectul a fost adoptat, 

unanim, de cei 242 de de-

putaţi prezenţi în plenul Ca-

merei, care este for decizio-

nal. Proiectul va fi trimis 

preşedintelui României pen-

tru promulgare.

„Iniţiativa legislativă vi-

zează completarea art.3 alin.

(1) din Legea nr.61/1993, 

în sensul introducerii unei 

norme privind majorarea 

valorii alocaţiei cu indicele 

anual de inflaţie, pentru a 

menţine cuantumul aceste-

ia la aceeaşi valoare de pia-

ţă. Cuantumul alocaţiei de 

stat pentru copii se majo-

rează anual cu 100% din ra-

ta medie anuală a inflaţiei, 

începând cu data de 1 ianu-

arie 2020”, se arată în pro-

iectul de lege.

Iniţiatorul proiectului, de-

putatul PNL Robert Sighiartău 

a scris, pe Facebook, după 

adoptarea actului normativ, 

că alocaţiile vor creşte pentru 

a acoperi infl aţia şi pentru a 

le asigura copiilor o alocaţie 

„cât mai decentă”.

„Am reuşit! Încă o victo-

rie pentru copiii României! 

Alocaţiile copiilor vor creşte 

anual din ianuarie 2020. Par-

lamentul României a votat în 

unanimitate propunerea mea 

legislativă de indexare a alo-

caţiilor de stat pentru copii 

cu rata infl aţiei. Din 2020, 

anual, alocaţiile vor creşte 

pentru a acoperi infl aţia şi 

pentru a le asigura copiilor 

o alocaţie cât mai decentă. 

Mă bucur că am reuşit să duc 

până la capăt cele două pro-

iecte. A fost greu, dar s-a ter-

minat cu bine. Mulţumesc 

tuturor părinţilor şi copiilor 

pentru susţinere!”, arată me-

sajul lui Sighiartău.

Alocaţia de stat pentru co-

pii se stabileşte în cuantum 

de: 300 lei pentru copiii cu 

vârsta de până la 2 ani sau 

de până la 3 ani, în cazul co-

pilului cu handicap; 150 lei 

pentru copiii cu vârsta cu-

prinsă între 2 ani şi 18 ani, 

precum şi tinerilor care au 

împlinit vârsta de 18 ani, ca-

re urmează cursurile învăţă-

mântului liceal sau profesi-

onal, organizate în condiţii-

le legii, până la terminarea 

acestora; 300 lei pentru co-

piii cu vârsta cuprinsă între 

3 ani şi 18 ani, în cazul co-

pilului cu handicap.

Alocațiile vor crește anual 
din ianuarie 2020

Horia Nasra, deputat PSD de Cluj
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Deputatul USR de Cluj 

Emanuel Ungureanu a 

depus, marţi, o plângere 

la Direcţia Naţională 

Anticorupţie (DNA) prin 

care solicită verifi carea 

modului în care Ministerul 

Sănătăţii a făcut achiziţia 

de vaccin antigripal.

Parlamentarul susţine că 

a fost cumpărat un alt pro-

dus decât cel solicitat şi a 

rămas descoperită grupa de 

vârstă cuprinsă între şase 

luni şi trei ani, iar prejudi-

ciul ar ajunge la peste 10 mi-

lioane de euro. Ungureanu 

susţine că şi-au îndeplinit în 

mod defectuos atribuţiile a-

tât direcţiile responsabile, 

cât şi membrii comisiei de 

evaluare a ofertelor.

„În anul 2019, Ministerul 

Sănătăţii a iniţiat o procedu-

ră de licitaţie pentru achiziţia 

de vaccin antigripal tetrava-

lent prin acord cadru pentru 

o perioadă de 4 ani. Cantita-

tea de vaccin estimată a se 

achiziţiona a fost de minimum 

50.000 de doze şi de maxi-

mum 8 milioane de doze. Ca 

urmare a referatului nr. 35528 

din 14 martie 2019, Ministe-

rul Sănătăţii a demarat proce-

dura licitaţiei pentru acord ca-

dru cu o valoare minimă de 

două milioane de lei şi maxi-

mă de aproape 10 milioane de 

euro. Caietul de sarcini pen-

tru această procedură de lici-

taţie prevedea atribuirea că-

tre oferta cea mai avantajoa-

să din punct de vedere tehni-

co-economic. De asemenea, 

caietul de sarcini şi clarifi că-

rile ulterioare prevăd ca vac-

cinul care urmează să fi e achi-

ziţionat să poată să fi e admi-

nistrat populaţiei de la şase 

luni în sus”, a declarat Ungu-

reanu, în faţa sediului DNA.

„Menţionez faptul că di-

recţiile de specialitate din ca-

drul ministerului Sănătăţii ca-

re au atribuţii în gestionarea 

procedeului de derulare a 

achiziţiei acestor vaccinuri 

sunt Direcţia Generală de 

Asistenţă Medicală, care în 

acest caz şi-a îndeplinit de-

fectuos sarcinile, şi Direcţia 

de Achiziţii Publice. De ase-

menea, în mod defectuos şi-au 

îndeplinit atribuţiile de ser-

viciu şi membrii comisiei de 

evaluare care au dispus achi-

ziţia unui produs care nu es-

te în consens cu caietul de 

sarcini, mai precis a fost achi-

ziţionat un vaccin care se 

poate administra persoanelor 

peste trei ani, deşi caietul de 

sarcini şi clarifi cările minis-

terului solicitau ca acesta să 

poată fi  administrat persoa-

nelor de la şase luni în sus”, 

a arătat Ungureanu.

Deputatul a cerut verifi cări 
pentru neglijenţă 
şi abuz în serviciu

„Având în vedere cele se-

sizate, depun sesizare pentru 

posibile infracţiuni pentru ne-

glijenţă în serviciu şi abuz în 

serviciu, săvârşite de către 

directorul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Medicală din ca-

drul Ministerului Sănătăţii şi 

de către membrii comisiei de 

evaluare pentru modul de în-

tocmire a referatului de ne-

cesitate, a caietului de sar-

cini şi pentru o posibilă apli-

care incorectă în cadrul pro-

cesul de califi care, a selecţi-

ei şi/sau evaluare a criterii-

lor de clarifi care şi selecţie a 

criteriilor de atribuire a fac-

torilor de evaluare.

Solicit să fi e cerute minis-

terului Sănătăţii toate docu-

mentele de control realizate 

pe achiziţia vaccinului antigri-

pal. De asemenea, solicit DNA 

să cerceteze modul în care a 

fost organizat concursul pen-

tru ocuparea postului de di-

rector general al Direcţiei Ge-

nerale de Asistenţă Medicală. 

Specifi c faptul că doamna Ama-

lia Şerban a ocupat acest post 

prin concurs în timpul man-

datului doamnei ministrul So-

rina Pintea, în condiţiile în ca-

re fostul ministru al Sănătăţii, 

Florian Bodog, a demis-o din 

funcţia de director tot din ca-

uza proastei gestionări a achi-

ziţiei vaccinurilor ROR”, a mai 

spus parlamentarul clujean.

Ungureanu consideră că 

paguba se apropie de aproa-

pe 11 milioane de euro, deoa-

rece a fost achiziţionat un alt 

produs decât cel solicitat în 

caietul de sarcini.

„Aici vorbim despre o frau-

dă care presupune prejudiciul 

calculat în urma achiziţionării 

unui vaccin între şase luni şi 

trei ani, pentru că, făcându-se 

achiziţia unui produs care nu 

acoperă această grupă de vâr-

stă, practic toate sumele pe ca-

re le va cheltui Ministerul Să-

nătăţii pentru a achiziţiona acest 

vaccin de şase luni – trei ani 

se constituie în prejudiciu. Mai 

mult decât atât, Ministerul Să-

nătăţii, cumpărând un alt pro-

dus decât cel stabilit în caietul 

de sarcini, practic a creat deja 

o pagubă care merge către 11 

milioane de euro, adică toată 

cantitatea de vaccin antigripal 

contractată deja pentru un pro-

dus care nu există în caietul de 

sarcini. Deci s-a încălcat legea 

achiziţiilor publice cât se poa-

te de grav şi mai mult decât a-

tât vorbim despre peste 9.000 

de copii din grupa de risc şase 

luni – trei ani, care acum nu 

au acest vaccin antigripal”, a 

afi rmat deputatul USR.

Pagubă de 11 milioane de euro
Emanuel Ungureanu, plângere la DNA privind organizarea licitaţiei pentru vaccinul antigripal

Deputatul clujean Emanuel Ungureanu, oferind explicații presei în fața sediului DNA

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR de Cluj

 „Așa cum am promis, am 
depus plângere penală 
pentru abuz în serviciu 
și neglijență în serviciu 
împotriva unor 
funcționari din Ministerul 
Sănătății condus de către 
Sorina Pintea. Motivul, 
peste 8 milioane de doze 
de vaccin antigripal au 
fost achiziționate cu 
grava încălcare a legii. 
Prejudiciul estimat este 
de peste 10 milioane 
de euro!“

Ministrul demis al 

Sănătăţii, Sorina Pintea 

(foto) a declarat, marţi, 

că licitaţia privind vacci-

nul antigripal s-a desfăşu-

rat în condiţii de legalitate.

„Rezultatele arată că licita-

ţia s-a desfăşurat în condiţii de 

legalitate. Sigur, domnul depu-

tat poate să depună plângere, 

este foarte bine ca parchetele 

să verifi ce dacă s-a respectat 

sau nu legea. Dar, eu vă pun 

o întrebare: dacă se constată 

că aceşti angajaţi ai ministe-

rului au făcut o economie de 

3 milioane de euro? Îi premi-

ază cineva? (...) Această lici-

taţie a fost făcută sub supra-

vegherea ANAF. Este bine că 

se depun aceste plângeri pen-

tru a putea fi  clarifi cate nişte 

probleme. Întrebarea retorică 

rămâne. (...) Este campanie 

electorală, eu pot să înţeleg o-

rice, campania electorală tre-

buie să se bazeze pe chestiuni 

serioase. De exemplu, mă aş-

teptam să ne sprijine în aceas-

tă campanie pro-vaccinare pen-

tru că, iată, avem deja prime-

le cinci cazuri de gripă”, a afi r-

mat Pintea.

Ministrul a amintit că în 

acest an Ministerul Sănătăţii 

a achiziţionat 1.500.000 de 

doze de vaccin antigripal, mai 

mult cu 200.000 de doze faţă 

de anul trecut. Potrivit Sori-

nei Pintea, 1.490.000 de do-

ze sunt pentru categoria de 

vârstă grupe de risc 3 ani – 

65 de ani, iar 10.000 de doze 

pentru categoria de vârstă 6 

luni – trei ani.

„Aceste 10.000 de doze nu 

au fost încă livrate, urmează 

să fi e livrate la sfârşitul lunii. 

Aceste doze – 10.000, costă 

39,81 de lei doza fără TVA, iar 

dozele pentru adulţi costă 

29,80 de lei doza fără TVA. 

Avem un acord cadru pe pa-

tru ani. Economia pe patru 

ani este de 12 milioane de eu-

ro. Pe un an de trei milioane 

de euro. (...) Începând de ieri 

sunt disponibile în depozite 

500.000 de doze de vaccin ca-

re au început să fi e livrate că-

tre direcţiile de sănătate pu-

blică. Faptul că al doilea an 

consecutiv reuşim să avem 

vaccinuri la timp cred că spu-

ne multe. Nu contest ceea ce 

spune domnul deputat, poa-

te să depună plângeri pentru 

orice. În acest moment eu cred 

că o economie de trei milioa-

ne de euro spune foarte mul-

te”, a mai spus Pintea.

Sorina Pintea: „Dacă am făcut economie 
de 3 milioane de euro, ne premiază cineva?”
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii la reţeaua de ali-

mentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative 
de alimentare, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei 
potabile,după cum urmează:

JOI, 17 OCTOMBRIE 2019
Localitatea Cluj-Napoca
Lista stăzilor afectate:
1. Str. Măceșului între str. Mihai Românu și str. Măceșului nr. 21; str. Eta Boeriu;
Interval orar întrerupere furnizare serviciu: orele 10:00-18:00

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

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 
cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ face totuşi eforturi de a anun-
ţa întreruperea furnizării serviciului, ori de cate ori este posibil, la posturile locale ra-
dio-Tv (în timpul zilelor lucrătoare), pe pagina web a societăţii www.casomes.ro şi pe 
pagina de facebook https://www.facebook.com/CompaniaApaSomes/ . În cazul ava-
riilor de urgenţă şi/sau amploare deosebite, când avaria este semnalată după întreru-
perea furnizării apei, sau când se impune o intervenţie neîntârziată pentru a evita efec-
te colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

După consultările cu parti-

dele politice parlamentare 

şi formaţiunile politice par-

lamentare, şeful statului a 

tras concluzia pe care a 

afi rmat-o şi după prima 

rundă de consultări – „se 

conturează un guvern în 

jurul PNL”. Iohannis a sub-

liniat că Executivul care va 

fi  instalat în săptămânile 

următoare va avea un 

mandat scurt, până la ale-

gerile parlamentare.

„PNL a fost singurul par-

tid care a venit la consultări 

şi a spus direct că sunt dis-

puşi, chiar dacă este foarte di-

fi cil, să îşi asume guvernarea 

în această perioadă de tranzi-

ţie, fi indcă despre asta vor-

bim, de o perioadă de tranzi-

ţie. (...) Aşadar, am decis să 

desemnez următorul prim-mi-

nistru al României în persoa-

na domnului Ludovic Orban, 

preşedintele celui mai mare 

partid din Opoziţie, promoto-

rul principal al moţiunii de 

cenzură. Aşa este democratic 

corect, aşa se va întâmpla”, a 

declarat preşedintele, la Pala-

tul Cotroceni.

Şeful statului şi-a exprimat 

speranţa ca „toţi actorii poli-

tici să înţeleagă” că România 

este „în criză politică”. Aces-

ta a afi rmat că, dacă va veni 

vorba despre alegerile parla-

mentare, alegerile anticipate 

„ar fi  o soluţie bună”, însă nu 

acum, cu Guvernul Dăncilă 

interimar. „Fiecare zi în plus 

cu acest guvern eşuat este o 

zi pierdută pentru România, 

un risc pentru români”, a adă-

ugat Iohannis.

Orban: „Românii se uită 
cu speranţă la PNL!”

Premierul desemnat, Lu-

dovic Orban a declarat, 

marţi, că Executivul pe ca-

re îl va conduce va da ro-

mânilor „cinste, competen-

ţă, integritate, dedicare în 

servirea interesului public 

şi soluţii la marile proble-

me” cu care se confruntă 

România la ora actuală.

„Sunt onorat să îmi asum 

această responsabilitate în 

numele Partidului Naţional 

Liberal şi garantez că voi pu-

ne toată experienţa, toate cu-

noştinţele, toată energia de 

care dispun în slujba servi-

rii interesului public. Asu-

marea răspunderii formării 

Guvernului – într-un moment 

în care ţara are nevoie de o 

guvernare stabilă şi compe-

tentă – este ceea ce ne defi -

neşte în acţiunea noastră pu-

blică. În acest moment, ro-

mânii se uită cu speranţă, cu 

încredere şi au aşteptări ma-

ri din partea noastră. Vom 

da românilor ceea ce aşteap-

tă de la noi şi ceea ce aşteap-

tă de la un Guvern normal, 

şi anume cinste, competen-

ţă, integritate, dedicare în 

servirea interesului public şi 

soluţii pentru marile proble-

me cu care se confruntă Ro-

mânia astăzi”, a afi rmat Lu-

dovic Orban, la Cotroceni.

Liderul PNL i-a mulţumit 

preşedintelui Iohannis pentru 

încrederea acordată în forma-

rea unui guvern „într-o situ-

aţie difi cilă pentru România”. 

Orban a vorbit şi despre prin-

cipalele priorităţi pe care le 

va avea Executivul pe care îl 

va conduce, exprimând toto-

dată încrederea în toţi parte-

nerii care au fost alături de 

PNL în atingerea obiectivului 

major de a pune punct guver-

nării PSD.

Transporturile, sănătatea 
şi educaţia, printre 
priorităţile lui Orban

„Principalele priorităţi ale 

Guvernului pe care îl voi pre-

zenta Parlamentului în vede-

rea învestiturii sunt: refacerea 

echilibrelor macroeconomice 

şi corectarea măsurilor eco-

nomice care au lovit mediul 

de afaceri şi care au afectat 

milioane de angajaţi din me-

diul privat; restructurarea am-

plă a aparatului guvernamen-

tal; simplifi carea administra-

tivă, readucerea competenţei 

şi profesionalismului în func-

ţionarea instituţiilor publice 

şi, de asemenea, digitalizarea 

administraţiei pentru a creşte 

calitatea serviciilor către ce-

tăţeni”, a promis Orban.

De asemenea, liderul PNL 

a vorbit despre „acordarea u-

nei atenţii serioase şi conside-

rarea, ca prioritare”, a tuturor 

obiectivelor de investiţii atât 

în infrastructura de transport, 

cât şi în toate celelalte infra-

structuri – de sănătate, de e-

ducaţie şi în celelalte domenii 

publice în care este nevoie ma-

joră de investiţii. „Consolida-

rea parcursului european al 

României şi a poziţiei Româ-

niei la nivelul Uniunii Europe-

ne, în conformitate cu pactul 

pe care PNL l-a semnat la ini-

ţiativa preşedintelui Români-

ei; de asemenea, respectarea 

tuturor rigorilor în ceea ce pri-

veşte statul de drept; respec-

tarea cu sfi nţenie a drepturi-

lor şi libertăţilor cetăţenilor, 

asigurarea unei independenţe 

reale a Justiţiei în România, 

readucerea instituţiilor statu-

lui, a instituţiilor guvernamen-

tale în slujba cetăţeanului, şi 

nu în slujba politrucilor care 

sunt puşi temporar să condu-

că, sunt în atenţia noastră”, a 

promis Orban.

Conform art. 103, alin. 2 

din Constituţie, în termen de 

10 zile de la desemnare, pre-

mierul nominalizat trebuie să 

întocmească lista cu membrii 

Cabinetului şi programul de 

guvernare şi să le trimită pen-

tru dezbatere Camerei Depu-

taţilor şi Senatului.

CINSTE, COMPETENŢĂ, INTEGRITATE, DEDICARE ŞI SOLUŢII

Ce le promite românilor prim-ministrul 
desemnat Ludovic Orban?
Preşedintele Klaus Iohannis l-a desemnat, marţi, pe liderul PNL Ludovic Orban, în funcţia de prim-ministru

Ludovic Orban, președintele PNL, a fost desemnat de președintele Klaus Iohannis în funcția de prim-ministru

LUDOVIC ORBAN | 
premier desemnat

 „Sunt convins că vom 
găsi discernământ, 
deschidere şi interes 
pentru servirea 
cetăţeanului în toate 
discuţiile pe care le vom 
purta ulterior, pentru 
că orice zi în întârzierea 
învestirii acestui guvern 
înseamnă menţinerea 
PSD la putere şi 
menţinerea în funcţie 
a Guvernului Dăncilă, 
care a fost demis prin 
moţiune de cenzură, 
care nu mai are nicio 
legitimitate şi pe care 
aproape niciun român 
nu mai doreşte 
să îl vadă 
exercitând puterea“

Comisia de buget-fi nanţe 

a Senatului a acordat, 

marţi, raport favorabil 

propunerii legislative 

iniţiate de ministrul 

Finanţelor, Eugen 

Teodorovici, prin care 

bacşişul încasat de la cli-

enţi în cazul serviciilor 

de restaurant sau bar 

este evidenţiat distinct 

pe bonul fi scal.

„Prin bacşiş se înţelege o-

rice sumă de bani oferită în 

mod voluntar de către client 

în plus faţă de contravaloa-

rea bunurilor livrate sau a 

serviciilor prestate de către 

operatorii economici care 

desfăşoară activităţi cores-

punzătoare codurilor CAEN 

«5.610 Restaurante» şi «5.630 

Baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor». Bacşi-

şul nu poate fi  asimilat unei 

livrări de bunuri sau unei 

prestări de servicii”, preve-

de propunerea legislativă 

pentru modificarea OUG 

28/1999 privind obligaţia 

operatorilor economici de a 

utiliza aparate de marcat 

electronice fi scale.

În restaurante şi baruri, 

bacşişul încasat de la clienţi 

se evidenţiază pe bonul fis-

cal, indiferent de modalita-

tea de încasare a acestuia. 

Operatorul economic va în-

mâna clientului nota de pla-

tă înainte de emiterea bo-

nului fiscal. Nota de plată 

va conţine rubrici destinate 

alegerii de către client a ni-

velului bacşişului, care poa-

te varia între 10 şi 15% din 

valoarea serviciilor de care 

a beneficiat. Operatorul eco-

nomic va înregistra în con-

tabilitate distinct aceste su-

me şi va include în baza de 

date a aparatelor de marcat 

electronice fiscale sub for-

ma de articol cu denumirea 

„bacşiş”, stipulează actul 

normativ.

„După abrogarea prevede-

rilor care reglementau modul 

de defi nire, înregistrare şi fi s-

calizare a bacşişului, OUG 

8/2015, organizaţiile profesi-

onale şi patronale din dome-

niul HORECA au solicitat pu-

blic în repetate rânduri să se 

analizeze posibilitatea intro-

ducerii unei noi reglementări 

a bacşişului în acest dome-

niu. În prezent, în România 

bacşişul reprezintă o practi-

că întâlnită frecvent în spe-

cial în domeniul restaurante-

lor şi barurilor. Valoarea to-

tală a sumelor de această na-

tură plătite şi respectiv înca-

sate fi ind considerabilă”, se 

arată în expunerea în de mo-

tive a proiectului.

Propunerea legislativă va 

fi dezbătută de plenul Se-

natului, prin for sesizat în 

acest caz.

Raport favorabil pentru 
impozitarea bacşişului
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Asociaţia Femeilor de 

Afaceri (AFA) Cluj îi pro-

voacă pentru a patra oară 

pe tinerii din Cluj-Napoca 

să-şi testeze cunoştinţele 

de cultură generală 

la Olimpiada de Cultură 

Generală a Tinerilor Clujeni 

– CuGeT, un proiect unic 

în România, devenit deja 

tradiţie pe plan local. 

Etapa pe şcoală se desfă-

şoară astăzi. În acest an s-au 

înscris în competiţie 31 de 

licee din oraş.

Zeci de mii de elevi s-au 
întrecut în cunoştinţe

De la prima ediţie, din 2015, 

la CuGeT au participat aproa-

pe 30.000 de elevi de liceu şi 

tineri cu vârsta până la 25 de 

ani, iar alţi 10.000 sunt aştep-

taţi în 2019. Pasionaţii de cul-

tură generală din Cluj-Napo-

ca vor fi  recompensaţi cu pre-

mii în bani în valoare totală 

de 19.000 de lei şi cu bilete 

la festivaluri şi spectacole cum 

ar fi  Electric Castle, TIFF, ope-

ră şi cinema.

„Olimpiada CuGeT a adu-

nat, ediţie după ediţie, mii de 

tineri dornici să-şi demon-

streze cunoştinţele vaste de 

cultură generală. Ne bucu-

răm să avem şi de această 

dată sprijinul instituţiilor de 

stat şi al mediului privat pen-

tru organizarea acestui pro-

iect, care dezvoltă încrederea 

în forţele proprii şi contribu-

ie la dezvoltarea personală a 

tinerilor din Cluj-Napoca. Le 

mulţumesc colegelor mele 

din AFA pentru dăruirea de 

care dau dovadă întotdeau-

na”, a declarat Mihaela Rus, 

preşedintele Asociaţiei Feme-

ilor de Afaceri Cluj.

„Elevii şi tinerii au ocazia 

să-şi testeze cunoştinţele ge-

nerale din domenii diverse, 

precum arte, ştiinţe, geopoli-

tică, Europa şi europenism ori 

cultură web. Mulţi dintre elevi 

au participat şi la ediţiile an-

terioare, alţii de-abia au aş-

teptat să devină liceeni ca să 

poată concura, pentru că au 

recunoscut în această compe-

ţie creată pentru ei o şansă de 

a vedea că ştiu, că sunt cool 

şi că au cultură generală”, a 

completat Monica Dragu-Co-

vriga, coordonatorul proiec-

tului CuGeT.

„Tinerii îşi pot vedea 
potenţialul”

Olimpiada neconvenţiona-

lă este susţinută de Inspecto-

ratul Şcolar Judeţean încă de 

la prima ediţie.

,,CuGeT reprezintă un bun 

prilej de cunoaştere şi creştere 

individuală; tinerii îşi pot vedea 

potenţialul şi înţeleg importan-

ţa culturii generale în dezvolta-

rea lor ca membri ai societăţii. 

Scopul nostru de a oferi un act 

educaţional de calitate se alini-

ază cu cel al proiectului CuGeT 

de a le oferi tinerilor o motiva-

ţie suplimentară către cunoaş-

tere”, a declarat Valentin Cui-

bus, şeful Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj.

Partenerul principal al edi-

ţiei 2019 a CuGeT este Wörwag 

Pharma România, companie 

farmaceutică, ce are sediul 

central la Cluj-Napoca de 21 

de ani.

,,Alături de sănătate şi res-

ponsabilitate, educaţia, atât 

cea specializată, cât şi cea de 

cultură generală, reprezintă 

un element important în dez-

voltarea tinerilor. CuGeT sti-

mulează tinerii şi îi încurajea-

ză să se implice la rândul lor 

în societate. Suntem mândri 

să susţinem acest proiect”, a 

declarat Norina Gâvan, CEO 

Wörwag Pharma România.

Concursul se desfăşoară 

în mai multe etape şi este îm-

părţit pe trei categorii de vâr-

stă: clasele IX-X, clasele XI-XII 

şi tinerii de 18-25 de ani. Du-

pă etapele preliminarii, fi na-

la competiţiei va avea loc în 

9 noiembrie, sub forma unui 

concurs televizat. La fi ecare 

categorie, câştigătorii locului 

I vor primi câte 2.500 de lei, 

cei care se vor poziţiona pe 

locul II câte 1.500 de lei, iar 

cei clasaţi pe locul III câte 

1.000 de lei. Ca noutate în 

acest an, pe lângă premiile 

în bani, organizatorii le ofe-

ră participanţilor, prin trage-

re la sorţi, abonamente şi bi-

lete la Electric Castle, TIFF, 

operă şi cinema.

Olimpiada CuGeT 
a ajuns la cea 
de-a patra ediţie
Ediţia 2019 a Olimpiadei aşteaptă 10.000 de participanţi

În perioada 10 – 12 

octombrie 2019, la 

Buşteni s-a desfăşurat 

cea de-a XV-a ediţie a 

Galelor Teatrului 

Studenţesc „Seri în lumea 

Thaliei”, eveniment la 

care a participat şi trupa 

de teatru studenţesc 

Imago, din Cluj-Napoca.

Teatrul Liber „Imago” al 

Casei de Cultură a Studenţi-

lor Cluj Napoca a participat 

la Gala care a avut loc la Buş-

teni cu spectacolul de tea-

tru-dans „Via Animae sau Ca-

lea unui nou născut”, regizat 

de Maria Rădulescu.

Spectacolul clujenilor se 

pare că a fost pe placul juriu-

lui, fi indcă s-au întors acasă 

cu cinci premii.

Premiul pentru actor în rol 

principal – Locul 3 – Alexan-

dru Mihnea Nechita;

Premiul pentru cea mai bu-

nă actriţă dansatoare – Dia 

Teodora Ana Horea;

Premiul pentru cel mai bun 

actor dansator – Andrei Mi-

hai Bărbos;

Spectacolul „Via Animae 

sau Calea unui nou născut” 

a luat atât premiul pentru re-

gie coregrafi că, cât şi cel pen-

tru originalitate.

Spectacol de teatru-dans 

„Via animae sau calea unui 

nou-născut, doreşte să treacă, 

cu ajutorul muzicii, a mişcări-

lor coordonate şi a costumelor 

tradiţionale, din punct de ve-

dere folcloric, prin drumul par-

curs de om de la „curiosul în-

ceput până la tragicul fi nal”. 

Maria Rădulescu s-a ocupat a-

tât de scenariu cât şi de regie.

Teatrul Liber Imago func-

ţionează de 21 de ani, timp în 

care sute de tineri au trecut 

prin sala Casei de Cultură a 

Studenţilor (CCS).

Distribuţia: Maria Alexan-

dra Rădulescu, Mădălin Balint, 

Andreea Banu, Andrei Mihai 

Bărbos, Dia Teodora Ana Ho-

rea, Alexandru Mihnea Nechi-

ta, Laura Roman, Răzvan Bo-

beică, Bogdan Nae, Ionel Rareş 

Tămaş (Tehnic).

Trupa de teatru clujeană Imago 
premiată la un festival naţional

Olimpiada CuGeT a adunat, ediţie după ediţie, mii de tineri dornici 
să-şi demonstreze cunoştinţele vaste de cultură generală
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Cea de-a XIV-a ediţie a 

Festivalului SoNoRo va avea 

loc între 1 – 17 noiembrie 

2019, în Bucureşti, Sibiu 

şi Cluj-Napoca.

Festivalul SoNoRo vine anul 

acesta în Cluj-Napoca cu un 

program extins, de şase con-

certe, între 13 şi 17 noiem-

brie, în locuri cu tradiţie ca 

Banca Naţională a României, 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, 

Casa Boema şi Biserica Refor-

mată Calvină, dar şi în spaţii 

noi, precum Casa Libertăţii 

Religioase şi Casa Memorială 

Sigismund Toduţă.

Anul acesta, Festivalul va 

purta numele DaDa şi va fi  

dedicat puternicei energii cre-

atoare a fenomenului dadaist, 

iniţiat la începutul secolului 

XX, în Zürich, de un grup de 

artişti europeni, organizat în 

jurul scriitorului de origine 

română Tristan Tzara.

„La cea de-a XIV-a ediţie 

dorim să transformăm Festi-

valul SoNoRo într-un manifest 

dadaist, să aducem această 

energie creatoare în spaţiile de 

concert, unde revenim în fi e-

care an: splendidul sediu al 

Băncii Naţionale din Cluj-Na-

poca, Biserica Reformată sau 

Aula Universităţii Babeş-Bo-

layi, însă ne propunem să sur-

prindem publicul şi cu spaţii 

noi, în care muzica de came-

ră va suna neconvenţional şi 

poate chiar neobişnuit, dar 

convingător. Aşadar, invităm 

publicul clujean în locuri pre-

cum Casa Boema, o clădire de 

patrimoniu de la 1800, Casa 

Libertăţii Religioase, ridicată 

în secolul XV, singura construc-

ţie din oraş cu elemente intac-

te renascentiste şi gotice, şi Ca-

sa memorială Sigismund To-

duţă, în care compozitorul clu-

jean a trăit timp de 30 de ani. 

Prin programul ales, vom in-

vita publicul să asculte altfel 

muzica – mai atent, dar şi mai 

ludic, cu mai mult umor –, 

vom experimenta în stil dada-

ist, îmbogăţind repertoriul cla-

sic, prin crearea unui colaj mu-

zical autentic şi insolit”, de-

clară Răzvan Popovici, direc-

torul Festivalului SoNoRo.

Biletele şi abonamentele la 

festival se pot achiziţiona de 

pe site-ul Eventbook (https://

sonoro.eventbook.ro ), de la 

cinematograful Florin Piersic 

şi din librăriile Humanitas şi 

Cărtureşti. Abonamentele se 

pot achiziţiona la preţul de 

200 de lei.

Abonamentul pentru 

Cluj-Napoca include următoa-

rele concerte: CABARET VOL-

TAIRE la Banca Naţională a 

României Sucursala Cluj, mier-

curi, 13 nov., ora 19:00, SOAP 

OPERA la Casa Boema, joi, 

14 nov., ora 19:00, DA, 

DAAA!!! la Casa Libertăţii Re-

ligioase, vineri, 15 nov. şi FI-

NALE: FROM DAWN TILL 

DUSK la Universitatea Ba-

beş-Bolyai, Auditorium Maxi-

mum, duminică, 17 nov.

Festivalul SoNoRo XIV DaDa revine 
la Cluj-Napoca cu un program extins

Alexandra Sofroni
redactia@monitorulcj.ro

În casa modestă şi aranjată 

cu artizanale româneşti 

din cătunul de munte bis-

triţean, tanti Anica a înce-

put să aşeze pe pat costume-

le tradiţionale de odinioară. 

Întotdeauna, costumul tra-

diţional l-a purtat mereu la bi-

serică, indiferent că a fost vor-

ba de o sărbătoare sau o în-

mormântăre, când mergea să 

cânte mortul. Spune că doar 

atunci portul mai este purtat, 

că în rest îşi face veacul prin 

dulapuri. Aşa e cu fi ecare tra-

diţie, de zeci de ani încoace, 

de când noile generaţii nu mai 

sunt interesate să ducă moş-

tenirea mai departe. „Acum nu 

se mai cântă. Ăstea bătrâne 

nu mai pot, ăstea tinere nu 

vreu. Să lasă obiceiul”, îmi 

spune oftând Anica Bulz.

Îşi păstrează amintirile 

într-o pungă albastră de plas-

tic plină cu fotografii care 

spun povestea unei perioa-

de din viaţa ei. Le priveşte 

uneori şi le analizează, pe 

rând. Îşi aduce aminte că 

nu are nicio fotografie din 

Germania, când a fost în ca-

drul unui proiect grandios 

împreună cu alte două fe-

mei din comună pentru a 

împărtăşi din obiceiurile lor 

de înmormântare.

În Romuli, bocitoarele nu 

sunt invitate de familia răpo-

satului sau plătite ca să cân-

te, ci pur şi simplu, se adu-

nă la acesta acasă şi fac as-

ta spontan. Versurile bocete-

lor nu sunt toate la fel, fi ind-

că ele diferă în funcţie de om 

şi de momentul înmormân-

tării. Tradiţia asta transmisă 

din generaţie în generaţie es-

te o componentă importantă 

şi fundamentală a comunită-

ţii săteşti care aduce oame-

nii împreună şi ajută la exte-

riorizarea durerii, suferinţa 

familiei fi ind resimţită de re-

stul sătenilor.

„Într-adevăr, omul plângea 

la înmormântare, dar atunci 

se descărca de sentimentele 

de supărare, de tristeţe, de 

deznădejde, după care putea 

să revină mai uşor la viaţa de 

zi cu zi”, îmi afi rmă Gabrie-

la Herţa, profesor la Şcoala 

Gimnazială din Romuli.

Anica Bulz, Ileana Bulz şi 

Catrina Cilian sunt doar o par-

te din femeile generaţiei lor ca-

re au cântat la morţi. Astăzi, 

în Romuli, tradiţia este tot mai 

rar practicată, iar femeile nu-şi 

fac speranţe că bocetul va mai 

fi  auzit vreodată.

Ultimele ecouri ale bocetelor de mort 
se mai aud prin satele transilvane
Romuli este unul dintre satele româneşti unde bocetul este tot mai rar auzit

De la stânga la dreapta, Anica Bulz, Catrina Cilian şi Ana Heidel, bocitoarele care au cântat la morţi încă din tinereţe

Ileana Bulz a fost socăcița pentru nunți și înmormântări, iar bocetele le-a învățat de la mama ei de tânără

Anica Bulz a început să cânte la morți din tinerețe și a învățat aceste bocete de la alte femei mai în vârstă din sat

Catrina Cilian împreună cu soțul ei, Gavrilă, sunt căsătoriți de 59 de ani. Tanti Catrina a început să cânte la morți după ce s-a mărit, atunci când i-a murit bunica. 

Răzvan Popovici, directorul Festivalului SoNoRo
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ASCULTĂ AICI ULTIMELE ECOURI 
ALEL BOCETELOR DE MORT   
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. 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 casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

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

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

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

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 800 

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

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

ÎNCHIRIERI

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

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

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

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

SPAŢII

Căutam spaţiu pentru 
închiriere, suprafaţa 

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

utilă, curent, apă, 
încălzire.

Nu dorim să aibă vad 
comercial, dar vrem 

o zonă uşor accesibilă, 
poate să fi e şi casă 

dacă îndeplineşte con-
diţiile de mai sus.

Persoana de contact: 
Mirela Birta Timiş, 

0745-826 001. 
(5.16)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

la tel. 0745-802150.

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

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

SERVICII

¤ Îmi ofer serviciile, fac curat în 
pod, beci, curte. Aștept oferte la 
tel. 0749-974302.. (1.7)

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

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

UZ CAZNIC

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

MOBILIER

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

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

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând vioară veche. Preţ negoci-
abil. Aștept oferte la tel. 
0749-974302.. (1.7)

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (5.40)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, 
de masă vechi, tablouri, icoane, 
bijuterii, monezi, bancnote, de-
coraţii militare. tmbre, jucări 
vechi din plastic cum ar fi  nu te 
supăra frate, lego, vederi vechi, 
statuete sau scule, cum ar fi  ma-
șina de găurit, fl ex. Relaţii la tel. 
0749-974302

MESAJ

Găsit bijuterie 
în zona Kaufl and, 

cartier Gheorgheni.
Sunaţi la telefon 
0786-603497.

MATRIMONIALE

¤ Clujean 44 ani, caut o relaţie 
bazată pe sinceritate, iubire. Poţi 
fi  și de la ţară, cu un copil nu mă 
deranjează. Eu fără obligaţii, glu-
meţ, romantic. Aștept telefonae 
la 0749-974302. (5.5)

PIERDERI

¤ Pierdut nouă certifi cate consta-
tatoare ale societăţii RVS 
DASMIRT S.R.L., J12/3506/2014, 
RO 33899508, sediul social în 
Florești, str. Porii 150B, et. D, Ap. 
38, Cluj-Napoca. Le declar nule.

¤ Pierdut CERTIFICAT DE SPECI-
ALIST ORTODONŢIE pe numele 
REDNIK DEUTSCHLANDER BEA-
TRIX MARIANA. Se declară nul.

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR
COFETAR
BRUTAR
ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

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

everything sweeteverything sweet

• Asistent manager

• Recepționer primire clienți

Cerinte: 

– seriozitate,

– cunoștinte PC

– engleză basic

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 

de muncă într-o locație nouă.

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

ANGAJEAZĂ

INIȚIERE PLAN URBANISTIC ZONAL  

PODAR NICOLAE anunţă iniţierea Planului Urbanistic Zonal

''PUZ DE DEZVOLTARE ZONA ECONOMICĂ, STR. FRUNZI-
ŞULUI – LATURA SUDICĂ '', amplasat în mun. Cluj-Napoca, 
strada Frunzișului, F.N.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Muni-
cipiului Cluj-Napoca, Compartiment Strategii Urbane, cam. 
63, etaj 1.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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



miercuri, 16 octombrie 2019 | monitorulcj.ro   9

LICITAȚIE PUBLICĂ

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

PORTAL IMOBILIARE SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite

ANUNŢĂ VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
 A ACTIVELOR: 

1. APARTAMENT 3 CAMERE, în suprafață utilă de 74,71 
mp, înscris în CF nr. 256220-C1-U3, nr. top. 256220-C1-U3, 
situat în București, Str. Iancu de Hunedoara, nr. 4, bl. H4, 
sc. 2, et. 1, nr. ap. 25, Sector 1. Prețul de pornire a licitației 
este de 135.000 euro, exclusiv TVA.

2. Bunuri mobile (hidrofor, pompă Waterair și instalație 
alimentare cu apă), în bloc, la prețul total de 1.501 lei, 
exclusiv TVA.

Licitația va fi  organizată la sediul lichidatorului judiciar 
din Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, Jud. Hunedoara, în data 
de 06.11.2019, ora 16:00. 

Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului 
judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării 
licitaţiei, în vederea depunerii garanției de participare la 
licitație de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, precum și 
pentru achiziţionarea caietului de sarcini. 

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 
20.11.2019, 04.12.2019, 18.12.2019, 08.01.2020 și 
22.01.2020 în aceleași condiții.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare sunt invitaţi să anunţe lichidatorul judiciar cu 48 
de ore înainte de data licitaţiei. 

Informaţii suplimentare se pot obţine la: 
Tel: 0354.405.232
Fax: 0254.713.311
Mobil: 0726.785.348
Email: offi ce@expertinsolventa.ro

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Băișoara, cu sediul în loc. Băișoara, 
com. Băișoara, str. Principală nr. 153, jud, Cluj, organizează 
procedura de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a 
preţului, în vederea închirierii terenului ocupat de pârtia 
de schi, a instalaţiei de cablu din Staţiunea Turistică Muntele 
Băișorii, com. Băișoara, jud. Cluj și a mașinii de bătut zăpada.

Preţul de pornire în licitaţie este de 80.000 Lei/an (fără TVA).

Suprafaţa totală/cantitatea: întregul domeniu schiabil.

Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea 
Primăriei Comunei Băișoara, în cuantum de 8000 Lei.

Oferta și documentele care însoţesc oferta se vor depune 
la sediul Primăriei Comunei Băișoara, până la data de 
06.11.2019, ora 9:00. Ofertele depuse la o altă adresă a 
autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea 
datei limită pentru depunerea ofertelor sunt considerate 
întârziate și se returnează nedeschise operatorilor economici.

Licitaţia se va desfășura la sediul primariei Comunei 
Băișoara, în data de 06.11.2019, ora 10:00.

Informaţii și clarifi cări privind documentaţia de atribuire 
și desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până vineri, 
între orele 0900 și 1400, printr-o solicitare scrisă transmisă 
în atenţia U.A.T. Băișoara.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica începând cu 
data de 15.10.2019, de la sediul U.A.T. Băișoara, contra 
sumei de 200 lei.

Plata pentru achiziţionarea documentatiei de atribuire, 
se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în 
zilele de luni până vineri, între orele 0800 – 1500 sau prin 
ordin de plată , în contul: RO50TREZ2195006XXX002167, 
deschis la Trezoreria Turda.

Data transmiterii anunţului în vederea publicării: 
15.10.2019.

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Primăria Comunei Băișoara, cu sediul în loc. Băișoara, com. 
Băișoara, str. Principală nr. 153, jud, Cluj, organizează procedura 
de licitaţie publică, urmată de strigarea liberă a preţului, în 
vederea închirierii unui spaţiu comercial destinat desfășurării 
activităţii de alimentaţie publică în regim de cafe-bar în suprafaţă 
utilă de 133.14 mp, în Loc. Băișoara nr. 12 D.

Preţul de pornire în licitaţie este de 6,32 Lei/mp/lună 
(fără TVA).

Suprafaţa totală: 133.14 mp.
Garanţia pentru participare se va constitui în favoarea 

Primăriei Comunei Băișoara, în cuantum de 841,44 Lei.
Oferta și documentele care însoţesc oferta se vor depune 

la sediul Primăriei Comunei Băișoara, până la data de 
05.11.2019, ora 9:00. Ofertele depuse la o altă adresă a 
autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea 
datei limită pentru depunerea ofertelor sunt considerate 
întârziate și se returnează nedeschise operatorilor economici.

Licitaţia se va desfășura la sediul primariei Comunei 
Băișoara, în data de 05.11.2019, ora 10:00.

Informaţii și clarifi cări privind documentaţia de atribuire 
și desfășurarea procedurii se pot obţine de luni până vineri, 
între orele 0900 și 1400, printr-o solicitare scrisă transmisă 
în atenţia U.A.T. Băișoara.

Documentaţia de licitaţie se poate ridica începând cu 
data de 15.10.2019, de la sediul U.A.T. Băișoara, contra 
sumei de 200 lei.

Plata pentru achiziţionarea documentatiei de atribuire, 
se poate face în numerar, la casieria organizatorului, în 
zilele de luni până vineri, între orele 0800 – 1500 sau prin 
ordin de plată, în contul: RO50TREZ2195006XXX002167, 
deschis la Trezoreria Turda.

Data transmiterii anunţului în vederea publicării: 
15.10.2019. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 
având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 2-4, înmatriculată la Ofi ciul 
Registrului Comerţului Cluj sub nr. 
J12/1591/1992, cod unic de înregistrare 
201373, întrunit în ședinţa de lucru la sediul 
societăţii din data de 14.10.2019, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (AGEA) şi Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor (AGOA) pentru data 
de 18.11.2019 ora 11:00 şi respectiv 12:00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși 
în Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
08.11.2019 considerată data de referinţă.

În cazul în care la data de 18.11.2019 
nu se îndeplinesc condiţiile de cvorum, 
ședinţele AGEA și AGOA se vor desfășura 
în data de 19.11.2019, ora 11:00 și 
respectiv 12:00, în același loc, cu aceeași 
ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor având 

următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea schimbării structurii Consiliului 
de Administraţie al societăţii REMARUL 16 
FEBRUARIE S.A. în sensul modifi cării/majorării 
numărului de membri de la 3 membri la 5 
membri, precum și aprobarea modifi cării în 
mod corespunzător a articolelor din Actul 
Constitutiv al societăţii după cum urmează: 
Cap. I. Contractul de Societate, art. 12: „Consiliul 
de Administraţie al societăţii este compus din 
5 membri (administratori). (...)“; Cap. ÎI. Statutul 
Societăţii „Art. 12.3.1. Societatea este 
administratã de un consiliu de administraţie 
alcãtuit din 5 (cinci) administratori reeligibili, 
temporari şi revocabili. Art. 12.9. Pentru 
validitatea deciziilor consiliului de administraţie 
este necesară prezenţa a cel puţin 3 (trei) din 
numărul membrilor.

Deciziile în cadrul consiliului de 
administraţie se iau cu votul majoritãţii 
membrilor prezenţi.

2. Aprobarea Actului Constitutiv al 
societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 
actualizat.

3. Aprobarea majorării plafonului de 
credite, împrumuturi, leasing-uri, garanţii 
pentru eșalonări la plată a datoriilor către 
ANAF și furnizori a societăţii de la suma 
de 65.000.000 Ron (aprobat prin Hotărârea 
AGEA nr. 1/24.04.2019) la suma de 
75.000.000 Ron, valabil până la data 
aprobării bilanţului aferent anului fi nanciar 
2019 și garantarea acestora prin ipotecarea 
unor active imobilizate, prin gajarea unor 
stocuri, mijloace fi xe, acţiuni/părţi sociale, 
facturi sau alte fonduri de garantare care 
funcţionează în România.

4. Aprobarea posibilităţii de stingere 
a unor obligaţii asumate de societate prin 
împrumuturile contractate și garantate cu 
active non-core-active imobilizate și 
fi nanciare care nu sunt legate de activitatea 
de bază a societăţii și prin procedura de 
dare în plată, în baza rapoartelor de 
evaluare întocmite de evaluatori autorizaţi 
și împuternicirea Consiliului de 
Administraţie să decidă cu privire la activele 
aduse în garanţie și la modalitatea de 
stingere a obligaţiilor asumate de societate, 
în numele și pe seama societăţii.

5. Împuternicirea persoanelor desemnate 
de către Consiliul de Administraţie (directori 
și/său șef serviciu fi nanciar) să semneze 
împreună, să negocieze/asume și să decidă 
în numele și pe seama societăţii orice clauză 
contractuală (inclusiv, dar fară a se limita la: 
modalităţile de rambursare și a datelor de 
rambursare a creditului/împrumutului, 
prelungirea duratei creditului/împrumutului, 
conversia creditului/împrumutului în altă 
monedă, modifi carea structurii garanţiilor 
creditului/împrumutului, stabilirea costurilor 
creditului/împrumutului, etc) și să semneze 
în numele și pe seama societăţii: (i) contractul/
contractele de credit/împrumut, contractele 
de ipotecă, contractele de garanţie reală 
mobiliară/imobiliară, contratele de leasing, 
contractele de dare în plată, orice act adiţional 
la contractul/contractele de credit/împrumut/
garanţie reală mobiliară/imobiliară, 
contractele de leasing îi) orice contract nou 
de garanţie reală mobiliară/imobiliară, 
precum și orice document în legătură cu 
operaţiunile privind facilităţile de credit/
împrumut acordate și modul de stingere al 
acestora și prin operaţiunea de dare în plată.

6. Aprobarea majorării capitalului social 
într-o singură etapă, cu valoarea maximă 
de 10.226.015 lei, respectiv de la valoarea 
actuală de 5.113.007,5 lei până la valoarea 
maximă de 15.339.022,5 lei, prin emiterea 
unui număr de 4.090.406 acţiuni noi, 
nominative, fi ecare cu o valoare nominală 
și cu preţ de emisiune de 2,5 lei, în schimbul 
aportului în numerar adus de acţionarii 
societăţii. Majorarea de capital social se 
realizează din nevoia de lichidităţi a societăţii, 
pentru pentru derularea programelor 
asumate de societate și pentru o parte din 
datoriile existente.

7. Aprobarea ca majorarea de capital 
social să se realizeze în următoarele condiţii:

a) majorarea de capital social cu aport în 
numerar se va realiza prin oferirea acţiunilor 
noi emise spre subscriere, deţinătorilor de 
drepturi de preferinţă aparţinând acţionarilor 
existenţi la data de înregistrare aprobată în 
prezenţa AGEA, care vor putea subscrie 
proporţional cu cotele de participare deţinute 
la data de înregistrare. Majorarea de capital 
social se va realiza cu acordarea posibilităţii 
păstrării ponderii deţinute de fi ecare acţionar 
în capitalul social al societăţii.

b) acţiunile nou-emise rămase 
nesubscrise ca urmare a exercitării 
drepturilor de preferinţă se vor anula prin 
decizia Consiliului de Administraţie, care 
va constata rezultatele efective ale majorării 
capitalului social și care va aproba 
modifi carea Actului constitutiv în mod 
corespunzător. Valoarea cu care se va 
majora capitalul social va fi  dată de 
numărul și valoarea acţiunilor noi efectiv 
subscrise de acţionari.

c) majorarea de capital social se 
realizează fără primă de emisiune.

D) preţul de emisiune pentru o acţiune 
nou-emisă subscrisă în cadrul exercitării 
dreptului de preferinţă de către persoanele 
înregistrate în registrul acţionarilor 
societăţii ca acţionar la data de înregistrare 
este 2,5 lei/acţiune. Acţiunile subscrise 
de acţionarii societăţii vor fi  integral plătite 
la data subscrierii.

e) numărul drepturilor de preferinţă 
este de 2.045.203. Fiecărui acţionar 
înregistrat în registrul acţionarilor la data 
de înregistrare aferentă majorării de capital 
social îi va fi  alocat un număr de drepturi 
de preferinţă egal cu numărul acţiunilor 
deţinute la respectiva dată de înregistrare.

F) pentru subscrierea unei acţiuni 
nou-emise în cadrul dreptului de preferinţă 
este necesar un număr de 0,5 drepturi de 
preferinţă (respectiv o acţiune deţinută la 
data de înregistrare generează un drept 
de preferinţă cu care se vor putea subscrie 
2 acţiuni nou-emise).

G) perioada de exercitare a dreptului de 
preferinţă va fi  de 1 lună de la data stabilită 
în prospectul pentru emisiunea acţiunilor în 
cadrul majorării de capital social cu acordarea 
dreptului de preferinţă, cu aport în numerar 
și va începe la o dată ulterioară datei de 
înregistrare aferentă majorării de capital social 
și ulterioară datei de publicare a Hotărârii 
AGEA în Monitorul Ofi cial al României.

H) drepturile de preferinţă nu se 
tranzacţionează;

I) toate detaliile necesare acţionarilor 
pentru exercitarea dreptului de preferinţă 
(cum ar fi  procedura de subscriere, perioada 
efectivă de subscriere, modalitatea de plată 
a acţiunilor subscrise, validarea subscrierilor, 
formularul de subscriere) vor fi  incluse în 
prospectul care va fi  aprobat de Autoritatea 
de Supraveghere Financiară, urmând ca 
acest prospect să fi e publicat înainte de 
începerea efectivă a perioadei de exercitare 
a dreptului de preferinţă.

8. Aprobarea desemnării intermediarului 
în vederea întocmirii prospectului pentru 
emisiunea acţiunilor în cadrul majorării 
de capital social cu acordarea dreptului 
de preferinţă, cu aport în numerar.

9. Aprobarea mandatării Consiliului de 
Administraţie cu efectuarea tuturor 
demersurilor necesare derulării majorării 
de capital social, aprobarea ca la expirarea 
perioadei de subscriere prin decizie să 
constate numărul acţiunilor noi care au 
fost subscrise și numărul acţiunilor ce se 
anulează, să stabilească valoarea cu care 
se majorează capitalul social, să modifi ce 
articolele aferente din Actul constitutiv al 
societăţii în conformitate cu noua valoare 
a capitalului social, să efectueze formalităţile 
necesare la instituţiile competente în 
vederea înregistrării majorării capitalului 
social. Aprobarea mandatării Consiliului 
de Administraţie pentru a întocmi și semnă 
toate actele necesare privind majorarea.

10. Aprobarea datei de 05.12.2019 ca 
dată de înregistrare, respectiv dată care 
servește la identifi carea acţionarilor asupra 
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, a 
datei de 04.12.2019 ca ex date și a datei 
de 06.12.2019 ca data plăţii.

11. Aprobarea mandatării Președintelui 
Consiliului de Administraţie sau a 
președintelui de ședinţă să conducă ședinţa, 
să semneze în numele acţionarilor hotărârile 
adoptate, Actul constitutiv actualizat, adoptat 
cu modifi cările aprobate, precum și orice 
acte impuse de hotărârile adoptate și a 
consilierului juridic al societăţii Poptean 
Carmen Ramona să întocmească toate 
formalităţile legale necesare ducerii la 
îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: 
publicarea în Monitorul Ofi cial al României, 
depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri 
în scopul realizării operaţiunilor de 
înregistrare/ridicare a hotărârilor în Registrul 
Comerţului Cluj și oriunde ar fi  necesar.

Convocarea Adunării Generale 
Ordinare a Acţionarilor având 

următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alegerii a doi membri noi 
în consiliul de administraţie, ca urmare a 
modifi cării propuse spre aprobare la punctul 
1 de pe ordinea de zi a AGEA din 18/19.11.2019 
respectiv majorarea numărului de membri 
ai acestuia de la 3 membri la 5 membri. Cei 
3 membri actuali ai Consiliului de Administraţie 
își vor continua mandatul. Consiliul propune 
pe domnul Călin Mitică și pe domnul Popa 
Liviu, cu o durată a mandatului de 4 ani de 
la data alegerii în ședinţa AGOA. Lista 
cuprinzând informaţii cu privire la numele, 
localitatea de domiciliu și calificarea 
profesională ale persoanelor propuse pentru 
funcţia de administrator se afl ă la sediul 
societăţii, putând fi  consultată și completată 
de acţionari, până la data de 08.11.2019.

2. Aprobarea duratei mandatului celor 
doi membri ai Consiliului de Administraţie 
nou aleși, pentru o perioadă de 4 ani, 
începând cu data ședinţei AGOA.

3. Aprobarea remuneraţiei celor doi 
membri ai Consiliului de Administraţie nou 
aleși, în cuantumul celei stabilite de Hotărârea 
Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 
2 din 26.04.2018, indemnizaţie aplicabilă 
începând cu data ședinţei AGOA.

4. Aprobarea datei de 05.12.2019 ca 
dată de înregistrare, respectiv dată care 
servește la identifi carea acţionarilor asupra 
cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA 
și a datei de 04.12.2019 ca ex date.

5. Aprobarea mandatării președintelui 
consiliului de administraţie sau a președintelui 
de ședinţă să conducă ședinţa, să semneze 
în numele acţionarilor hotărârile adoptate, 
precum și orice acte impuse de hotărârile 
adoptate și a consilierului juridic al societăţii 
Poptean Carmen Ramona să întocmească 
toate formalităţile legale aferente ducerii la 
îndeplinire a hotărârilor, fără a se limita la: 
publicarea în Monitorul Ofi cial al României, 
depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri 
în scopul realizării operaţiunilor de înregistrare/
ridicare a hotărârilor în Registrul Comerţului 
Cluj și oriunde ar fi  necesar.

Acţionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel puþin 5 % din capitalul social 
au dreptul în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului în Monitorul 
Ofi cial al României să introducă puncte pe 
ordinea de zi și să prezinte proiectele de 
hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își 
pot exercita aceste drepturi numai în scris, 
documentele fi ind transmise prin servicii de 
curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
societăţii întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunărilor cel târziu până 
la data de 15.11.2019.

Documentele referitoare la problemele 
incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele 
pentru votul prin corespondenţă, procurile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  
consultate și procurate de la sediul societăţii 
sau de pe site-ul www.remarul.eu, începând 
cu data de 18.10.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal 
la adunarea generală, își vor putea numi 
un reprezentant sau vor putea vota prin 
corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în 
condiţiile și cu documentele prevăzute de 
Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, 
precum și în conformitate cu Regulamentul 
ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât 
acţionarii, în baza unei împuterniciri/procuri 
speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi 
acordată oricărei persoane pentru 
reprezentare în adunarea generală și 
conţine instrucþiuni specifi ce de vot din 
partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 
3 ani, permiţând reprezentantului său a vota 
în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor 
societăţi identifi cate în împuternicire, în mod 
individual sau printr-o formulare generică 
referitoare la o anumită categorie de emitenţi, 
inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, 
cu condiţia ca împuternicirea să fi e acordată 
de către acţionar, în calitate de client, unui 
intermediar defi nit conform prevederilor art. 
2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau 
unui avocat.

Împuternicirile/procurile speciale sau 
generale, după caz, se vor depune în original 
la sediul societăţii sau prin mijloace electronice, 
având atașată semnătura electronică extinsă, 
la adresa de e-mail: offi ce@remarul.eu, până 
la data de 15.11.2019. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se vor 
depune la sediul societăţii personal sau prin 
poștă recomandat cu confi rmare de primire 
pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. BĂNCILĂ VIRGILIU
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Oamenii nu vor putea trăi 

vreodată pe o altă planetă 

în afara Pământului, susţi-

ne Michel Mayor, astrofi zi-

cianul co-laureat al 

Premiului Nobel pentru 

Fizică din acest an pentru 

descoperirea primei exo-

planete pe orbita unei stele 

din categoria Soarelui, 

potrivit Live Science.

„Dacă vorbim despre exo-

planete, lucrurile sunt clare: 

Nu vom migra acolo!”, a de-

clarat astrofi zicianul, într-un 

interviu pentru AFP, adău-

gând că doreşte să elimine 

teoriile fanteziste care susţin 

că, atunci când viaţa nu va 

mai fi  posibilă pe Pământ, 

omenirea îşi va găsi o nouă 

casă printre stele.

Toate exoplanetele cunos-

cute sunt pur şi simplu prea 

departe pentru a ne putea 

gândi la o modalitate fezabi-

lă de a călători până la ele. 

„Chiar şi în cel mai optimist 

caz în care găsim o planetă 

locuibilă care să nu fi e prea 

departe, să zicem la câteva 

zeci de ani lumină, ceea ce 

nu e mult deloc, e chiar în 

vecinătatea noastră, şi totuşi 

timpul necesar pentru a ajun-

ge până acolo este conside-

rabil”, a explicat el.

Michel Mayor împarte ju-

mătate din Premiul Nobel pen-

tru Fizică din acest an cu Di-

dier Queloz pentru descope-

rirea primei exoplanete în oc-

tombrie 1995. Folosind instru-

mente inovatoare la Observa-

torul Haute-Provence, din su-

dul Franţei, cei doi au desco-

perit o planetă gigantică ga-

zoasă, similară lui Jupiter, pe 

care au denumit-o 51 Pegasi 

b. Cealaltă jumătate a Nobe-

lului i-a revenit profesorului 

James Peebles de la Universi-

tatea Princeton pentru activi-

tatea sa de cercetare privind 

poate cele mai mari mistere 

cu care se confruntă în pre-

zent astrofi zica: materia întu-

necată şi energia întunecată.

Din 1995 şi până în pre-

zent, au fost descoperite pes-

te 4.000 de exoplanete în Ca-

lea Lactee, însă niciuna din-

tre ele nu este sufi cient de 

aproape pentru a putea călă-

tori acolo într-un interval re-

zonabil de timp.

„Rămânem cu picioarele 
pe Pământ!”

Stephen Kane, profesor de 

astrofi zică planetară la Uni-

versitatea California din Ri-

verside, este de acord cu 

Mayor. „Realitatea tristă este 

că, în acest moment al istori-

ei umanităţii, toate celelalte 

stele sunt practic infi nit de de-

parte”, a declarat el, pentru 

Live Science. „Ca specie, noi 

ne chinuim foarte mult să 

ajungem chiar şi până la Lu-

nă”, a adăugat Kane.

Am putea trimite oameni 

pe Marte în următorii 50 de 

ani, însă „aş fi  foarte sur-

prins dacă ar ajunge oameni 

până pe orbita lui Jupiter în 

următoarele câteva secole”, 

a mai susţinut profesorul. 

Iar cum distanţa până la cea 

mai apropiată stea de Soare 

este de aproximativ 70.000 

de ori mai mare decât dis-

tanţa până la Jupiter, „toate 

stelele sunt pur şi simplu im-

posibil de departe”.

Optimiştii ar putea spune 

că multe lucruri ni se păreau 

imposibile până când le-am 

realizat, aşa cum au fost cur-

sele aviatice intercontinenta-

le. „În acest caz însă, fi zica 

necesară pentru a ajunge la 

alte stele, dacă ea există, ne 

este complet necunoscută şi 

va necesita o schimbare fun-

damentală în modul în care 

înţelegem relaţia dintre ma-

să, acceleraţie şi energie”. „Aşa 

că rămânem deocamdată aici, 

cu picioarele pe Pământ, iar 

acest lucru probabil că nu se 

va schimba pentru foarte, foar-

te mult timp”, a concluzionat 

Stephen Kane.

Andrew Fraknoi, profesor 

emerit de astronomie la Fo-

othill College din California, 

are însă o poziţie mai opti-

mistă. El este de acord că în 

viitorul apropiat nu vom pu-

tea ajunge la alte stele. „Însă 

eu nu am să spun niciodată 

că nu vom ajunge la stele şi 

posibil la alte planete locui-

bile. Cine ştie cum va arăta 

tehnologia noastră peste un 

milion de ani de evoluţie?”, a 

declarat Fraknoi.

Nu vom trăi niciodată 
pe altă planetă?
Laureatul Nobel pentru fizică din acest an, Michel Mayor, 
susţine că omenirea nu va coloniza exoplanete

Michel Mayor: „Oamenii nu vor putea trăi vreodată 
pe o altă planetă în afara Pământului

Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a afi rmat, 

marţi, că Turcia îi va 

împiedica pe combatanţii 

din gruparea Stat Islamic 

(SI) să părăsească 

nord-estul Siriei, unde 

armata turcă desfăşoară o 

ofensivă împotriva forţelor 

kurde, informează AFP.

„Ne vom asigura că niciun 

combatant al SI nu va putea 

părăsi nord-estul Siriei”, a 

scris Erdogan, într-un articol 

publicat în Wall Street Jour-

nal. Liderul turc încearcă ast-

fel să aplaneze îngrijorările 

Occidentului, care atenţionea-

ză în legătură cu o revenire a 

SI şi cu evadarea de comba-

tanţi deţinuţi de forţele kur-

de ale Unităţilor de Apărare a 

Poporului (YPG), care sunt vi-

zate de ofensiva lansată mier-

curea trecută de Ankara.

„Suntem gata să cooperăm 

cu ţările de origine şi organi-

zaţiile internaţionale pentru 

reabilitarea femeilor şi copii-

ilor de combatanţi terorişti 

străini”, a adăugat Erdogan. 

Turcia a acuzat, luni, forţele 

kurde că a eliberat în mod de-

liberat membri ai SI pe care 

îi avea în detenţie în nord-es-

tul Siriei pentru „a semăna 

haos” în această regiune.

Într-o postare pe Twitter, 

preşedintele american Donald 

Trump a invocat la rândul lui 

această ipoteză, declarând 

„kurzii ar putea elibera unii 

(dintre combatanţii SI) pen-

tru a ne forţa să ne implicăm”. 

Însă, luni seara, şeful Penta-

gonului, Mark Esper a denun-

ţat în mod vehement ofensi-

va turcă „inacceptabilă” în Si-

ria, apreciind că o consecin-

ţă a acesteia o reprezintă „eli-

berarea a numeroşi deţinuţi 

periculoşi” ai SI.

În articolul său, Erdogan a 

criticat în acelaşi timp ţările 

occidentale care „dau astăzi 

lecţii Turciei cu privire la vir-

tuţile luptei împotriva SI, du-

pă ce au eşuat să oprească fl u-

xul de combatanţi străini în 

2014 şi 2015”. În acest context, 

el a afi rmat că un cetăţean din-

tr-o ţară europeană, pe care 

nu a nominalizat-o, a sosit la 

Istanbul în 2014 „cu muniţii 

în bagajul său înregistrat”.

Erdogan a criticat de aseme-

nea Franţa pentru că a suspen-

dat vânzarea către Turcia de ar-

me ce ar fi  putut fi  folosite în 

cadrul ofensivei în Siria. „Fran-

ţa a blocat vânzările de arme 

către Turcia, însă de ce a igno-

rat alertele noastre repetate cu 

privire la atacuri teroriste imi-

nente pe teritoriul său?”, a adă-

ugat preşedintele turc.

Preşedintele francez 

Emmanuel Macron, care a 

criticat vehement ofensiva 

turcă încă de la lansare, a in-

sistat luni, în timpul unei con-

vorbiri telefonice cu Donald 

Trump, asupra „necesităţii 

absolute de a împiedica o re-

crudescenţă” a SI, potrivit 

Preşedinţiei franceze.

Turcia îi va împiedica 
pe combatanţii din gruparea 
SI să părăsească Siria

Cancelarul german Angela 

Merkel a declarat că, după 

Brexit, Marea Britanie va 

deveni „un nou concurent” 

la porţile Uniunii 

Europene, care se va vedea 

constrânsă din acel 

moment să fi e şi mai com-

petitivă, relatează AFP.

„Marea Britanie se va trans-

forma într-un nou concurent 

în faţa porţilor Europei. Uni-

unea Europeană se va con-

frunta şi mai mult cu provo-

carea de a fi  competitivă şi de 

a-şi asuma responsabilitatea 

geopolitică”, a afi rmat Ange-

la Merkel. într-un discurs în 

faţa reprezentanţilor industri-

ei din ţara sa.

Olanda şi Franţa au insis-

tat, marţi, asupra necesităţii 

de a împiedica orice concu-

renţă neloială din exteriorul 

UE folosind frontiera între ce-

le două Irlande pentru că Lon-

dra nu va introduce controa-

lele necesare. Între timp, sta-

tele UE privesc un optimism 

moderat posibilitatea de a 

ajunge la un divorţ amiabil 

cu Londra, întrucât pare difi -

cil de încheiat până miercuri 

dimineaţă un acord care să 

poată fi  validat la summitul 

UE de joi şi vineri.

Potrivit prim-ministrului fi n-

landez Antti Rinne, a cărui ţa-

ră exercită preşedinţia semes-

trială a Consiliului UE, nego-

cierile ar putea continua după 

summitul european. Ipoteza 

unui summit suplimentar pâ-

nă la 31 octombrie a început 

deja să circule. „Dacă nu este 

posibil să încheiem la summi-

tul de joi, atunci vom vedea”, 

a declarat şeful diplomaţiei bel-

giene Didier Reynders.

Merkel: „După Brexit, 
Londra va fi un nou 
concurent la porţile UE!”
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Festivalul Toleranţei şi Promovării Incluziunii Sociale
Turda – 18-19-20 octombrie 2019 –

organizat în cadrul Proiectului „Turda – dezvoltare comunitară 
prin promovarea incluziunii sociale active“

Festivalul Toleranţei şi Promovării Incluziunii Sociale este un eveniment de o importanţă 
majoră pentru comunitatea din Turda ce se circumscrie evenimentelor marcante organizate 
pentru a conștientiza actorii instituţionali locali și judeţeni, precum și membri comunităţii 
cu privire la importanţa asigurării premiselor pentru incluziunea socială activă și 
nondiscriminarea în comunitate.

Festivalul este un instrument de promovare a oportunităţilor egale prin integrarea 
domeniilor precum cultura cu domeniile sociale, propunându-și promovarea coeziunii 
sociale prin accesarea patrimoniului și istoriei, dar și informarea publicului prin prezentarea 
unor aspecte din viaţa civilă și militară a strămoșilor noștri din diferite perioade ale evoluţiei 
societale și istorice din perioada antichităţii, a evului mediu, precum și cea pre-modernă.

Pe lângă spectacolele de reconstituire istorică, cele trei zile vor include și spectacole 
artistice, susţinute de artiști si ansambluri folclorice, spectacole de teatru, expoziţie de artă, 
ateliere de creaţie pentru adulţi și copii, ateliere meșteșugărești, exerciţii de informare și 
cunoaștere, aplicaţii pentru copii, ateliere culinare. Pe lângă aceste evenimente cultural-artistice, 
Festivalul integrează și mese rotunde și workshopuri cu profesioniști din domenii sociale, 
în care sunt supuse dezbaterilor teme relevante pentru dezvoltarea unei comunităţi incluzive.

Festivalul Toleranţei şi Promovării Incluziunii Sociale se desfăşoară în perioada 18 – 
20 octombrie 2019, celebrând în acelaşi timp Ziua Internaţională pentru Combaterea 
Sărăciei şi Excluziunii Sociale.

PUBLICITATE

16 octombrie 2019

COMUNICAT DE PRESĂ LANSARE EVENIMENT POCU/140/4.2/113953

Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel“ Turda, în parteneriat cu UAT Municipiul Turda – 

Direcţia de Asistenţă Socială, Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan” Turda, Asociaţia 

Asistenţilor Sociali Profesioniști ”Pro Social” Cluj și Centrul pentru Afaceri Solidare SRL 

București va invită în perioada 18 – 20 octombrie 2019 la Săptămâna Incluziunii Sociale 
şi a Toleranţei 2019, eveniment ce se va desfășura în Municipiul Turda.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Turda – dezvoltare comunitară prin 
promovarea incluziunii sociale active“, cu ocazia Zilei Internaţionale pentru Eradicarea 

Sărăciei.

Obiectivele acestui eveniment sunt:

•  Promovarea modelului social dezvoltat în cadrul proiectului (model bazat pe solidaritate 

și parteneriat) către cetăţeni și actori relevanţi de la nivel local, regional și naţional;

• Promovarea modelelor de bune practici în domeniul incluziunii sociale active;

• Sprijinirea comunicării și cooperării dintre actorii relevanţi în domeniu;

• Dezvoltarea de iniţiative în domeniul nondiscriminării și promovării incluziunii sociale

Cu ocazia acestui eveniment se vor organiza „Festivalul toleranţei si promovării incluziunii 
sociale“, precum şi Conferinţa ce reuneşte o serie de actori instituţionali relevanţi domeniului 
incluziunii sociale ce vor supune atenţiei şi dezbaterii teme privind promovarea incluziunii 
sociale şi combaterea sărăciei în rândul persoanelor afl ate în marginalizare socială.

Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital 
Uman 2014 – 2020

Date de contact: manager proiect, Daniela Constantinescu

tel. 0744 246 970

email: sfdaniel_turda@yahoo.com

Preşedintele Federaţiei 

Române de Tenis, Ion 

Ţiriac a declarat, marţi, 

la Cluj-Napoca, că sportul 

primeşte foarte puţin de 

la buget în România şi că 

dacă ar fi  ministrul de 

resort, „s-ar urca pe masă” 

în şedinţa de guvern şi nu 

s-ar mai da jos până nu 

ar obţine 1% din PIB.

„Eu nu vreau să ajungă te-

nisul ce a ajuns gimnastica. 

(...) Problema este extraordi-

nar de gravă, pentru că nu îi 

pasă nimănui pe unde ajun-

ge sportul. (...) După Halep, 

mi-e tare frică că ne ducem 

în neant dacă nu se fac niş-

te centre federale şi Clujul es-

te probabil primul în care se 

poate face. Primarul dumnea-

voastră (n.red. Emil Boc) şi-a 

dat consimţământul la acest 

lucru, pentru nişte centre pen-

tru copii. (...) Cu toată res-

ponsabilitatea, în era comu-

nistă era mai bine cu spor-

tul, era mai bine cu învăţă-

mântul, chiar dacă erau ce-

lelalte restricţii îngrozitoare”, 

a declarat Ţiriac.

„Bugetul Ministerului Ti-

neretului şi Sportului e 

0,0048% din bugetul statului 

român. (...) Dacă mâine di-

mineaţă eu aş fi  ministrul spor-

tului, în prima şedinţă de gu-

vern m-aş urca pe masă, vor-

besc serios, şi le-aş spune da-

că nu le e ruşine cu 0,0048%? 

Nu m-aş da jos de pe masă 

până când nu aş obţine 1%. 

Dacă nu, să-şi facă ei treaba. 

Dar ăştia suntem, cu ăştia de-

fi lăm”, a mai spus Ion Ţiriac, 

într-o conferinţă de presă sus-

ţinută alături de Simona Ha-

lep şi Ilie Năstase.

Simona Halep, Ion Ţiriac 

şi Ilie Năstase au participat, 

la Cluj-Napoca, la un eveni-

ment organizat de Federaţia 

Română de Tenis şi un club 

privat, în cadrul căruia şi-au 

propus să popularizeze teni-

sul în rândul copiilor. La eve-

niment au participat circa 200 

de copii cu vârste cuprinse în-

tre 3 şi 7 ani, cu care cei trei 

au schimbat câteva mingi pe 

terenul de tenis.

„Am avut emoţii să-i întâl-

nesc pe copii, a fost o zi fru-

moasă pentru toată lumea, (...) 

totul a fost organizat foarte, 

foarte bine. Îmi place la Cluj, 

de fi ecare dată am avut mo-

mente foarte frumoase şi cu 

drag vin înapoi. Sper ca aceşti 

copii să prindă drag de tenis şi 

sper ca în viitor să avem cât 

mai mulţi campioni, dar trebu-

ie să-i susţinem şi noi cumva. 

De aceea am venit astăzi (n.

red. marţi) aici”, a declarat, la 

rândul său, Simona Halep.

Ion Ţiriac: „Dacă aş fi ministrul 
Sportului şi nu aş primi 1% 
din PIB, m-aş urca pe masă!”

Ion Țiriac și Emil Boc vizionând împreună un meci de tenis
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Universitatea Cluj 
joacă astăzi cu Farul

Universitatea Cluj va evolua as-
tăzi, de la ora 16:00, împotriva 
celor de la Farul Constanţa în 
etapa cu numărul 12 din Liga a 
2-a. Elevii antrenaţi de Adrian 
Falub au un moral prost după 
egalul cu Sportul Snagov, 1-1, 
și vor avea în faţă una dintre 
echipele care se închid foarte 
bine. Farul Constanţa este pe 
locul 10 în clasament, cu 15 
puncte acumulate în 10 meciuri 
disputate, și a pierdut neaștep-
tat pe terenul celor de la ACS 
Viitorul Tg. Jiu, 2-1, în week-
end-ul trecut. Trupa de la Malul 
Mării este neînvinsă în actualul 
sezon din Liga a 2-a în meciuri-
le de acasă și a obţinut patru 
victorii și un rezultat de 0-0, fi -
ind singura echipă care nu a în-
casat gol pe teren propriu.

Rugbyştii primesc 
vizita Timişoarei

Parcul Sportiv „Iuliu Haţieganu” 
programează miercuri, 16 oc-
tombrie, în devansul etapei a 
VIII-a a SuperLigii CEC Bank, 
meciul dintre „U” Prodvinalco și 
Timișoara Saracens. Partida es-
te programată să înceapă la 
ora 16:00. După șapte etape, 
oaspeţii din Timișoara ocupă 
locul 3 în clasamentul 
SuperLigii cu 22 de puncte, în 
timp ce universitarii clujeni sunt 
pe 5, cu 9 puncte.

Dur-Bozoancă, 
rezervă în victoria 
de la Tineret
Cosmin Dur-Bozoancă a fost pe 
banca de rezerve în victoria cu 3-0 
obţinută de naţionala României 
U-21 împotriva Irlandei de Nord în 
preliminarii. Elevii antrenaţi de 
Mirel Rădoi s-au impus cu 3-0 da-
torită golurilor marcate de Tudor 
Băluţă, Valentin Mihăilă și Andrei 
Ciobanu. Portarul celor de la 
Universitatea Cluj nu a bifat niciun 
minut în partidele cu Ucraina și 
Irlanda de Nord, Andrei Vlad fi ind 
preferat pentru postul de titula. 
România este pe locul trei în a 
8-a grupă de califi care cu șase 
puncte acumulate în trei partide. 
Danemarca este pe primul loc, cu 
nouă puncte, în timp ce Finlanda 
este pe doi, cu șapte puncte în pa-
tru meciuri disputate.

Pe scurt

Simona Halep va primi 

titlul de cetăţean de onoa-

re al oraşului Cluj-Napoca, 

conform unui anunţ făcut 

de primarul Emil Boc.

Edilul a precizat că fos-

tul număr 1 mondial WTA 

va primi titul de cetăţean de 

onoare al oraşului în urmă-

toarea şedintă de Consiliu 

Local pentru performanţele 

reuşite în carieră. Halep es-

te originară din Constanţa, 

dar a evoluat la Cluj-Napo-

ca de mai multe ori cu oca-

zia partidelor din Fed Cup 

şi a unui meci demonstra-

tiv în care au fost implica-

te mai multe legende ale te-

nisului, vara trecută.

„Mă bucur foarte mult că 

Simona Halep a acceptat 

propunerea de a deveni ce-

tăţean de onoare al munici-

piului Cluj-Napoca. Dinco-

lo de performanţa extraor-

dinară obţinută la tenis, Si-

mona Halep este un model 

pentru o întreagă generaţie, 

pentru toţi românii. Prin ta-

lent, muncă, eleganţă, mo-

destie şi tenacitate, Simona 

Halep inspiră oameni atât 

din România, cât şi de pe 

întreg mapamondul”, a 

punctat primarul.

„Îţi mulţumim, Simona 

Halep, pentru momentele u-

nice de bucurie şi mândrie 

pe care ni le-ai oferit! Şi, cu 

siguranţă, vor urma şi alte-

le! Simona, suntem alături 

de ţine! Şi la bine, şi la greu! 

Marea noastră campioană se 

afl ă din nou (n.red. marți) 

la Cluj-Napoca, alături de 

alţi doi sportivi legendari ai 

României, Ion Ţiriac şi Ilie 

Năstase, cu ocazia unui eve-

niment de promovare a te-

nisului. (...) Acordarea titlu-

lui de cetăţean de onoare ur-

mează să se facă într-o şe-

dinţă viitoare a Consiliului 

Local”, a completat Emil Boc, 

pe pagina sa de Facebook.

Simona Halep va primi titlul de cetăţean 
de onoare al oraşului Cluj-Napoca

U-Banca Transilvania Cluj 

a reuşit o victorie cu emo-

ţii, 100-90, împotriva celor 

de la Dinamo în prima 

etapă din Liga Naţională 

de baschet masculin.

Elevii antrenaţi de Mihai 

Silvăşan au avut probleme în 

faţa celor de la Dinamo, una 

dintre echipele modeste din 

Liga Naţională de baschet mas-

culin. Bucureştenii au condus 

în primele trei sferturi ale jo-

cului şi doar un ultim act ex-

celent al clujenilor a făcut ca 

meciul să nu se încheie cu o 

surpriză colosală.

Patrick Richard a fost cel 

mai bun jucător de pe par-

chet cu 24 de puncte, 7 pa-

se decisive şi 4 recuperări. 

Karlo Zganec a contribuit cu 

20 de puncte, 9 recuperări şi 

2 pase decisive, în timp ce 

Artis Ate a adăugat 16 punc-

te, 7 recuperări şi 2 pase de-

cisive. Tarolis a terminat cu 

12 puncte şi 9 recuperări pen-

tru U-BT Cluj. Cei patru stra-

nieri aduşi în această vară 

au demonstrat din nou că 

sunt jucători de top pentru 

Liga Naţională de baschet 

după ce au impresionat şi în 

„dubla” cu Rahoveci.

Andrija Milutinovic a fost 

cel mai bun marcator al gaz-

delor cu 23 de puncte plus 5 

recuperări şi 2 pase decisive. 

Mladen Jeremic a totalizat 21 

de puncte, 4 recuperări şi 3 

pase decisive.

U-BT Cluj, victorie cu emoţii 
pe terenul echipei Dinamo 
în debutul LNB

Vineri, 18 octombrie, 

de la ora 19:19, toată sufl a-

rea iubitoare de sport 

şi educaţie din Cluj-Napoca 

şi nu numai este aştepta-

tă, în Parcul Sportiv 

Universitar „Prof. Dr. 

Iuliu Haţieganu”, pentru 

a sărbători Centenarul 

Clubului Universitatea 

Cluj: un secol de istorie 

sportivă, plină de perso-

nalităţi şi de performanţe, 

de emoţie şi ataşament.

Evenimentul Centenar în 

Alb şi NegrU este cu acces 

gratuit şi va fi  împărţit în do-

uă părţi:

• un dialog imaginar în-

tre generaţii, între două ma-

ri legende ale Universităţii: 

academicienii Iuliu Haţiega-

nu, întemeietorul clubului 

„U”, sub formă de hologra-

mă, şi Ioan Aurel Pop, actu-

alul rector al Universităţii 

„Babeş-Bolyai”.

• o piesă de teatru cu titlul 

„Acasă... la Cluj” – are în cen-

tru un moment de cotitură şi 

adâncă emoţie în istoria Uni-

versităţii: întoarcerea, în 1945, 

din bejenia de la Sibiu, strâns 

legată de sfârşitul celui de-al 

doilea război mondial. Tot par-

te din piesa-spectacol este o 

reconstituire specială a unui 

meci istoric.

Piesa de teatru este o adap-

tare după textul lui Mihai Iu-

bu (anii ‘60) şi după textul lui 

Gelu Radu (anul 2019). Ac-

tori: Titi Băcioiu, Ruslan Bâr-

lea, Sonia Diugan, Cosmin 

Stănilă, Mircea Deatcu, Titus 

Pop, Vlad Sebastian, Alin Rî-

pă, Florin Ianc, Kalman Ro-

bert, Sergiu Hosu, Daniel 

Szekely, Erwin Jeler, Alexan-

dru Dascăl, Titus Sâmpelean, 

Mădălin Negoiţă. Sami Barani 

este Iuliu Haţieganu, iar Bog-

dan Cristian îl va interpreta 

pe Szony Baci. Jucătorii de la 

Ferar vor fi  interpretaţi de foşti 

rugbişti ai Universităţii Cluj. 

Conceptul îi aparţine Danie-

lei Maier, iar regia artistică, 

Inei Hudea, coordonarea pro-

iectului fi ind realizată de că-

tre Gabi Souca, membru al 

Asociaţiei „Şepcile Rosii 1919”.

„Spectacolul face parte din-

tr-un calendar al evenimente-

lor prilejuite de aniversarea 

Centenarului Universităţii Cluj 

pe durata întregului an 2019. 

Dorim să încheiem sărbătoa-

rea cu un eveniment de am-

ploare. Spectacolul are în cen-

tru piesa de teatru, Acasă la 

Cluj. Piesa are doi scenarişti, 

doctorul Mihai Iubu, primul 

istoric al Universităţii Cluj şi 

Gelu Radu, cunoscut supor-

ter al Universităţii Cluj. Va fi  

o piesă în trei momente, punc-

tul culminant fi ind reprezen-

tat de o reeditare a meciului 

dintre Universitatea Cluj şi Fe-

rar, din august 1945, meci nu-

mit atunci partida de recâşti-

gare a dreptului de a exista în 

acest oraş”, spune Bogdan 

Blaga, vicepreşedintele Aso-

ciaţiei Şepcile Roşii.

Evenimentul Centenar în 

Alb şi NegrU este o continu-

are a evenimentelor desfă-

şurate cu ocazia împlinirii a 

100 de ani de sport univer-

sitar în Cluj-Napoca, de că-

tre Scena Urbană.

„Clubul Universitatea a 

fost şi este un club deschis 

către comunitate. Plaja de su-

porteri are o diversitate foar-

te mare, însă ceea ce noi ne 

dorim cu acest eveniment es-

te o ancorare în istorie. Iar 

acest spectacol poate trezi o 

emoţie reală în oraş”, spune 

Gabi Souca, organizator al 

evenimentului „Centenar în 

Alb şi NegrU”.

Se anunţă spectacol total 
la „Centenarul în Alb şi NegrU”
10 entităţi şi peste 200 de persoane implicate în organizare, 700 de locuri pe scaune 
şi alte câteva mii în picioare, 919 cadouri pentru public, 60.000 de euro buget

Evenimentul Centenar în Alb şi NegrU este o continuare a manifestațiilor desfăşurate cu ocazia împlinirii 
a 100 de ani de sport universitar în Cluj-Napoca
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