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ACTUALITATE

O nouă destinaţie de pe 
Aeroportul Internaţional, 
Cluj – Atena
Zborurile vor fi  operate în premieră de pe 
Aeroportul Cluj şi vor fi  disponibile prin 
intermediul a 2 operatori aerieni. Pagina 3

ECONOMIE

La ce se uită angajatorii 
într-un CV, în 2017
8 din 10 companii au difi cultăţi în găsirea unor 
candidaţi valoroşi atunci cand recrutează, din 
cauza competitivităţii ridicate.  Pagina 4

CULTURĂ

A început Festivalul 
Internaţional 
al Teatrelor de Păpuşi
Ediţia din acest an a festivalului organizat 
de Teatrul de Păpuşi „Puck” se desfăşoa-
ră până în 20 octombrie.  Pagina 7

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

Simptomele de „răceală” care apar vara târziu sau toamna ne pot induce foarte uşor în eroare. În perioada august, septembrie, 
octombrie polenizează Ambrozia şi Artemisia, plante care declanşează alergii destul de severe asemănătoare în simptome 
cu răceala. Cum scăpăm de ele, ne explică dr. Ramona Bologa, medic primar alergolog. Pagina 5

SĂNĂTATE

Tratament descoperit din greşeală 
pentru repararea dinţilor

ACTUALITAE

Eurostat: Patru români din zece 
sunt expuşi riscului de sărăcie

Un medicament creat pentru 
pacienţi cu Alzheimer ar putea 
înlocui implanturile pentru re-
pararea cavităţii, fără interven-
ţia dentistului.

Dezvoltat şi testat pentru a 
trata boala Alzheimer, medica-
mentul se întâmplă, de aseme-
nea, să ajute mecanismul natu-
ral de regenerare a dinţilor. Ti-
deglusib funcţionează prin sti-
mularea celulelor stem din pul-
pa dinţilor, sursa de dentină no-
uă. Dentina este substanţa mi-
neralizată sub smalţul dintelui 
şi distrusă de cariile dentare.

Dinţii pot regenera în mod 
natural dentina, fără asistenţă, 
dar numai în anumite circum-
stanţe. Pulpa trebuie expusă 
prin infecţie, cum ar fi  degrada-
rea, sau traume pentru a deter-

mina fabricarea dentinei. Dar 
chiar şi atunci, dintele poate să 
redea doar un strat foarte sub-
ţire (nu este sufi cient pentru a 
repara cavităţile cauzate de ca-
rii, care sunt în general adân-
ci). Tideglusib modifi că acest 
rezultat, deoarece împiedică 
GSK-3, care opreşte formarea 
dentinei.

În cadrul cercetării, echipa a 
introdus bureţi biodegradabili 
din colagen înmuiat în Tideglu-
sib în cavităţi. Bureţii au declan-
şat creşterea dentinei şi, în şa-
se săptămâni, daunele au fost 
reparate. Structura de colagen 
a bureţilor s-a topit, lăsând doar 
dintele intact.

Până în prezent, procedura a 
fost utilizată numai pe dinţi de 
şoareci.

Aproape 40% din populaţia 
României este, conform datelor 
Eurostat publicate luni, expusă 
riscului de sărăcie şi excluziune 
socială, cea mai vulnerabilă ca-
tegorie de vârstă fi ind tinerii sub 
18 ani, cu 49,2%.

Pe sexe, sunt expuse 39,8% 
dintre femei şi 37,8% dintre băr-
baţi. În rândul persoanelor de 
peste 65 de ani, 34% sunt vul-
nerabile, la fel ca 73,5% dintre 
şomeri şi 42,5% dintre părinţi.

Pe plan european, România 
şi Bulgaria (40,4%) au cele mai 
mari probleme cu sărăcia popu-
laţiei, faţă de o medie de 23,4%. 
Cel mai bine stau Cehia, cu 
13,3%, Finlanda şi Danemarca.

Studiul mai arată că în jur de 
o treime dintre europeni nu-şi 
permit o vacanţă de o săptămâ-

nă pe an, cu cea mai mare pro-
porţie în România (66%) şi cea 
mai scăzută în Suedia (8,2%). 
11,5% din absolvenţii de facul-
tate din Europa sunt expuşi ris-
cului de sărăcie, cei mai mulţi 
în Grecia (21,1%) şi cei mai pu-
ţini în Malta (3,4%).
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Telefon Monitorul: 0264/59.77.00

PUBLICITATE

ANGAJĂM șofer, cat. B, pentru distribuţie 

de anvelope în ţară. Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Prefectul intervine în războiul lui Tişe cu regiile Consiliului Judeţean
Prefectul Clujului a atacat în contencios administrativ hotărârile privind schimbarea directorilor de regii 
şi implicit a conducerii Aeroportului Internațional „Avram Iancu”. Pagina 2
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PUBLICITATE TOAMNA VINE CU ALERGII.
Cum scăpăm de ele?

Organizatorii campaniei care se va desfăşura până la sfârşitul săptămânii la Cluj 
anunţă o serie de evenimente dedicate marcării zilei de 18 Octombrie – 
Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane. Pagina 3

Săptămâna luptei împotriva traficului de persoane
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 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  
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comanda  
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Atacarea în contencios 

suspendă aplicarea HCJ 

adoptate în 22 septem-

brie, precum și modifi-

cările ulterioare până la 

o decizie definitivă a 

instanţei în acest caz şi 

revenirea la situaţia 

anterioară.

„HCJ nr.220/2017 încal-

că nu doar o serie de regle-

mentări interne, dar şi re-

glementările europene refe-

ritoare la cerinţele tehnice 

şi procedurile administrati-

ve. Astfel:

• nu au fost respectate dis-

poziţiile referitoare la adop-

tarea hotărârilor de Consiliul 

Judeţean. Proiectul a fost in-

trodus pe ordinea de zi şi pu-

blicat abia ulterior convocă-

rii Consiliului Judeţean. Or, 

raportat la dispoziţiile art. 

166 alin (3) şi ale art. 168 

alin. (1) din Regulamentul de 

funcţionare a Consiliului Ju-

deţean, realizarea proceduri-

lor de aducere la cunoştinţă 

publică a proiectelor de ho-

tărâre primite, cu excepţia ce-

lor cu caracter normativ se 

face prin publicare pe site-ul 

propriu şi afi şare la sediu, 

într-un spaţiu accesibil pu-

blicului, de îndată, dar nu 

mai târziu de data convocă-

rii Consiliului Judeţean în şe-

dinţă publică, iar convocarea 

Consiliului Judeţean în şe-

dinţe ordinare se face în scris, 

prin intermediul secretarului 

Judeţului Cluj, cu cel puţin 

5 zile înaintea şedinţelor re-

spective.

• au fost încălcate dispo-

ziţiile din materia conflictu-

lui de interese. Mai exact, 

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, domnul Tişe 

Alin Păunel, avea un inte-

respersonal în problema su-

pusă dezbaterii, întrucât 

acesta a formulat declaraţia 

privind abţinerea de la pro-

movarea, deliberarea şi vo-

tarea proiectului de hotarâ-

re. În realitate, lecturând 

procesul verbal încheiat cu 

ocazia desfăşurării şedinţei 

ordinare a Consiliului Jude-

ţean Cluj din data de 22 sep-

tembrie 2017, se pot obser-

va intervenţiile directe ale 

domnului preşedinte.

• Consiliul Judeţean Cluj 

nu a avut competenţă în emi-

terea HCJ nr. 220/22.09.2017. 

Potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare, competenţele Consi-

liului Judeţean în calitate de 

autoritate tutelară se rapor-

tează la membrii consiliului 

de administraţie, aceste atri-

buţii nevizând şi directorii u-

nei regii autonome”, se ara-

tă într-un comunicat al Pre-

fecturii Cluj.

„(…) Prin HCJ nr.235/2017 

se încalcă în mod evident 

condiţiile stabilite în con-

tractul de mandat al actua-

lului director general al re-

giei încheiat în baza OUG 

nr.109/2011 şi valabil, aşa 

cum se arată mai sus, până 

la data finalizării procedu-

rii de evaluare sau selecţie 

pentru noul director gene-

ral al Aeroportului.

În consecinţă, Prefectul 

judeţului Cluj a formulat ac-

ţiunea în contencios admi-

nistrativ având ca obiect 

anularea HCJ nr.220/2017 şi 

ale HCJ nr.235/2017. Acţiu-

nea a fost înregistrată pe ro-

lul Tribunalul Cluj sub nr. 

7270/117/2017”, se mai ara-

tă în comunicat.

Consilierii judeţeni au vo-

tat în 22 septembrie demi-

terea tuturor directorilor de 

regii care vor fi conduse de 

consilii de administraţie nu-

mitepe criterii politice.

Consilierii judeţeni au de-

cis debarcarea lui David Ci-

ceo de la conducerea Aero-

portului  Internaţ ional 

„Avram Iancu” Cluj, la doar 

o zi după ce Alin Tişe l-a 

felicitat pe acesta pentru 

performanţa managerială. 

David Ciceo este director ge-

neral al Aeroportului Inter-

naţional Cluj din 1995, iar 

sub conducerea sa Aeropor-

tul Internaţional Avram Ian-

cu Cluj-Napoca a cunoscut 

o dezvoltare fără precedent. 

Dacă în 1996 avea doar 

30.000 de pasageri, în 2016 

s-a înregistrat un record ab-

solut de trafic aerian, aproa-

pe 1,9 milioane de pasageri. 

În luna septembrie Aeropor-

tul Internațional Cluj a atins 

pragul de 2 milioane de pa-

sageri, iar pentru 2017, se 

preconizează un trafic de 3 

milioane de pasageri pe Ae-

roportul Internaţional Avram 

Iancu Cluj-Napoca.

Prefectul intervine
în războiul lui Tişe
cu regiile Consiliului Județean
Prefectul Clujului a atacat în contencios administrativ hotărârile privind 
schimbarea directorilor de regii și implicit a conducerii aeroportului.

Prefectul Aurel Cherecheș și Alin Tișe s-au certat recent ca la ușa cortului pe problema Pata Rât

Spărgător de locuinţe, 
prins la Cluj
Poliţiștii clujeni au identifi cat și reţinut un 
bărbat bănuit de comiterea unor furturi. La 
data de 15 octombrie a.c., în baza probato-
riului administrat, poliţiștii au reţinut, pen-
tru 24 de ore, un bărbat, de 32 de ani, din 
Cluj-Napoca, cercetat pentru săvârșirea a 
două infracţiuni de furt califi cat. „Conform 
cercetărilor efectuate, în noaptea de 21/22 
septembrie a.c., cel în cauză ar fi  pătruns 
fără drept într-o locuinţă de pe raza munici-
piului Cluj-Napoca, de unde ar fi  sustras un 
televizor și bani, cauzând un prejudiciu de 
circa 3.500 de lei. De asemenea, la data de 
29 septembrie a.c., bărbatul ar fi  pătruns 
într-o cameră de cămin studenţesc din 
Cluj-Napoca, de unde ar fi  sustras 3 lap-
top-uri și o geantă, cauzând un prejudiciu 
de circa 5.800 de lei. Poliţiștii continuă cer-
cetările sub aspectul săvârșirii a două in-
fracţiuni de furt califi cat, precum și pentru 
recuperarea prejudiciilor create”, spun re-
prezentanţii IPJ Cluj. În cursul zilei de ieri 
bărbatul urmează a fost prezentat instanţei 
pentru dispunerea altor măsuri preventive.

Accident în Fundătura! 
Doi tineri din Gherla 
au fost răniţi.
Un accident de circulaţie a avut loc ieri 
pe DN1C în localitatea Fundătura. 
Potrivit dejeanul.ro, șoferul unei autotu-
tilitare care circula pe direcţia Cluj – 
Gherla a pierdut controlul volanului din 
motive necunoscute încă, a intrat pe 
contrasens după care a părăsit șoseaua 
și s-a izbit de un podeţ. În urma impac-
tului, doi tineri din Gherla au fost răniţi. 
Șoferul autovehicului a fost testat cu a-
paratul etilotest, iar poliţiștii au stabilit 
că acesta nu consumase băuturi alcooli-
ce. Traficul în zonă s-a desfășurat cu difi-
cultate pe perioada cercetărilor efectuate 
de poliţiști.

Accident în Sânmărtin. 
Un scuterist beat a băgat 
un tânăr în spital.
Un accident rutier soldat cu rănirea unei 
persoane a avut loc duminică, în localita-

tea Sânmărtin. La data de 15 octombrie 
a.c., în jurul orei 12:40, pe DJ 161E, pe 
raza comunei Sânmărtin, s-a produs un 
accident rutier pe fondul consumului de 
alcool, fiind implicat un tânăr de 17 ani. 
Conform primelor verificări, un tânăr, de 
17 ani, din comuna Sânmărtin, în timp ce 
conducea un moped pe DJ 161E, dinspre 
Diviciorii Mari spre Diviciorii Mici, a pier-
dut controlul asupra direcţiei de deplasa-
re și a căzut pe partea carosabilă. „De a-
semenea, un tânăr, de 28 de ani, din ace-
eași comună, care se afla pe moped în 
calitate de pasager, a suferit leziuni în ur-
ma căzăturii, acesta fiind transportat la u-
nitatea spitalicească pentru îngrjiri de 
specialitate. Poliţiștii au stabilit că mope-
dul era neînregistrat, iar tânărul de 17 
ani, care nu poseda permis de conducere 
pentru nicio categorie de vehicul, se afla 
sub influenţa alcoolului, având o concen-
traţie de peste 0,60 mg/l alcool pur în 
aerul expirat”, spun reprezentanţii IPJ 
Cluj. Cercetările continuă pentru stabilirea 
împrejurărilor exacte în care s-a produs 
accidentul și pentru luarea măsurilor le-
gale care se impun.

Pe scurt
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Centrul Regional Împotriva 

Trafi cului de Persoane 

Cluj-Napoca a anunţat, 

luni, că organizează, în 

această săptămână, o serie 

de evenimente, dintre care 

cele mai multe se adresea-

ză şcolarilor şi adolescenţi-

lor, cu scopul informării 

acestora cu privire la riscu-

rile asociate trafi cului de 

persoane.

„În perioada 16-20 octom-

brie 2017 Agenţia Naţională 

Împotriva Trafi cului de Persoa-

ne (ANITP) implementează 

campania naţională Săptămâ-

na luptei împotriva trafi cului 

de persoane, în cadrul căreia 

se vor desfăşura o serie de eve-

nimente dedicate marcării zi-

lei de 18 Octombrie – Ziua eu-

ropeană de luptă împotriva tra-

fi cului de persoane. Campania 

are ca obiectiv sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la fe-

nomenul trafi cului de persoa-

ne precum şi creşterea gradu-

lui de informare a categoriilor 

vulnerabile în legătură cu ris-

curile asociate acestui feno-

men”, scrie Agerpres.

Organizatorii îşi propun ca 

mesajul să ajungă la tineri cu 

vârste cuprinse între 14 şi 25 

de ani, dar şi la reprezentanţi 

ai unor instituţii şi organizaţii 

care pot intra în legătură cu 

victime ale trafi cului de per-

soane sau care au responsabi-

lităţi în domeniu, precum şi la 

publicul larg.

Programul campaniei
Marţi vor avea loc în cadrul 

„Săptămânii luptei împotriva 

trafi cului de persoane” o serie 

de activităţi de prevenire şi de 

elaborare a materialelor cu me-

saje antitrafi c desfăşurate de 

consilierii şcolari-psihologi îm-

preună cu elevi din şapte şco-

li clujene.

În cursul zilei de 17 octom-

brie, de la ora ora 11,00, va 

avea loc o reuniune organiza-

tă împreună cu Instituţia Pre-

fectului judeţului Cluj, la ca-

re vor fi  invitaţi primarii lo-

calităţilor din judeţ. Tema dis-

cuţiei va fi  facilitarea colabo-

rării interinstituţionale cu pri-

vire la aplicarea măsurilor de 

prevenire a trafi cului de per-

soane şi la asistenţa specifi că 

acordată victimelor.

Miercuri, 18 octombrie, de 

la ora 14,00, vor avea loc fl a-

sh-mob-uri şi o acţiune de dis-

tribuire de pliante, în curtea u-

nităţilor de învăţământ, cu ma-

terialele elaborate de către elevi, 

dar şi pliante şi afi şe furnizate 

de ANITP. Un alt fl ash-mob va 

avea loc la intrarea unuia din-

tre cele două mall-uri din 

Cluj-Napoca.

Potrivit organizatorilor, joi, 

de la ora 18,00, va avea loc 

o dezbatere pe tema trafi cu-

lui de persoane, organizată 

cu studenţii Facultăţii de Is-

torie şi Filosofi e, secţia stu-

dii de securitate, Universita-

tea „Babeş-Bolyai”, la amfi -

teatrul Facultăţii de Chimie.

Semnifi caţia zilei 
de 18 octombrie

În anul 2007, ca urmare a 

recomandării Parlamentului 

European, precum şi a pro-

punerii înaintate de Comisia 

Europeană, 18 octombrie a 

fost desemnată „Zi Europea-

nă de luptă împotriva trafi -

cului de persoane”. În acest 

context, începând cu octom-

brie 2007, ANITP a organi-

zat, independent sau în co-

laborare cu partenerii săi gu-

vernamentali şi neguverna-

mentali, numeroase campa-

nii şi activităţi de prevenire 

la nivel naţional.

Campanie de informare împotriva 
traficului de persoane, la Cluj
Organizatorii campaniei „Săptămâna luptei împotriva traficului de persoane” anunţă o serie de evenimente 
dedicate marcării zilei de 18 Octombrie – Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane.

Aeroportul Internaţional 

Cluj a anunțat ieri, o nouă 

destinaţie regulată ce va fi  

operată de pe aeroport înce-

pând cu sezonul de vară 

2018, respectiv capitala 

Greciei, Atena.

Zborurile vor fi  operate în 

premieră de pe Aeroportul In-

ternaţional Cluj şi vor fi  dispo-

nibile prin intermediul a 2 ope-

ratori aerieni, Aegean Airlines 

şi Wizz Air.

Compania de linie Aegean 

Airlines, cea mai bună compa-

nie regională din Europa şi mem-

bră a puternicei alianţe de ope-

ratori aerieniStar Alliance, este 

cel mai mare operator aerian al 

Greciei şi va opera pentru pri-

ma dată zboruri regulate de la 

Cluj,devenind în acest fel cel 

de-al 8-lea operator aerian de 

pe Aeroportul Internaţional Cluj.

Astfel, începând cu sezonul 

de vară 2018, zborurile pe rela-

ţia Cluj-Napoca – Atena – 

Cluj-Napoca, se vor opera cu o 

frecvenţă de 5 zboruri / săptă-

mână, în zilele de marţi, mier-

curi, joi, sâmbătă şi duminică.

Zborurile regulate sezoniere 

ce vor fi  operate de noua com-

panie Aegean Airlines vor asi-

gura atât legătura directă cu ca-

pitala Greciei, Atena cât şi zbo-

ruri de conexiune spre insulele 

greceşti şi Grecia continentală. 

Ruta Cluj-Napoca – Atena va 

oferi o mulţime de posibilităţi 

de conexiune spre destinaţii din 

ţările învecinate Greciei, precum 

Cipru, dar şi spre destinaţii din 

Orientul Mijlociu.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj este al doi-

lea aeroport din România din 

punct de vedere al pasagerilor 

transportaţi, după Aeroportul 

Internaţional „Henri Coandă” 

Bucureşti, iar pentru anul 2017 

estimează faptul că va înregis-

tra un trafi c cuprins între 2,7-3 

milioane de pasageri.

Plenul Senatului a retri-

mis la comisia de speciali-

tate proiectului de lege 

apartinand UDMR prin 

care ziua de 15 martie 

devine Ziua Maghiarilor, 

în pofi da solicitării senato-

rului PMP Traian Băsescu, 

care a cerut respingerea 

acestuia, susţinând că este 

un element de şantaj reci-

proc între PSD şi UDMR.

„Acest proiect se plimbă 

funcţie de nevoia de şantaj 

a majorităţii de către UDMR. 

De aceea, eu vă propun să 

votăm azi, pentru că va tre-

bui să ştim cât de departe 

poate merge PSD cu conce-

siile faţă de UDMR şi câtă 

răbdare are UDMR la şanta-

jul pe care, la rândul său, îl 

face PSD-ul. Sunt un om ca-

re respectă naţiunea maghia-

ră şi toate sărbătorile ei. Ca 

cetăţean şi ca preşedinte 

i-am felicitat adesea. M-am 

dus şi în mijlocul lor şi când 

au vorbit despre autonomie 

şi le-am spus câtă autono-

mie au la Caracal vor avea 

şi la Sf. Gheorghe (...) Dar 

Ungaria şi ungurimea are 

trei sărbători naţionale. Nu 

spune nimeni că 15 martie 

1848 nu a fost un moment 

de lansare de la Parlamen-

tul de la Pesta a Revoluţiei 

de la 1848, dar acest pro-

gram, printre altele, viza şi 

anexarea Transilvaniei la Un-

garia. Acest punct a gene-

rat mii de morţi printre ro-

mâni şi maghiari. De aceea, 

personal, consider că a in-

sista în Parlamentul Româ-

niei şi a menţine acest pro-

iect de lege în viaţă, amâ-

nându-l din şedinţă în şe-

dinţă, funcţie de nevoile po-

litice ale celor două partide 

politice, nu înseamnă decât 

a da ocazia unui şantaj”, a 

spus Traian Băsescu.

El a apreciat că proiectul 

nu va fi  aprobat niciodată.

O nouă destinaţie de pe Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu”, Cluj – Atena

Discuţii aprinse la Senat pe tema Zilei Maghiarilor
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Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implemen-

tat cele mai efi ciente teh-

nologii de producere a 

energiei, cum este coge-

nerarea, dar şi gestiona-

rea efi cientă a surselor.

O astfel de operaţiune a 

fost realizată şi prin gestio-

narea şi urmărirea unitară a 

tuturor capacităţilor de pro-

ducţie şi distribuţie cu aju-

torul sistemelor de automa-

tizare integrate în ansamblul 

instalaţiilor de producere şi 

distribuţie a energiei termi-

ce din Cluj-Napoca.

Sistemul de automatizare 

integrat permite urmărirea şi 

intervenţia în timp real, de la 

dispeceratul central, a tuturor 

capacităţilor de producţie din 

cetralele şi punctele termice.

Gestionarea şi întreţinerea 

echipamentelor de produce-

re a energiei termice în con-

dominii, spitale, scoli, grădi-

niţe, centre comerciale, im-

plică un consum de resurse 

– umane şi materiale – ale ce-

lor direct implicaţi în admi-

nistrarea acestor imobile, pre-

cum este necesar un grad ri-

dicat de profesionalism în re-

alizarea operaţiunilor de ser-

vice şi întreţinere a echipa-

mentelor de producere a ener-

giei termice, echipamente cu 

regim special de funcţionare.

Servicii de specialitate în 

domeniul supravegherii, ope-

rării, service-ului instalaţii-

lor de producere a energiei 

termice, care poate consta în 

automatizarea şi supraveghe-

rea de la distanţă 24h/24h a 

echipementelor de produce-

re a energiei termice, inter-

venţii şi service operativ a-

tât pentru întreţinerea curen-

tă cât şi pentru situaţiile de 

avarie, servicii de operare a 

echipamentelor, consultanţă 

şi suport tehnic în obţinerea 

avizelor şi autorizaţiilor de 

funcţionare, sunt printre câ-

teva din serviciile pe care Re-

gia Autonomă de Termofi ca-

re Cluj le oferă.

RAT este operatorul licen-

ţiat al serviciului public de 

furnizare a energiei termice 

în municipiul Cluj-Napoca, 

oferind prestaţii de specia-

litate pentru circa 31.000 de 

locuinţe, beneficiari direcţi 

fiind aproximativ 80.000 lo-

cuitori ai Clujului.

Regia oferă şi realizează 

şi servicii de gestionare, su-

praveghere, întreţinere şi 

service a echipamentelor de 

producere a energiei termi-

ce aflate în exploatarea lo-

cuitorilor mun. Cluj-Napo-

ca – centrale montate la blo-

curi de locuinte, spitale, şco-

li, gradiniţe, centre comer-

ciale.

Cele mai eficiente tehnologii în domeniul 
energetic, implementate de RAT Cluj

ARS OPINIÆ

Schizofrenia de partid şi de stat

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Săptămâna trecută am trecut 
prin cea de-a patra criză politică 
majoră, la nici zece luni de gu-
vernare a PSD (și a aliaţilor). 
Prima a fost când liderul parti-
dului câștigător în alegeri (Liviu 
Dragnea), fără să spună cuiva 
(din partid), fără să întrebe pe 
cineva (dintre aliaţi), a făcut o 
propunere de premier inaccep-
tabilă (Sevil Shhaideh), fi ind refuzat, pe drept cuvânt, de preșe-
dintele Klaus Iohannis (acum înţelegem și mai bine de ce). Am 
numi-o criza lui „am câștigat, facem ce vrem!”. A doua a urmat 
la scurtă vreme, e din ciclul „noaptea ca hoţii” și are ca subiect 
încercarea de „fraudare” a opiniei publice prin Ordonanţa 13, de 
salvare a penalilor și a lui Dragnea însuși de problemele cu justi-
ţia. În prima criză, s-a opus bunului plac al lui Dragnea președin-
tele ţării (în baza prerogativelor sale), în cea de-a doua, s-au 
opus abuzului politic mase masive de manifestanţi în stradă, în 
cea de-a treia, scandalul a izbucnit între liderul de partid și pro-
priul premier (Sorin Grindeanu), care nu mai răspundea la co-
menzi și a fost răsturnat prin (auto)moţiune de cenzură. Am pu-
tea să numim această criză „eu te-am făcut, eu te-omor”. În fi -
ne, în ultima criză (doar cronologic, sunt convins), cel răzvrătit a 
fost premierul (Mihai Tudose) care și-a impus (în parte) voinţa 
în faţa liderului său de partid. Pus sub presiune de problemele 
personale ale lui Liviu Dragnea (dosarul Belina, propriul dosar, 
lipsa de reacţie a ministrului Tudorel Toader, legile justiţiei etc.), 
premierul a găsit veriga slabă din propriul guvern (miniștri cer-
cetaţi penal – Shhaideh și Plumb) și a simţit nevoia să riposteze 
cumva. Am putea încadra acest scandal la categoria „să se revi-
zuiască, primesc…”. Voi reveni asupra lui.
Până atunci, merită făcute câteva observaţii evidente, care ca-
racterizează viaţa politică românească a ultimului an:

1.  Toate crizele politice, într-un fel sau altul, au fost provocate de 
Liviu Dragnea și de partidul de guvernământ, PSD, având la 
bază probleme personale și de partid, nu de guvernare și nu 
interne sau internaţionale ale ţării

2.  Crizele au adus prejudicii bunei guvernări, prin lipsă de inte-
res, de atenţie, de pricepere, de agendă transparentă și res-
ponsabilă, prin lipsă de măsuri și de rezultate

3.  Crizele au adus prejudicii nu doar ţării, ci și partidului, care 
bate pasul pe loc, pierde vremea, risipește resurse (electora-
le, bugetare, emoţionale, de încredere etc.), guvernarea n-a-
re direcţie și coerenţă și nu poate produce o imagine pozitivă 
partidului

4.  Crizele erodează și imaginea liderilor politici implicaţi, indife-
rent dacă sunt învingători sau perdanţi, și le scade credibilita-
tea și efi cienţa, în rândul populaţiei și în propriul partid

5.  Crizele politice, indiferent de cauze și de rezultat, arată până la 
urmă același lucru (management politic prost, defi cit de com-
petenţă, pierderea autorităţii, lipsă de leadership) și sfârșesc în 
același fel (prin sacrifi carea liderilor), în orice circumstanţe.

Evoluţia acestor crize din PSD indică o (dublă) mișcare de forfe-
care: de la prima la ultima, crește intensitatea lor și consecinţele 
negative; în paralel, scade autoritatea liderului (Liviu Dragnea), 
cel care este principala cauză și cel dintâi benefi ciar/victimă. Pe 
această logică, următoarea ar trebuie să-i fi e fatală (sau aproa-
pe) liderului PSD.
Într-adevăr, ultima criză politică, ce a ajuns la nivel guvernamen-
tal, l-a pus pe Liviu Dragnea în situaţia de a ceda schimbarea a 
trei miniștri la cererea premierului Mihai Tudose. Dar nu e nu-
mai atât. Mai întâi că, la începutul anului, Dragnea iniţia cu dez-
involtură situaţii limită (propuneri șoc, ordonanţe, măriri, tăieri 
etc.), acum se afl ă în defensivă și manevrele sale sunt pentru 
supravieţuire. În al doilea rând, acum, nu doar că nu mai iniţia-
ză și că nu mai controlează cauzele, dar a ajuns în situaţia de a 
nu mai putea controla efectele. De aici impresia postfactum de 
schizoidie pe care a lăsat-o Liviu Dragnea însuși, partidul și liderii 
săi în toate mișcările și declaraţiile, inclusiv Mihai Tudose, care a 
dat și el în boala declaraţiilor absurse/contradictorii și a duplici-
tăţii absolute. Dubla realitate (agendă) a cuprins absolut toate 
acţiunile partidului, de la atitudinea liderilor și programul de gu-
vernare, trecând prin „jocul de-a demisia” din interiorul CEX-ului 
și „prelucrarea” lui Tudose din același forum și ajungând la de-
claraţiile de „prietenie întărită” de la fi nal, cu scrâșnet de măse-
le. Așa cum a fost sufi cient de clar, toţi și-au înghiţit cuvintele, 
și-au călcat pe inimă, au ieșit fi erţi, toţi au pierdut și toţi s-au 
chinuit să pară fericiţi. Grav e nu doar că am asistat la spectaco-
lul jenant al unei patologii de grup (e treaba lor cum își gestio-
nează problemele psihologice/psihice), ci că este angrenată în 
acest joc întreaga politică (internă și externă) a ţării, siguranţa și 
bunăstarea populaţiei, viitorul. Un exemplu de comportant schi-
zofrenic: ca să pară „fericiţi”, siguri și agresivi, au început să vor-
bească despre „suspendarea președintelui”. Adică, o cu totul al-
tă realitate!
La urma urmei, politica nu-i obligatorie pentru nimeni și nici cu 
legământ. Dar e bine, sănătos, igienic și practic, câteodată, ca 
înainte de a merge (disperat) la consultantul politic să te salveze 
(constracost), ar fi  bine să treci (gratis) pe la psihologul personal 
sau chiar pe la medicul de specialitate. Ar fi  mai bine și pentru 
tine și pentru ţară!

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

86% dintre angajatorii 

români, majoritatea afa-

ceri mici şi mijlocii, se 

confruntă cu o lipsă acută 

de candidaţi valoroşi 

atunci când recrutează, 

din cauza competitivităţii 

ridicate din piaţa muncii, 

dar şi pentru că lipsesc 

brandurile puternice de 

angajator, arată un studiu 

realizat de o platformă de 

recrutare.

Pentru fi ecare poziţie des-

chisă, 58% dintre companii-

le participante la sondaj sus-

ţin că au mai puţin de 50 de 

aplicanţi, în timp ce 26% pri-

mesc între 50 şi 100 de CV-uri. 

Doar 7% dintre companii au 

până la 200 de candidaţi pen-

tru o poziţie deschisă, iar 9% 

au peste 250 de candidaţi, 

acestea fi ind majoritatea com-

panii mari şi foarte mari. Cu 

toate acestea, şi oferta de can-

didaţi din piaţă, în ansamblu, 

a scăzut în ultimii câţiva ani, 

observă 77% dintre compani-

ile respondente, în timp ce 

5% consideră că a stagnat 

sau, respectiv, că a crescut u-

şor, scrie Mediafax.

Procesele de recrutare, 
prea lungi

Ca urmare, procesele de 

recrutare au devenit prea lun-

gi, susţin 47% dintre com-

panii, şi în acelaşi timp mai 

difi cile faţă de acum 2 ani 

(42%). Timpul de recrutare 

pentru poziţiile deschise es-

te cuprins, pentru aproape 

jumătate dintre respondenţi, 

între 30 şi 60 de zile, iar 14% 

spun că reuşesc să angajeze 

după 90 de zile sau chiar mai 

mult. O treime dintre com-

panii, în special dintre cele 

mici şi mijlocii, declară că 

procesul de recrutare nu de-

păşeşte 30 de zile, şi numai 

5% ocupă o poziţie în mai 

puţin de două săptămâni.

Jumătate dintre compani-

ile participante caută poten-

ţiali angajaţi în alte oraşe de-

cât cel în care recrutează, iar 

49% caută candidaţi şi în do-

menii de activitate conexe jo-

bului deschis. În acelaşi timp, 

aproximativ un sfert spun că 

oferă un salariu mai ridicat 

decât nivelul pieţei, iar 9% 

investesc în programe prin 

care să-şi dezvolte şi conso-

lideze un brand atractiv de 

angajator.

Cel mai greu de recrutat 

sunt candidaţii pentru pozi-

ţii precum cele de muncitori 

califi caţi (37%), specialişti 

IT (26%) sau specialişti în 

vânzări (26%). Managerii, 

contabilii sau specialiştii în 

fi nanţe-bănci sunt, pe de al-

tă parte, categoriile care pun 

cele mai mici probleme re-

crutorilor.

Abilităţile profesionale, 
în topul celor mai 
convingătoare aspecte

În procesul de recrutare a 

unui nou angajat, angajatorii 

plasează abilităţile profesio-

nale (60%) în topul celor mai 

convingătoare aspecte atunci 

când evaluează un candidat, 

urmate de pasiunea pentru 

domeniu (44%) şi nivelul de 

implicare în activitatea de zi 

cu zi (40%). În coada clasa-

mentului aspectelor pe care 

le consideră cele mai convin-

gătoare la un candidat, se re-

găsesc criterii precum studii-

le şi cursurile de specialitate 

urmate, companiile pentru ca-

re candidaţii au lucrat anteri-

or sau planurile profesionale.

La rândul lor, şi candida-

ţii consideră că abilităţile 

lor profesionale reprezintă 

cel mai mare atu (58%), ur-

mate de experienţa acumu-

lată în câmpul muncii (54%) 

şi de nivelul de implicare în 

activitatea de zi cu zi (52%). 

În corelaţie cu opiniile re-

crutorilor, şi candidaţii cred 

că sunt mai puţin importan-

te aspecte precum poziţiile 

ocupate anterior, planurile 

profesionale şi companiile 

în care au lucrat anterior.

Deşi angajatorii se plâng 

de lipsa candidaţilor, 89% 

dintre aceştia din urmă sunt 

interesaţi de noi oportuni-

tăţi de carieră. Cei mai mul-

ţi dintre ei au între 19 şi 45 

de ani şi lucrează, în pre-

zent, fie în companii foarte 

mici, cu cel mult 10 anga-

jaţi, fie în companii aflate 

la polul opus, cu peste 1.000 

de angajaţi.

La ce se uită angajatorii 
într-un CV, în 2017
8 din 10 companii au dificultăţi să găsească candidaţi valoroşi 
atunci când recrutează, din cauza competitivităţii ridicate.

Cel mai greu de recrutat sunt candidaţii pentru poziţii precum: muncitori califi caţi, specialişti IT sau specialişti în vânzări
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Simptomele de „răceală” 

care apar vara târziu sau 

toamna ne pot induce foarte 

uşor în eroare. În perioada 

august, septembrie, octom-

brie polenizează Ambrosia 

(Ambrosia artemisifolia) şi 

Artemisia (Artemisia vulga-

ris), plante care declanşea-

ză alergii destul de severe 

asemănătoare în simptome 

cu răceala.

Dr. Ramona Bologa, medic 

primar alergolog cu competen-

ţe în homeopatie atrage atenţia 

că dacă aveţi nasul înfundat, 

ochi înlăcrimaţi şi prezentaţi 

simptome asemănătoare cu ce-

le de răceală, fără febră însă, 

trebuie să daţi o fugă la medic 

pentru a primi un tratament. O 

altă alergie care se manifestă 

toamna şi nu numai este cea la 

praful de casă. Medicul clujean 

are câteva sfaturi practice şi pen-

tru „stârpirea” acarienilor.

Ce sunt Ambrosia şi Arte-
misia, care produc aceste 

alergii respiratorii grave în 
rândul populaţiei şi cum 
se manifestă acestea?

Dr. Ramona Bologa: Sunt 

nişte buruieni care sunt pes-

te tot în zona ţării noastre, 

dar preponderent în zona 

Satu Mare, Oradea şi în su-

dul ţării. Şi noi le avem în 

Cluj, dar simptomele alergi-

ei nu sunt foarte alarmante 

aici. Alergiile declanşate de 

acestea se manifestă în pe-

rioada august, septembrie, 

octombrie, dar mai ales în 

august, când este cald. Din 

septembrie – octombrie se 

mai răceşte vremea, iar simp-

tomele nu mai sunt atât de 

puternice.

În ce priveşte simptome-

le, acestea sunt ca o răcea-

lă care nu mai trece, cu stră-

nut frecvent, nas înfundat 

sau curge nasul, dureri de 

cap, de sinusuri, de aseme-

nea ochii lăcrimează şi poat 

exista mâncărime la nas şi 

la ochi şi „gâdilici” în urechi, 

în gât.

Simptome puternice au 

fost anul acesta la polenul de 

graminee, în vară, când pa-

cienţii ua venit frecvent cu 

conjunctivite.

Ce ne puteţi spune despre 
alergia la praful de casă?

Alergia la praful de casă 

se manifestă tot timpul anu-

lui, dar preponderent primă-

vara şi toamna. Atunci au 

acarienii tendinţa să se în-

mulţească mai mult. Perioa-

da coincide şi cu schimba-

rea de temperatură şi atunci 

pacientul nu ştie dacă e ră-

cit sau alergic.

Ce măsuri putem lua?
Acarienii mor la frig, în-

gheţ sau la fi erbere. Se pot lua 

câteva măsuri de profi laxie în 

casă şi anume lenjeria de pat, 

perna, pilota să fi e spălate la 

o temperatură înaltă, 60, 90 

de grade pentru că aceşti aca-

rieni să fi e distruşi.

Mai nou au apărut substan-

ţe care distrug acarienii şi ca-

re se pun în maşina de spălat 

la fi ecare spălare. Se poate 

spăla atunci la temperaturi 

sub 60 de grade. De aseme-

nea, salteaua de pat să nu fi e 

veche. Se zice că în 10 ani sal-

teaua de pat este de două ori 

mai grea datorită înmulţirii 

acarienilor. Nimic nu e pe via-

ţă, nici pernele moştenite de 

la bunici, acestea trebuie 

schimbate. De asemenea, mo-

cheta adună acarieni oricât 

am spăla-o.

Sunt periculoase odorizan-
tele de cameră?

Odorizantele de cameră, 

parfumurile puternice în ge-

neral irită căile respiratorii în 

cazul celor alergici.

Cum scăpăm de acarieni şi cum ştim să nu 
confundăm alergiile de toamnă cu răceala
Dr. Ramona Bologa, medic primar alergolog: „Se zice că în 10 ani salteaua de pat este de două ori 
mai grea datorită înmulţirii acarienilor”.

Dr. Ramona Bologa, medic primar alergolog

Cercetările recente au arătat că oamenii care trăiesc în me-
diul urban sunt mult mai afectaţi de alergiile la polenuri de-
cât cei din mediul rural. Totodată, dat fi ind cazurile frecven-
te de alergii din sudul României, specialiștii au constatat o 
răspândire îngrijorătoare a Ambrosiei în această zonă. 
Potrivit ultimelor studii în domeniu, în prezent, în Europa, 
înfl orirea plantelor primăvara are loc în medie cu 6 zile mai 
devreme, iar toamna modifi cările suferite de vegetaţie în-
târzie cu 4,8 zile, comparativ cu anii ’60.

Tratamentul alergiilor de toamnă se poate face prin admi-
nistrarea de medicamente antialergice, dar și prin respecta-
rea unor recomandări specifi ce, menite să ţină pacientul cât 
mai departe de ceea ce îi declanșează alergia.

Populaţia din mediul urban, 
cea mai afectată de polen

Vizualizarea cu ultraso-

nografie a inimii bebelu-

şului aflat în pântecele 

mamei poartă denumi-

rea de „Ecocardiografie 

fetală”. Analiza poate fi 

efectuată începând cu 

săptămâna a 16-a din 

sarcină, iar astfel pot fi 

diagnosticate, cu un pro-

cent de corectitudine de 

85%, eventualele afecţi-

uni cardiace ale bebelu-

şului.

Gradul de corectitudine 

creşte dacă ecocardiografia 

fetală se realizează între săp-

tămânile 18 şi 22, deoarece 

inima bebeluşului din pân-

tecele mamei este într-un 

procent mare în forma ei fi-

nală de formare.

În opinia prof. dr. Gayaz 

Akçurin, specialist în Car-

diologie Pediatrică, ecocoar-

diografia fetală nu dăunea-

ză sub nici o formă mamei 

sau bebeluşului, iar opera-

ţiunea nu este dureroasă şi 

durează aproximativ 20 de 

minute. În cazul în care ca-

litatea imaginii nu este bu-

nă sau se suspectează o ano-

malie complex, acest termen 

este mai lung.

„Ecocardiografia fetală 

reprezintă posibilitatea de 

analiză detaliată a legăturii 

dintre inima bebeluşului şi 

structurile din interiorul bur-

ticii, structura atriumului, 

legătura dintre atrium şi val-

vele cardiace şi structura ve-

nelor. Se foloseşte pentru 

stabilirea eventualelor afec-

ţiuni cardiace şi asigură pla-

nificarea tratamentelor du-

pă naştere”, explică docto-

rul Gayaz Akçurin, pentru 

csid.ro.

Insuficienţa cardiacă a fă-

tului sau anormalităţile evi-

dente ale ritmului cardiac 

(creşterea sau scăderea nu-

mărului de pulsuri) pot fi 

diagnosticate timpuriu prin 

ecocardiografie fetală şi pot 

fi ţinute sub control prin 

medicamentele administra-

te mamei. Astfel se asigură 

protejarea sănătăţii genera-

le şi salvarea vieţii bebelu-

şului.

„Pe când anumite afecţi-

uni cardiace din naştere sunt 

uşor de diagnosticat încă 

din pântecele mamei, în u-

nele situaţii poate fi difici-

lă punerea unui diagnostic 

precis. De exemplu, în une-

le afecţiuni dificultatea le-

ziunii poate creşte odată cu 

sarcina. Prin această meto-

dă, şansa de a pune un di-

agnostic corect bebeluşului 

din pântecul mamei varia-

ză între 65% şi 90%, în func-

ţie de calitatea imaginii”, 

conchide doctorul Gayaz 

Akçurin, specialist în neu-

rochirurgie.

Aproximativ 1% dintre 

copii născuţi în fiecare an, 

în Statele Unite, suferă de 

CCHD (Critical Congenital 

Heart Disease – Malforma-

ţie Congenitală Cardiacă Gra-

vă), însă procentul este sen-

sibil egal şi în ţările din U-

niunea Europeană.

Afecţiunile cardiace ale bebeluşului 
pot fi diagnosticate înainte de naştere

GAYAZ AKÇURIN | medic specialist 
în neurochirurgie

 „Ecocardiografia fetală reprezintă 
posibilitatea de analiză detaliată a 
legăturii dintre inima bebeluşului şi 
structurile din interiorul burticii, structura 
atriumului, legătura dintre atrium 
şi valvele cardiace şi structura venelor. 
Se foloseşte pentru stabilirea eventualelor 
afecţiuni cardiace şi asigură planificarea 
tratamentelor după naştere.“
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23 octombrie

AI îi ameninţă şi îi obligă 

pe oameni să dezvolte noi 

competenţe ca să îşi poată 

continua activitatea pe 

piaţa muncii. Un studiu 

realizat de Redwood 

Software şi Sapio Reserch 

a arătat că liderii IT con-

sideră că automatizarea 

ar putea afecta 60% din 

întreprideri până în 2022 

şi ar putea ameninţa locu-

rile de muncă în acest 

proces.

Acum, un raport de la PwC, 

a doua companie de servicii 

profesionale din lume, suge-

rează o perioadă similară, una 

în care oamenii ar putea avea 

nevoie de învăţare a unor com-

petenţe şi abilităţi noi. Asta 

în cazul în care oamenii nu 

vor să stea pe tuşă şi să pri-

vească cum nişte roboţi le-au 

furat meseria. Raportul inti-

tulat „Forţa de muncă a vii-

torului” a investigat 10.000 de 

persoane din China, India, 

Germania, Marea Britanie şi 

Statele Unite. 37% din ei au 

considerat că inteligenţa arti-

fi cială şi robotica le vor pune 

în pericol locurile de muncă.

Un scenariu pe care rapor-

tul îl prevede pentru viitor es-

te acela în care locurile de 

muncă „tipice” nu mai exis-

tă, determinând mişcarea men-

ţionată mai sus pentru dez-

voltarea de noi competenţe. 

Jeff Hesse, liderul principal 

PwC, spune că automatizarea 

îi forţează deja pe oameni să 

facă asta, deşi nu este con-

secventă în toate domeniile. 

„Variază în funcţie de indus-

trie, dar în următorii cinci ani 

vom vedea nevoia muncitori-

lor de a-şi schimba abilităţile 

într-un ritm accelerat”, spu-

ne Hesse, potrivit Futurism.

Oamenii sunt deja pregă-

tiţi să înfrunte această reali-

tate: 74% şi-au exprimat do-

rinţa de a învăţa noi compe-

tenţe sau de a se recalifi ca 

pentru a avea un loc de mun-

că în viitor. PwC raportează 

că 38% din locurile de mun-

că din SUA sunt expuse ris-

cului de a fi  afectate de au-

tomatizare până la începu-

tul anilor 2023, Germania fi -

ind cu aproape 35% în ur-

mă, potrivit playtech.ro.

Anul trecut, cofondatorul 

Microsoft Bill Gates a spus că 

existat trei competenţe pe ca-

re oamenii trebuie să le aibă 

să rămână pe piaţa muncii: 

ştiinţa, ingineria şi economia. 

Ei nu trebuie să fi e experţi, 

dar trebuie să înţeleagă cât de 

cât. În cazul roboticii, cei ca-

re au cunoştinţe despre ges-

tionarea programelor automa-

te de software vor fi  foarte că-

utaţi. Hesse sugerează, de a-

semenea, oamenilor să cerce-

teze care domenii vor avea 

nevoie de competenţele lor.

Inteligenţa artificială 
te lasă fără job. De când?
Un raport sugerează că în câțiva ani ani locurile de 
muncă vor fi în pericol din cauza inteligenței artificiale.

Game of Thrones e 

aşteptat încă un an, cel 

puţin, dar HBO face 

eforturi absurde pentru 

a preveni publicarea 

online a zvonurilor.

Când vine vorba de se-

zonul şapte din Game of 

Thrones, cei de la HBO nu 

au făcut o treabă foarte bu-

nă în a preveni pirateria. 

Detalii despre scenariul no-

ului sezon au ajuns pe in-

ternet cu câteva luni înain-

te de difuzare, iar câteva 

episoade au fost difuzate 

„din greşeală” cu câteva zi-

le înainte de data oficială. 

În aceste condiţii, Game of 

Thrones continuă să fie cel 

mai popular serial din toa-

te timpurile, chiar dacă mai 

avem un singur sezon.

Au început deja filmări-

le de ceva timp la sezonul 

opt din Game of Thrones. 

Cu toate acestea, nu prea 

ştie nimeni ce o să se în-

tâmple în ultimele şase epi-

soade ale seriei. Acest lu-

cru se datorează măsurilor 

implementate de HBO pe 

platourile de producţie. Câ-

teva detalii pe marginea a-

cestui subiect au fost făcu-

te publice de Nikolaj 

Coster-Waldau, actorul ce-l 

interpretează pe Jamie Lan-

nister.

Într-un interviu acordat 

în urmă cu câteva zile, 

Coster-Waldau a detaliat evo-

luţia modului în care acto-

rii şi-au primit scenariile la 

Game of Thrones de-a lun-

gul sezoanelor. Iniţial, pe 

parcursul primelor câteva 

sezoane, acestea era livrate 

actorilor în format tipărit cu 

mult timp înaintea începe-

rii filmărilor. Ulterior, HBO 

a introdus măsuri de secu-

ritate suplimentare şi a în-

ceput distribuirea scenarii-

lor în format digital prin fi-

şiere protejate şi uşor de ur-

mărit.

Pentru sezonul şapte, li-

vrarea scenariilor s-a desfă-

şurat în format digital prin in-

termediul unor căsuţe de email 

verifi cate cu autentifi care în 

doi paşi. Din păcate, nu exis-

tă scenarii în nici un format 

pentru sezonul opt al seria-

lului. HBO a atins un aseme-

nea nivel de paranoia, încât 

actorii îşi aud pentru prima 

oară replicile pe platou prin 

intermediul unor căşti de di-

mensiuni infi me ascunse în 

ureche. Astfel, nimeni nu ştie 

ce urmează să se întâmple cu 

excepţia scenariştilor care au 

redactat textul.

Game of Thrones sezonul 8: 
HBO previne inteligent piratarea

Toate conexiunile Wi-Fi 

din întreaga lume riscă să 

fi e luate la ţintă de 

hackeri, după ce protoco-

lul de securitate WPA2 a 

fost spart în urmă cu 

puţin timp.

Protocolul de securitate 

WPA2 îţi protejează route-

rul de acasă, dar şi toate 

dispozitivele conectate la 

acesta, împotriva atacatori-

lor. Recent însă, au apărut 

zvonuri conform cărora pro-

tocolul a fost spart.

Asta presupune că un 

hacker care se afl ă în raza 

de acţiune a reţelei de aca-

să sau de la birou ar putea 

să-ţi spargă parola de la 

Wi-Fi, să îţi supravegheze 

activitatea de pe internet şi 

să intercepteze datele nese-

curizate sau necriptate, cum 

ar fi  parolele introduse pe si-

te-uri care încă folosesc HTTP 

în loc de HTTPS, sau 

stream-uri video de la came-

re de supraveghere.

Parţial, era de aşteptat ca 

protocolul să fi e spart, mai 

ales că are deja 13 ani ve-

chime. Tipul de atac folosit 

este denumit KRACK (Key 

Reinstallation Attacks). Mo-

mentan, nu ştim la ce să ne 

aşteptăm foarte exact şi n-ar 

trebui să se temi foarte tare 

că parola de la Wi-Fi îţi va 

fi  spartă. Cu toate acestea, 

routerul wireless va fi  vul-

nerabil până ce producăto-

rul acestuia va oferi un upda-

te de securitate care să re-

zolve problema.

În timp ce navighezi pe 

site-uri cu HTTPS ar trebui 

să fi i protejat împotriva ata-

catorilor, dar dacă transmiţi 

date nesecurizate între dis-

pozitive, un atacator poate 

observa aceste informaţii. De 

asemenea, ar fi  indicat să 

faci upgrade-uri de securita-

te şi dispozitivelor inteligen-

te, dacă acestea sunt dispo-

nibile. Astfel de device-uri 

sunt, momentan, cele mai 

vulnerabile pe care le poţi 

avea în preajmă.

Conexiunile Wi-Fi din întreaga 
lume, în pericol. Protocolul 
de securitate WPA2 a fost spart.
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PROMOVARE

Între premierele pe care 

manifestarea le aduce la 

Cluj se afl ă şi spectacolul 

„Atârnând de o sfoară”, cea 

mai de succes producţie a 

Companiei „Di Filippo 

Marionette” din Italia, care 

a cucerit publicul din 

întreaga lume cu expresivi-

tatea extraordinară a mari-

onetelor lucrate manual.

Ediţia din acest an a festiva-

lului organizat de Teatrul de Pă-

puşi „Puck” se desfăşoară între 

16 şi 20 octombrie. Vor avea loc 

21 de spectacole şi un atelier de 

mânuire a păpuşilor condus de 

Stephen Mottram (Oxford), in-

titulat „Logica Mişcării”.

Juriul competiţiei este for-

mat din Roxana Croitoru – tea-

trolog, Katona József – regizor, 

Ovidiu Pecican – dramaturg şi 

Epaminonda Tiotiu – scenograf, 

iar preşedinte va fi  Slobodan 

Marković – director al Festiva-

lului Internaţional de Teatru pen-

tru Copii din Subotica, Serbia.

Reprezentaţiile vor avea loc 

pe scenele unor instituţii pre-

cum Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca, Casa de Cul-

tură a Studenţilor, Opera Ma-

ghiară de Stat, Academia de Mu-

zică „Gheorghe Dima”, teatral 

independent ZUG.Zone sau Tea-

trul de Păpuşi „Puck”. Vor par-

ticipa artişti din Italia, Ungaria, 

Republica Moldova, Marea Bri-

tanie şi România. Printre invi-

taţii speciali ai ediţiei se numă-

ră britanicul Stephen Mottram, 

dar şi Compania „Di Filippo” 

din Italia, Teatrul „Vojtina” din 

Debrecen sau Teatrul „Guguţă” 

din Chişinău. Dintre spectaco-

lele care se vor juca în faţa mi-

cilor spectatori clujeni amintim: 

„Scufi ţa Roşie”, „Motanul În-

călţat”, „Mica sirenă”, „Peter 

Pan”, „Alice în ţara minunilor”, 

„O poveste cu elfi ” sau „The 

Parachute”. Festivitatea de de-

cernare a premiilor celei de-a 

16-a ediţii va avea loc vineri, 20 

octombrie, la ora 18.30, pe sce-

na Teatrului „Puck”.

Biletele la evenimentele din 

program se achiziţionează la in-

trare, cu excepţia spectacolului 

„Motanul Încălţat”, pentru ca-

re biletele se achiziţionează de 

la Agenţia Teatrală din Piaţa Şte-

fan cel Mare, nr. 14.

Compania „Di Filippo Mari-

onette” îşi prezintă cel mai apre-

ciat spectacol la Festivalul „Puck” 

miercuri, 18 octombrie, de la 

ora 17, la Academia de Muzică 

„Gheorghe Dima”, în cadrul ce-

lei de-a 16-a ediţii a Festivalu-

lui Internaţional al Teatrelor de 

Păpuşi şi Marionete „Puck”.

„Atârnând de o sfoară” a 

avut premiera în 12 decembrie 

2012 la Terasa Teatrului Pamies 

din Barcelona şi de atunci se 

pare că este de neoprit. Mul-

ţumită acestui spectacol, com-

pania a reuşit să călătorească 

şi să joace în cele mai bune 

teatre din 13 de ţări.

„Un spectacol fără cuvinte, 

în care veţi întâlni multe per-

sonaje diferite, fi ecare cu po-

vestea lui, relatată prin ges-

turi. Spectacolul explorează ră-

sufl area şi detaliile mişcării 

marionetelor lucrate manual 

şi investighează felul în care 

artiştii interacţionează cu a-

ceste păpuşi. Câteodată pro-

fund, câteodată jucăuş, ferme-

cător, magic sau poetic, fi ind 

ideal pentru copilul din noi 

toţi”, apreciază reprezentanţii 

companiei teatrale italiene.

Remo Di Filippo este autorul 

spectacolului, cel care semnea-

ză şi regia artistică, alături de R-

hoda Lopez şi Putxa Nimyo. In-

terpretează Remo Di Filippo şi 

Rhoda Lopez. Este un spectacol 

noverbal, creat pentru întreaga 

familie, care se desfăşoară pe o 

durată de 45 de minute.

A început Festivalul Internaţional 
al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”
Ediţia din acest an a festivalului organizat de Teatrul de Păpuşi „Puck” se desfăşoară între 16 şi 20 octombrie.

Teatrul de Păpuși „Puck” a fost înfiinţat în 1950. 
Palmaresul instituţiei cuprinde 300 de premiere, 
atât la secţia română, cât și la cea maghiară, 
precum și importante premii și nominalizări. 
Repertoriul actual al Teatrului de Păpuși „Puck” 
este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de 
spectacole pentru copii. De asemenea, din 2006 
a fost lansat programul Nocturne cu spectacole 
adresate adulţilor. Începând cu anul 2002, insti-
tuţia clujeană este gazda Festivalului 
Internaţional al Teatrelor de Păpuși și Marionete 
„Puck”, unul din evenimentele importante ale 
Clujului, iar din septembrie 2017 a iniţiat 
Festivalul Stradal „WonderPuck”, un eveniment 
dedicat întregii familii.

Despre Teatrul de Păpuşi „Puck”

Teatrul Maghiar de Stat 

Cluj continuă tradiţia ani-

lor precedenţi și va fi  pre-

zent şi în acest an la 

Festivalul Naţional de 

Teatru în Bucureşti, cu 

două spectacole.

Astfel, în cadrul celei de-a 

27-a ediţii a festivalului se vor 

juca producţiile: Rosmersholm 

de Henrik Ibsen, regia: Andriy 

Zholdak şi În adâncuri de Ma-

xim Gorki, regia: Yuri Kordon-

sky, câştigătorul premiului U-

NITER pentru cel mai bun re-

gizor. Publicul bucureştean va 

putea vedea Rosmersholm luni, 

23 octombrie, ora 20.00, în Sa-

la Studio a Teatrului Naţional 

I. L. Caragiale, În adâncuri fi -

ind programat de două ori, pe 

24 şi 25 octombrie, ora 18.00, 

în Sala Mare a Teatrului Naţi-

onal, în format studio.

Referitor la spectacolul Ros-

mersholm George Banu scria: 

„Acest spectacol de excepţie 

merită văzut, revăzut, comen-

tat pentru a-i admite erorile 

care îl dezechilibrează uneori, 

dar mai ales pentru a-i saluta 

extraordinara putere poetică, 

puterea teatrului de a traduce 

concret excesul pasiunii şi im-

pactul excesului.”

Despre spectacolul În adân-

curi Alice Valeria Micu scria: 

„Regizorul a reuşit să ofere 

formule puternice de lectură 

scenică, astfel încât, combi-

naţia dintre varianta sceno-

grafi că propusă de Dragoş Bu-

hagiar, textul selectat şi ver-

satilitatea actorilor a generat 

un spectacol răvăşitor. Subiec-

tul are capacitatea de a fi  foar-

te actual, deşi lumea margi-

nală nu fusese exploatată sce-

nic la început de secol XX în 

această manieră. Un azil de 

noapte, un loc al destinelor 

ratate, al poveştilor şi perso-

nalităţilor transformate, umi-

lite şi ţinute la suprafaţa unei 

existenţe la limită doar de pu-

rul instinct de supraviaţuire.”

Festivalul Naţional de Tea-

tru are loc în perioada 20-30 

octombrie 2017. Producătorii 

Festivalului Naţional de Tea-

tru sunt UNITER – Uniunea 

Teatrală din România şi Tea-

trul Naţional I. L. Caragiale 

din Bucureşti.

Două spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat, la Festivalul Naţional de Teatru
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0766-716598. (4.15)

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 3 camere decomanda-
te, 2 băi, 2 balcoane, living cu bu-
cătărie, 2 dormitoare, hol, supr. 
105 mp, parcare, et. 2, cart. Zori-
lor. Accept programul Prima Casă. 
Colaborez cu agenţii de profi l. Ofer 
3% comision din preţul de vânzare. 
Preţ 159.000 euro, negociabil. Inf. 
la tel. 0721-318885. (2.7)

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandat, supr. 85 mp, fi -
nisat, parcare, bloc nou, în cart. 
Zorilor, aproape de Sigma Cen-
ter, preţ 1870 euro/mp. Accept 
programul Prima Casă. Relaţii la 
tel. 0721-318885. (2.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, du-
pă caz. Preţ negociabil. Relaţii și 
informaţii suplimentare la tel. 
0757-561258. (2.7)

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

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N, în supr. 6200 mp, cu 
front de 180 m, cu toate utilităţile 
de pe teren, a 100 m de autobu-

zul nr. 39, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca, cart. Andrei Mureșa-
nu, str. Becaș nr. 34, supr. 3900 
mp, cu front de 19,50 m și 200 m 
lungime, cu C.F. + C.U., P+2 sau 
case înșiruite, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

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

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

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu, cu porţi auto-
mate, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

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

¤ 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 serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (1.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (1.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (1.8)

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe 
WINMENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

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

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu ex-
perienţă. Pentru detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. de tel. 
0747-486860.

Fac și repar
CAZANE pentru fi ert 

țuică.
Tel. 0747-648647

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport. Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă pentru bucătărie, 
sobă pentru cazan de baie, oglin-
dă baie, candelabru, mașină de 
scris mecanică. Informaţii suplime-
natre la tel. 0726-894512. (2.7)

¤ Vând congelator ARCTIC în ga-
ranţie, 8,5 L A+, preţ convenabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0771-295207. (2.7)

¤ Vând calorifere tablă, dim. 108 
x 65, 70 x 65, 95 x 65, 65 x 45 
tubular, 55 x 40 cm. Pentru deta-
lii sunaţi la 0744-605935. (2.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (4.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (4.7)

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

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

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

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 

300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

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

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

¤ La jumătate de preţ faţă de 
magazin! Vând vană din fi bră de 
sticlă, albă, 1,50 x 0,70 m, mo-
del cu bateria pe perete, foarte 
puţin folosită, stare perfectă, 
ideală pentru băi de dimensiuni 
mai mici, preţ 400 RON, puţin 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-278287.

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

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (2.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept telefoa-
ne la 0735-176040. (4.7)

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

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

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

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

¤ Doresc să cumpăr sau să închi-
riez tocător de mere (fructe), 
manual sau electric. Aștept tele-
foane la 0721-356827.

MATRIMONIALE

¤ Bărbat de 36 ani, caut o fată cu 
înălţimea de peste 1,75 m pentru 
prietenie. Tel. 0752-396598. (3.5)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-

ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la prima licitaţie pu-
blică, în data de 31.10.2017, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul: Nu sunt. Preţul de 
evaluare sau de pornire al licitaţi-
ei, exclusiv TVA: 1. Autotractor 
Man, an fabricaţie 2004, km par-
curși – 1.119.158 km, motorină, 
capacit. cilindrică 12816, 67.500 
lei; 2. Autotractor Volvo, km par-
curși 410.339 km, anul fabricaţiei 
1997, motorină, capacit. cilindrică 
12130, 42.400 lei; 3. Autotractor 
Iveco Cursor, km parcurși 577.000 
km, anul fabricaţiei 2000, motori-
nă, capacit. cilindrică 10.308, 
26.800 lei; 4. Semiremorcă Fligl, 
an fabricaţie 2007, sarcină maxi-
mă 35.000 kg, 18.900 lei; 5. Se-
miremorcă Krone, an fabricaţie 
2002, sarcină maximă 36.000 kg, 
18.000 lei; 6. Semiremorcă Krone, 
an fabricaţie 2000, sarcina maxi-
mă 36.000 kg, 14.900 lei; 7. Se-
miremorcă Krone, an fabricaţie 
1998, sarcină maximă 28.500 kg, 
11.200 lei; 8. Semiremorcă Krone, 
an fabricaţie 1992, sarcină maxi-
mă 35.500 kg, 12.000 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 
Bunuri proprietatea debitorului SC 
Euroland Express SRL, preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei 
fi ind conform tabelului de mai 
sus. Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 125 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la prima licitaţie pu-
blică, în data de 31.10.2017, ora 
11.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul: Nu sunt. Preţul de 
evaluare sau de pornire al licitaţi-
ei, exclusiv TVA: 1. Autotractor N3 
Scania, an fabricaţie 2001, km 
parcurși – 1846.549 km motorină, 
capacit. cilindrică 10640 cmc, 
41.500 lei; 2. Semiremorcă prela-
tă, an fabricaţie1995, sarcina ma-
ximă 29.200 kg, 30.840 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 
Bunuri proprietatea debitorului SC 
Bocos Trans SRL, preţul de evalua-
re sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform tabelului de mai sus. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. P-ţa. 
Romană, nr. 15B, camera 8, tele-
fon 0264.314941, interior 130 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certificat de înmatri-
culare și ceritificat constatator 
punct de lucru al firmei 
DDGAAS S.R.L., C.U.I. 
34637840, J12/1772/2015. 
Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
nr. B3383779 din 21.02.2017, 
certifi cat constatator nr. 553178 
din 28.09.2012 și certifi cat con-
statator nr. 9671 din 14.02.2017 
pentru societatea LHD ENGINEE-
RING DESIGN S.R.L., J 
12/85/2003, C.U.I. 15137546. 
Se declară nule. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Stiri

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Europa mea

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cutite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:45 Fotbal: Real Madrid – 
Tottenham

23:45 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: constructie si design

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Jocul mortii II

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Kosem

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:15 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 European Rugby 
Champions Cup: Leinster – 
Montpellier

16:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 
AFC Astra Giurgiu

18:00 Zeek si lumea animalelor

18:30 Casa Poporului

20:00 Saptamana agricola

21:30 LIGA MAGAZIN

22:30 Faci pariu?

23:30 Zeek si lumea animalelor

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ VÂNZARE

Dobra Wine din Jud Satu Mare

Vinde struguri pentru vin
cu Indicaţie Geografi că

Soiurile disponibile pentru vin sunt:
• Riesling Italian,

• Sauvignon Blanc, Fetescă Albă, Traminer Roz, 
Tămâioasă Românească,

• Muscat Ottonel, Merlot Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Burgund Mare,

• Pinot Noir, Cadarcă

Preţul între 1,5 si 2 RON/Kg în funcţie de soi

Contact Kallos Francisc 0744.697.539;
0741.337.305; 0768 831 264

ANUNŢ DE MEDIU

SC ELECTROLYTIC COATING SRL anunţă publicul interesat 
asupra solicitării de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu 
emise de APM Cluj pentru activitatea prevăzută în anexa 1 
la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale la punctul 
2.6."Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice si din 
materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau 
chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depâseste 
30 mc", care cuprinde Instalaţie pentru acoperiri electrochimice 
piese metalice din Turda, str. Luncii, nr. 1, jud. Cluj ca urmare 
a modifi cărilor apărute pe amplasament.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului 
al activităţii pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj 
Napoca, luni între orele 800-1630, marţi-vineri între orele 
800-1400. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului 
se pot transmite la sediu Agenţiei pentru Protecţia Mediului 
Cluj, sau la adresa de email offi ce@apmci.anpm.ro. în 
termen de 30 de zile de la apariţia anunţului.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, HELD FASHION 
S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Fabricarea articolelor 
de îmbrăcăminte“, din municipiul Cluj-Napoca, str. Calea 
Baciului, nr. 80, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 
8:00-14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
TDR S.A. 

cu sediul social în România, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, 
str. Oașului, nr. 27, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/923/2000, cod unic de înregistrare 
13313387, atribut fi scal RO, capital social subscris și integral 
vărsat 229.417,5 lei, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor, pentru data de 21.11.2017, la ora 11:00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 17.11.2017, stabilită 
ca dată de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 
22.11.2017, la aceeași oră și cu aceiași ordine de zi după 
cum urmează:

1. Aprobarea distribuirii către acţionari sub formă de 
dividende a sumei de 917.670 lei, existentă în situaţiile 
fi nanciare anuale ale societăţii la 31.12.2016, reprezentând 
o parte a rezultatului reportat din profi tul anilor anteriori, 
rezultând un dividend brut în valoare de 10 lei/acţiune.

2. Aprobarea termenului de plată a dividendelor, respectiv 
în termen de maxim 6 luni de la data adoptării Hotărârii 
AGOA convocată prin prezentul convocator.

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

4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 19.10.2017.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
18.11.2017. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Nemeti Ioan

INFORMARE

Această informare este efectuată de: Comuna Săcuieu, 
loc. Săcuieu, nr 130, jud. Cluj, tel: 0264-257672, ce 
intenționează să solicite de la ABA CRIȘURI ORADEA aviz 
de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de 
„MODERNIZARE DRUMURI ÎN SATELE ROGOJEL ŞI VISAGU, 
COMUNA SĂCUIEU, JUDEŢUL CLUJ“ localizat în Comuna 
Săcuieu, jud. Cluj.

Această investiție este  nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Cu ocazia concertului sustinut de STING, programat la 
Sala Polivalenta in data de 17.10.2017 incepand cu ora 
20:00, Compania de Transport Public Cluj-Napoca anunta 
publicul calator interesat ca in aceasta data programul de 
transport va fi  prelungit pana la ora 23:30, pe urmatoarele 
linii: 1 (str. Bucium – P-ta 1 Mai), 6 (str. Bucium – str. 
A. Vlaicu), 25 (str. Bucium – str. Unirii), 30 (cart. Grigorescu 
– str. A. Vlaicu), 35 (cart. Zorilor – P-ta Garii) si 101 (str. 
Bucium – P-ta Garii).

De asemenea, intre orele 23:00–01:00 va functiona 
linia de autobuze 25N (str. Unirii – str. Bucium), cu plecari 
din 15 in 15 min.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

www.batrom.ro

Guvernul spaniol va pre-

lua controlul asupra 

Cataloniei şi o va condu-

ce direct dacă liderul 

executivului catalan 

Carles Puigdemont nu 

va renunţa oficial, până 

joi la ora locală 10:00 

(08:00 GMT), la demer-

surile privind indepen-

denţa, a declarat luni 

vicepremierul spaniol 

Soraya Saenz de 

Santamaria, citată de 

Reuters, dpa şi AFP.

„Domnul Puigdemont încă 

are ocazia de a începe să re-

zolve această situaţie; el tre-

buie să răspundă cu «da» sau 

«nu» la declaraţie (de indepen-

denţă). Pe un subiect atât de 

important ca acesta, am cerut 

şi cerem claritate. Perseveren-

ţa în confuzie este de neînţe-

les. Nu este difi cil de revenit 

la raţiune în aceste (următoa-

re) trei zile”, a subliniat Sora-

ya Saenz de Santamaria într-o 

conferinţă de presă.

Într-o scrisoare adresată 

lui Rajoy şi făcută publică 

de mass-media din Catalo-

nia luni dimineaţă, Carles 

Puigdemont nu a răspuns 

direct la întrebare şi a sus-

ţinut în schimb că cei doi 

lideri trebuie să aibă o în-

trevedere cât mai rapid po-

sibil, exprimându-şi în acest 

sens dorinţa de a „suspen-

da” pentru două luni man-

datul încredinţat de catalani 

pentru proclamarea inde-

pendenţei.

Premierul spaniol Maria-

no Rajoy dăduse un ultima-

tum ca până luni la orele lo-

cale 10:00 (08:00 GMT) Puig-

demont să-şi clarifi ce pozi-

ţia şi până joi să-şi schimbe 

poziţia dacă va insista asu-

pra secesiunii, precizând că 

Madridul va suspenda auto-

nomia Cataloniei dacă aceas-

ta va alege independenţa.

Rajoy declarase că lide-

rul catalan ar trebui să răs-

pundă cu „da” sau „nu” la 

solicitarea oficială a Madri-

dului şi că orice răspuns am-

biguu va fi considerat o con-

firmare a faptului că a fost 

făcută o declaraţie de inde-

pendenţă, deschizând astfel 

calea pentru ca executivul 

spaniol să preia controlul a-

supra regiunii şi să o con-

ducă direct.

La 1 octombrie, în ciuda 

interdicţiei justiţiei, în Ca-

talonia a avut loc un refe-

rendum de autodetermina-

re. Potrivit datelor guvernu-

lui catalan, care nu au pu-

tut fi verificate în lipsa unei 

comisii electorale indepen-

dente, 90% dintre cei care 

au votat au spus „da” inde-

pendenţei Cataloniei, însă 

rata prezenţei la vot a fost 

de numai 43%.

Carles Puigdemont a pro-

mis să declare independen-

ţa dacă majoritatea catalani-

lor votează pentru aceasta, 

dar marţi, într-o declaraţie 

ambiguă în faţa parlamentu-

lui regional, el a cerut sus-

pendarea efectelor acestei 

proclamări în aşteptarea u-

nei medieri internaţionale în 

disputa cu Madridul.

Puigdemont are termen până 
joi să renunțe la proclamarea 
independenței Cataloniei
Executivul de la Madrid l-a acuzat pe Puigdemont că întreţine 
„confuzia” prin refuzul său de a preciza clar dacă săptămâna trecută 
a declarat sau nu independenţa Cataloniei.

Carles Puigdemont, liderul executivului catalan
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Costel Enache (foto), 

tehnicianul formaţiei FC 

Botoşani este mulţumit 

de jocul prestat de echi-

pă la meciul împotriva 

liderului, CFR Cluj.

„E doar un meci de cam-

pionat în care eu cred că noi 

am venit bine pregătiţi pe 

partea defensivă. Ştiam de 

calitatea adversarilor. Am 

încercat să fim mereu pe fa-

ză, şi am făcut asta cu va-

lorile care vreau să ne re-

prezinte, adică determinare 

şi atitudine. Sunt mulţumit 

nu neapărat de punctul în 

sine ci de cea ce am văzut 

la echipa mea. Am încrede-

re pentru viitor. În cea ce 

priveşte meciul din Cupa cu 

CFR Cluj, acesta va fi total 

diferit faţă de meciul din 

campionat, va fi un alt spi-

rit în teren. În mod normal 

nu e uşor să termini neîn-

vins cu CFR Cluj, sunt con-

vins că meciul din Cupa va 

fi la fel de greu sau poate 

mai greu. Dar la meciul re-

spectiv vreau să ne gândim 

la momentul respectiv, de-

oarece eu lucrurile le iau 

pas cu pas. Eu ştiu motiva-

ţia CFR-ului, este o echipă 

cu forţă ofensivă foarte bu-

nă, este bine că am termi-

nat meciul fără gol primit”, 

a declarat Enache la confe-

rinţa de presă.

Enache a vorbit şi des-

pre elevul său, Olimpiu Mo-

ruţan, mijlocaşul crescut 

de „U” Cluj. „Moruţan es-

te un băiat cu un mintal 

foarte puternic, s-a tot vor-

bit despre el, dar nimic nu 

l-a dezechilibrat. E un ju-

cător foarte motivat, stabil 

emoţional, şi lucrurile aces-

tea mă ajută foarte mult în 

cea ce priveşte colaborarea 

mea cu el. Olimpiu e un 

jucător cu o calitate apar-

te. Nici noi la Botoşani nu 

am reuşit să facem un joc 

care să-l pună în evidenţă, 

dar el totuşi se adaptează 

la ce se cere. Este un jucă-

tor dispus la efort, şi am 

să vă spun sincer, Moruţan 

este jucătorul care aleargă 

cel mai mult în echipa noas-

tră. E un jucător foarte in-

teresant, ca şi alţi din ca-

drul lotului nostru. Nu ştiu 

dacă anul 2018 îl va mai 

prinde la Botoşani”, a măr-

turisit Enache.

Enache: „Mă bucur că nu 
am luat gol de la CFR Cluj”

Româncele Dulgheru,  

Cadanțu și Ana Bogdan 

au pierdut în runda a 

doua a califi cărilor pentru 

tabloul principal de sim-

plu al turneului de tenis 

de la Luxemburg (WTA). 

Dulgheru (28 ani, 191 WTA) 

a fost întrecută de americanca 

Sachia Vickery (22 ani, 112 

WTA), cu 7-5, 6-2, după o oră 

şi 41 de minute. 

Cadanţu (27 ani, 152 WTA) 

a abandonat la scorul de 5-2 

pentru belgianca Yanina 

Wickmayer (27 ani, 119 WTA), 

după 37 de minute de joc. 

Scorul era egal între cele ju-

cătoare, după ce belgianca a 

câştigat în 2007, în optimi la 

Patras cu 6-2, 6-1, iar român-

ca s-a impus în 2014, la Ka-

towice, cu 3-6, 6-1, 6-1.

Ana Bogdan (24 ani, 115 

WTA) a fost întrecută de brita-

nica Naomi Broady (27 ani, 132 

WTA), cu 6-1, 3-6, 6-3, după o 

oră şi 32 de minute, britanica 

reuşind nu mai puţin de 14 aşi. 

Bogdan o învinsese pe Broady 

în 2014, la Karşi (Uzbekistan), 

cu 3-6, 7-5, 6-3. Fiecare român-

că va primi câte 589 de euro şi 

10 puncte WTA.

Monica Niculescu, 
Sorana Cîrstea 
şi Mihaela Buzărnescu 
pe tabloul principal

Trei românce au intrat di-

rect pe tabloul principal la 

Luxemburg: Monica Nicu-

lescu, deţinătoarea titlului, 

va juca în primul tur cu o 

adversară venită din califi-

cări, Sorana Cîrstea va pri-

mi replica jucătoarei Vero-

nica Cepede Royg (Para-

guay), iar Mihaela Buzăr-

nescu va juca împotriva ger-

mancei Sabine Lisicki.

La dublu, Buzărnescu 

joacă din nou alături de 

Oksana Kalaşnikova (Geor-

gia), iar Cadanţu face pe-

reche cu indianca Prartha-

na Thombare.

Înfrângere pentru 
Irina Bara şi Skamlova

Perechea alcătuită din ju-

cătoarea română de tenis Iri-

na Bara şi Chantal Skamlova 

(Slovacia) a fost învinsă cu 

6-4, 6-4 de cuplul Nadia Ki-

cenok (Ucraina)/Anastasia Ro-

dionova (Australia), luni, în 

prima rundă a probei de du-

blu din cadrul turneului WTA 

de la Moscova, dotat cu pre-

mii totale de 790.208 dolari.

Bara şi Skamlova au ce-

dat după o oră şi 17 minute 

de joc. Bara, care a pierdut 

în primul tur al califi cărilor 

la simplu, va primi un punct 

WTA şi va împărţi un cec de 

3.720 dolari cu partenera sa.

Irina Begu şi Raluca Ola-

ru, care anul acesta au cu-

cerit titlul la Bucureşti, sunt 

favoritele numărul patru ale 

probei de dublu şi vor juca 

în prima rundă cu cuplul 

Nicole Melichar (SUA)/An-

na Smith (Marea Britanie). 

Irina Begu, finalistă în 

2014 în proba de simplu la 

Moscova, va juca în primul 

tur împotriva unei adversa-

re venite din calificări.

Tenis: Dulgheru, Cadanţu şi Ana Bogdan 
au pierdut în calificări la Luxemburg
Turneul de tenis de la Luxemburg este dotat cu premii totale de 226.750 dolari.

Alexandra Dulgheru Alexandra Cadantu Ana Bogdan

1 (1). Simona Halep 6.175 puncte 

2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135 

3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605 

4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465 

5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642 

6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.540 

7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510 

8 (8). Svetlana Kuznețova (Rusia) 3.950 

9 (9). Caroline Garcia (Franța) 3.860 

10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795 

37 (37). Sorana Cîrstea 1.455 

56 (57). Irina Begu 1.010 

66 (61). Monica Niculescu 916 

89 (105). Mihaela Buzărnescu 725 

111 (115). Ana Bogdan 530 

151 (152). Alexandra Cadanțu 366 

165 (166). Patricia Maria Țig 335 

193 (191). Alexandra Dulgheru 287 

200 (197). Irina Bara 279 

214 (213). Elena-Gabriela Ruse 25518 

265 (264). Jaqueline Cristian 198 

Clasamentul WTA la simplu 
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Clujeanul Moruţan, 
lăudat de Petrescu
Jucătorul echipei FC Botoșani, 
a fost extrem de lăudat după 
meci de Dan Petrescu. 
„Moruţan 100% va fi  jucătorul 
echipei naţionale într-o zi. 
Acuma depinde de el, l-am ur-
mărit foarte atent în ultimele 
meciuri, și se vede că a jucat și 
a prins încredere. Dacă va fi  
serios, sunt sigur că va fi  noul 
număr 10 la naţională”, a 
mărturisit Petrescu la conferin-
ţa de presă de după meci. 
Olimpiu Moruţan evoluează pe 
postul de mijlocaș. Clujeanul 
și-a început cariera la 
Universitatea Cluj, iar din 
2016 evoluează la formaţia FC 
Botoșani. În vară a fost extrem 
de dorit de FCSB, însă transfe-
rul nu s-a concretizat. 600.000 
de euro este cota mijlocașului, 
conform site-ului de specialita-
tea transfermarkt.com.  (R.S.)

Handbal masculin: 
Victorie pentru „U” 
la Timişoara

Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj a învins-o pe 
CSU Politehnica Timișoara cu 
scorul de 28-27 (17-15), în me-
ciul din etapa a V-a a Diviziei A, 
seria B. „Băieţii au făcut un meci 
foarte bun, un meci în care au 
jucat foarte bine tactic. Am elimi-
nat câteva din greșelile de la me-
ciul cu Oradea și așa am putut să 
câștigăm. Am avut un pic de 
emoţii pe fi nal, dar băieţii au dat 
dovadă de concentrare mai mare 
ca și echipa adversă și am reușit 
să câștigăm cele trei puncte”, a 
declarat antrenorul „sudenţilor”, 
Ioan Ani-Senocico. Universitatea 
Cluj se afl ă, la momentul actual, 
pe locul 4 în clasament.

CFR Cluj va juca 
pe 26 octombrie 
în Cupa României
CFR va juca împotriva echipei FC 
Botoșani, pe data de 26 octom-
brie în deplasare, meciul din Cupa 
României. Jocurile din șaisprezeci-
mile, optimile și sferturile de fi na-
lă se dispută în sistem eliminato-
riu, într-o singură manșă, pe tere-
nul echipei de categorie inferioară 
sau mai slab clasată în campiona-
tul precedent. În cazul în care jo-
curile din Cupa României urmea-
ză să fi e televizate în direct și sunt 
programate în nocturnă, iar clu-
bul organizator nu dispune de un 
stadion dotat cu instalaţie de ilu-
minat, jocul se va programa pe 
un stadion din localitatea cea mai 
apropiată, care îndeplinește con-
diţiile regulamentare necesare 
disputării jocului și televizării. În 
caz de egalitate după 90 de mi-
nute de joc, se procedează la pre-
lungiri și, după caz, la executarea 
loviturilor de departajare din 
punctul de pedeapsă.

Pe scurt

Echipa de volei feminin 

„U” NTT Data Cluj a pier-

dut meciul din prima 

etapă a noului sezon, 

împotriva formaţiei 

Medicina CSS Târgu 

Mureş, scor fi nal 1:3 

(25-15, 12-25, 20-25, 

24-26).

„A fost un meci în care o-

rice rezultat era posibil. Am 

fost în formă maximă la înce-

putul meciului. Am câştigat 

primul set detaşat fără nicio 

problemă, după care au apă-

rut nişte greşeli copilăreşti, 

care ne-au făcut să le reintro-

ducem în joc pe fetele de la 

Târgu Mureş. Ne pare rău că 

nu am reuşit să luăm şi setul 

patru pentru că lucrurile ar fi  

stat altfel în ultimul set, cel 

decisiv. Din păcate, pentru 

noi, ei au avut o sportivă într-o 

formă de zile mari care a re-

uşit să facă 27 de puncte şi 

şi-a adus aportul substanţial 

la victoria lor”, a spus Cipri-

an Dârnescu, tehnicianul echi-

pei clujene, pentru u-cluj.ro.

„U” NTT Data-CSM 
Volei-Alba Blaj, miercuri

În etapa a doua a noul se-

zon, „U” NTT Data o va în-

tâlni pe campioana CSM Vo-

lei-Alba Blaj. Meciul va avea 

loc în Sala Sporturilor ”Horia 

Demian”, miercuri 20 octom-

brie, de la ora 18:00.

Zi tristă şi pentru voleiul 
masculin

De asemenea şi echipa de 

volei masculin Universitatea 

Cluj a pierdut meciul jucat pe 

teren propriu. Campioana Ro-

mâniei, ACS Volei Municipal 

Zalău a învins-o pe echipa 

clujeană cu scorul de 3:0 

(25-16, 25-19, 25-19).

„Am văzut valoarea echi-

pei din Zalău, a campioanei! 

Noi am încercat să le punem 

probleme, am avut câteva si-

tuaţii de joc bune, dar şi că-

deri în timpul jocului pe gre-

şeli individuale. Sper ca de la 

meci la meci să jucăm mai bi-

ne”, a spus Răzvan Parpală, 

tehnicianul echipei clujene. 

Volei: Debut cu stângul pentru „U” NTT Data Cluj în noul sezon

Tehnicianul clujenilor a 

fost extrem de nemulţu-

mit de atitudinea supor-

terilor care contestau 

valoarea echipei.

„Am dominat meciul de 

la un capăt la altul. Noi nu 

am fost inspiraţi deloc, nici 

eu, nici jucători. Puteam să 

şi pierdem meciul pentru 

că adversara avea jucători 

foarte buni în atac. Să lu-

ăm lucrurile pozitive, nu 

am luat gol şi nu am pier-

dut. Dar, am văzut foarte 

multă lume supărată, iar eu 

nu înţeleg de ce, eu sunt 

realist şi ştiu că Botoşani 

va fi în play-off şi poate să 

încurce orice echipă. Dacă 

ajungem şi noi în play-off, 

că încă nu este sigur, atunci 

o să ne mai întâlnim cu ei. 

M-au deranjat reacţiile su-

porterilor, nu ne-a încura-

jat nimeni azi. Parcă am ju-

cat în Diviza C, nu am pă-

ţit asta unde am mai fost 

antrenor principal, sincer. 

Am o stare foarte urâtă din 

cauza acestor suporteri, ei 

pot să mă înjure, şi ce vor 

ei, dar să nu uite unde es-

te CFR-ul, să se uite la cla-

sament. Azi parcă am jucat 

în deplasare. N-am văzut 

ce trebuie la o echipă care 

joacă acasă. O să jucăm în 

Cupa pe terenul celor de la 

Botoşani, să vedeţi ce încu-

rajări o să primească ei din 

minutul 1 până în minutul 

90, de exemplu. Câteodată 

echipa nu joacă, antreno-

rul nu este inspirat, iar 

atunci măcar suporterii să 

fie la înălţime, dar din pă-

cate azi nimeni nu a fost. 

Azi am fost dezamăgit, şi 

recunosc că regret multe. 

Eu credeam că la greu, fa-

nii aici vor fi aproape de 

noi. Ce o să facem dacă o 

să ajungem pe locul 6? 

Doamne fereşte! Dacă cum-

păram jucători cu bani mul-

ţi mai ziceam. Dar toţi ju-

cători sunt aduşi gratis, nu 

se cunoşteau între ei majo-

ritatea. În ciuda acestui fapt 

ne batem, muncim. Mă aş-

teptam mai mult de la toţi 

azi, inclusiv de la mine.”

Întrebat despre tânărul Ma-

rius Coman, Petrescu a de-

clarat: „La Marius Coman o 

să-i mai dau şanse, împotri-

va tuturor criticilor. Este un 

băiat tânăr, este la început. 

Avem doar doi jucători tineri, 

Manea şi Coman, şi trebuie 

să-i băgăm. Coman e normal 

că dacă nu evoluează mereu, 

îi este mai greu. La antrena-

mente se mişcă foarte bine, 

şi arată din ce în ce mai bi-

ne”. Coman a jucat sezonul 

trecut la Academica Clinceni, 

echipă din Liga a II-a.

Petrescu, de asemenea, 

nu a fost mulţumit nici de 

atitudinea jucătorilor în te-

ren, mai ales de cei intro-

duşi după pauză, Păun şi 

Omrani.

CFR Cluj este neînvinsă 

de şase etape, în care a în-

registrat patru victorii şi do-

uă egaluri. FC Botoşani are 

o singură victorie în ultime-

le patru etape, două egaluri 

şi un eşec.

Remiză pentru CFR. Dan Petrescu, 
nemulţumit de atitudinea suporterilor
CFR Cluj a reuşit doar o remiză, 0-0, pe teren propriu contra formaţiei FC Botoşani.

CFR Cluj este pe primul loc în clasamentul din Liga I, cu 33 de puncte

CIPRIAN DÂRNESCU | tehnicianul echipei „U” NTT Data

 „A fost un meci în care orice rezultat era posibil. Am fost în formă 
maximă la începutul meciului. Am câștigat primul set detașat fără nicio 
problemă, după care au apărut niște greșeli copilărești, care ne-au făcut 
să le reintroducem în joc pe fetele de la Târgu Mureș. Ne pare rău că nu 
am reușit să luăm și setul patru pentru că lucrurile ar fi stat altfel în 
ultimul set, cel decisiv. Din păcate, pentru noi, ei au avut o sportivă într-o 
formă de zile mari care a reușit să facă 27 de puncte și și-a adus aportul 
substanțial la victoria lor.“

DAN PETRESCU | 
antrenor CFR

 „M-au deranjat reacțiile 
suporterilor, nu ne-a 
încurajat nimeni azi. 
Parcă am jucat în Diviza 
C, nu am pățit asta 
unde am mai fost 
antrenor principal, 
sincer. Am o stare foarte 
urâtă din cauza acestor 
suporteri, ei pot să mă 
înjure, și ce vor ei, dar 
să nu uite unde este 
CFR-ul, să se uite la 
clasament. Azi parcă 
am jucat în deplasare. 
N-am văzut ce trebuie la 
o echipă care joacă 
acasă. (...) Câteodată 
echipa nu joacă, 
antrenorul nu este 
inspirat, iar atunci 
măcar suporterii să fi e 
la înălțime, dar din 
păcate azi nimeni 
nu a fost. “


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

