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ACTUALITATE

Despăgubiri de mii de euro 
după o intervenţie la Pata Rât
România este obligată să achite peste 23.000 
de euro unor bărbaţi, după o intervenţie din 
2005 a Poliţiei la Pata Rât.  Pagina 3

SOCIAL

Arnold Schwarzenegger 
vine la Cluj în noiembrie?
Primăria plăteşte peste 15.000 de euro 
pentru organizarea Cupei Mondiale de 
Culturism în Sala Polivalentă.  Pagina 6

ACTUALITATE

Concedieri şi salarii tăiate 
pentru îngrijitoarele bătăușe
Două îngrijitoare au fost sancţionate în ca-
zul unei eleve de la Liceul pentru Defi cienţi 
de Auz Cluj, care a fost bătută.  Pagina 2

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

ECONOMIE

Aproape 5 milioane de euro plăteşte 
clujeanul Adrian Tomşa pentru Prima TV!

IT&C

Cele mai întâlnite tipuri de înșelătorii online. 
Ce presupune frauda „Mesaj de la şef”

Achiziţionarea postului de te-
leviziune Prima TV de clujeanul 
Adrian Tomşa se apropie de fi nal.

Potrivit site-ului specializat în 
ştiri din domeniul mass-media, 
Paginademedia.ro, suma pe ca-
re fi rma lui Tomşa o va plăti pen-
tru "achiziţionarea tuturor acti-
velor corporale şi necorporale a-
parţinând Prima Broadcasting 
Group" este de 22,4 milioane de 
lei (4,8 milioane de euro).

Creditorii postului Prima TV 
au fost de acord, la Adunarea 
Generală de marţi, 16 octom-
brie 2018, cu propunerea admi-
nistratorului judiciar de vânza-
re "în bloc" către Clever Media 
Network, fi rma care deţine pos-
turile Look TV şi Agro TV.

Controlul asupra postului de 
televiziune Prima TV, deţinut în 

prezent de omul de afaceri bucu-
reştean Cristian Burci, care con-
trolează şi cotidianul Adevărul, 
urmează să fi e preluat de clujea-
nul Adrian Tomşa, proprietarul 
posturilor Look TV, Look Plus, 
Agro TV, precum şi site-ul profi t.
ro şi licenţa pentru un viitor post 
de televiziune specializat în ştiri 
economice, Profi t TV.

Adrian Tomşa a cumpărat pos-
turile Look de la un alt om de 
afaceri din Cluj, Arpad Paszkany.

Compania Clever Media Ne-
twork a clujeanului Tomşa va ope-
ra posturile generaliste Prima TV, 
Look TV şi Look Plus şi canalul 
de business Profi t TV. Informaţii 
din media indică un interes al lui 
Adrian Tomşa şi pentru cotidia-
nul Adevărul şi site-ul adevarul.
ro, deţinute tot de Cristi Burci.

Centrul European Cybercrime 
din cadrul Europol lansează o 
campanie de prevenire a celor mai 
întâlnite şapte tipuri de fraude în 
mediul online. "Tacticile folosite 
de infractorii informatici sunt din 
ce în ce mai inovative şi greu de 
detectat. Începând cu însuşirea 
nelegală a calităţii de manager al 
unei companii, până la punerea 
în scenă a unor false relaţii de dra-
goste, autorii de astăzi fac tot ce 
pot să obţină ceea ce vor – bani", 
precizează sursa citată.

* frauda „Mesaj de la şef”: vi-
zând angajaţii autorizaţi să efectu-
eze plăţi, autorul sună sau trimite 
un email, pretinzând că este unul 
din managerii de top din compa-
nie şi îi determină să plătească o 
factură falsă ori să efectueze un 
transfer din contul fi rmei

* fraude cu facturi: o fi rmă 
este contactată de cineva care 
pretinde că este reprezentan-
tul unui furnizor de bunuri/ 
servicii legitim. Angajaţii cu 
atribuţii de efectuare de plăţi 
sunt determinaţi să plătească, 
pe viitor, facturi false în con-
turile autorilor

* phishing: autorii te apelea-
ză telefonic, îţi trimit un mesaj 
text (SMS) ori un email, prin ca-
re te induc în eroare pentru a di-
vulga date personale

* iubire prefăcută: autorii 
pretind că sunt îndrăgostiţi şi 
îşi doresc o relaţie cu potenţi-
ala victimă. Sunt folosite con-
turi false de email sau pe reţe-
le sociale pentru menţinerea 
contactului, câştigarea şi ex-
ploatarea încrederii
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Clujul celor 1 milion de locuitori, 
doar prin unirea cu Floreşti!
Expert: „Oraşul are potenţialul să ajungă la 1 milion de locuitori în viitorul apropiat“
Clujul are „un potenţial excepţional şi la 
un aşa potenţial are nevoie de conducă-
tori vizionari“, mai are „nişte universi-
tăţi fantastic de puternice şi o industrie 
soft excepţională”, dar „nu e normal ca 
oraşul să aibă locuinţe atât de scumpe” 
întrucât nu toată lumea îşi poate permi-

te să cumpere o casă sau să aibă o chi-
rie decentă. Iar „asta nu e în regulă“ de-
oarece transformă Clujul într-un oraş in-
accesibil, este de părere Adrian Crivii, 
expert evaluator din Cluj. Acesta spune 
că necesitatea unei uniri administrative 
a Clujului cu Floreştiul, Apahida şi Ba-

ciu este „evidentă şi benefi că” pentru în-
treg arealul.  „Este singura soluţie ce poa-
te conferi şanse de dezvoltare, având în 
vedere ca oraşul vechi are o suprafaţă re-
lativ mică şi o situaţie geografi că com-
plicată, fi ind aşezată într-o vale îngus-
tă”, a mai declarat acesta. Pagina 4

Piaţa Mihai Viteazu, aşa cum nu aţi văzut-o niciodată!

Neglijată în ultimii ani, piaţa Mihai Viteazu a avut o istorie zbuciumată, marcată de schimbări majore, 
vizibile în fotografii de epocă. Ce au surprins fotografii vremii, de la 1880, până în 1976? Pagina 7

Spitalele din Cluj-Napoca se zbat să supravieţuiască
Aproximativ 500.000 de euro vor fi împărţiţi între cele mai importante spitale din Cluj-Napoca 
pentru eternele lucrări de reparaţii sau dotarea cu aparatură medicală. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Bărbat arestat preventiv 
după un accident mortal

Poliţiștii din Turda au dispus măsura reţi-
nerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat 
care a provocat un accident rutier mortal. 
Acesta este cercetat pentru săvârșirea in-
fracţiunilor de uciderea din culpă, condu-
cerea unui vehicul fără permis de condu-
cere și conducerea unui vehicul sub influ-
enţa alcoolului. “la data de 9 octombrie, 
în jurul orei 13.40, bărbatul în vârstă de 
50 de ani, din comuna Iara, judeţul Cluj, 
în timp ce conducea o autoutilitară pe DJ 
107M, pe fondul unei depășiri regula-
mentare ar fi pierdut controlul asupra di-
recţiei de deplasare, a părăsit partea ca-

rosabilă și s-a răsturnat. În urma acciden-
tului, un bărbat de 42 de ani, din comuna 
Iara, pasager în autoutilitară, a decedat, 
iar bărbatul de 50 de ani a fost rănit ușor. 
Poliţiștii ajunși la faţa locului au constatat 
faptul că bărbatul care conducea nu avea 
permis. Totodată, în urma testării cu a-
paratul etilotest a reieșit că se afla sub 
influenţa băuturilor alcoolice, având o 
concentraţie de peste 0,55 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. La acel moment, 
bărbatul a fost condus la unitatea medi-
cală și internat pentru îngrjiri de specia-
litate., fiind externat de curând. În cursul 
zilei de ieri, bărbatul a fost arestat pre-
ventiv pentru 30 de zile de către magis-
traţi”, transmite IPJ Cluj.

Hoţ de mic. Un minor de 13 
ani a spart şase beciuri
La data de 15 octombrie, în urma proba-
toriului administrat de către poliţiștii de 
investigaţii criminale din cadrul Poliţiei 
municipiului Câmpia Turzii, un bărbat, 
de 31 de ani, din Câmpia Turzii, a fost a-
restat preventiv pentru 30 de zile de că-
tre magistraţi. “Cel în cauză a fost prins 
în flagrant delict în noaptea de 14 spre 
15 octombrie de către o patrulă de sigu-
ranţă publică. Acesta, împreună cu un 
minor de 13 ani, sustrăgea unelte elec-
trice din subsolul unui imobil de pe stra-
da Aurel Vlaicu, din Câmpia Turzii. 
Conform verificărilor efectuate, s-a stabi-

lit că cei în cauză ar fi pătruns în 6 be-
ciuri și ar fi reușit să sustragă bunuri de 
la subsolul a 5 imobile, cauzând un pre-
judiciu de circa 1.800 de lei. În urma de-
pistării acestora, prejudiciul a fost recu-
perat”, se arată într-un comunicat de 
presă al IPJ Cluj.

Urmărire ca-n filme
pe străzile Clujului 
după un şofer băut
Poliţiștii clujeni au observat, luni seara, 
un conducător auto care circula pe stra-
da Traian Vuia și care a trecut pe culoa-
rea roșie a semaforului electric, circulând 
haotic. “Poliţiștii i-au făcut semn să 
oprească, însă conducătorul auto a refu-
zat și a mărit viteza de deplasare. S-a 
procedat la urmărirea acestuia pe străzi-
le Traian Vuia, Brigadierilor, Vidrei, 
Branului, Plevnei, Rodnei, Timișului, 
Blajului, reușindu-se blocarea acestuia 
pe strada Plevnei. Astfel, s-a stabilit că 
șoferul este un bărbat, de 31 de ani, din 
Mociu, și se afla sub influenţa alcoolului. 
La faţa locului s-a solicitat prezenţa unui 
echipaj de poliţie din cadrul Biroului 
Rutier Cluj-Napoca, care l-a testat pe 
bărbat cu aparatul etilotest, rezultatul fi-
ind de 1.09 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat. Conducătorul auto a fost condus la 
unitatea medicală pentru recoltarea pro-
belor biologice în vederea stabilirii alco-
olemiei în sânge”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Două îngrijitoare au fost 

sancţionate în cazul 

unei eleve de la Liceul 

Tehnologic Special pentru 

Defi cienţi de Auz 

Cluj-Napoca, care a fost 

bătută, a anunţat marţi 

Centrul European pentru 

Drepturile Copiilor 

cu Dizabilităţi (CEDCD).

„În urma demersurilor 

CEDCD realizate deopotrivă 

la nivel de procedură admi-

nistrativă, dar şi la Parchet, 

am fost informaţi ofi cial as-

tăzi, 15 octombrie 2018, de 

către Ministerul Educaţiei 

Naţionale cu privire la mă-

surile disciplinare luate la 

nivelul Liceului Tehnologic 

Special pentru Defi cienţi de 

Auz Cluj-Napoca: 1. Desfa-

cerea contractului de mun-

că al supraveghetoarei de 

noapte care a agresat elevii; 

2. Sancţionarea celei de-a 

doua îngrijitoare de noapte 

implicată în abuzurile împo-

triva elevilor cu diminuarea 

salariului de bază cu 15% 

pe o perioadă de trei luni. 

Investigaţiile continuă în do-

sarul penal în cauză şi aş-

teptăm deopotrivă tragerea 

la răspundere penală a celor 

găsiţi vinovaţi”, se arată 

într-un comunicat al CEDCD.

De asemenea, CEDCD îşi 

exprimă îngrijorarea cu privi-

re la acţiunile împotriva elevi-

lor din liceu ca urmare a dez-

văluirii abuzurilor existente în 

cadrul unităţii de învăţământ.

„În acest moment, eleva su-

pusă agresiunii în luna iunie 

se afl ă într-o acută stare de 

vulnerabilitate, fi ind victima 

unor presiuni concertate din 

partea reprezentanţilor şcolii 

pentru a părăsi instituţia de 

învăţământ. Faţă de această si-

tuaţie extrem de gravă vom fa-

ce toate demersurile legale ne-

cesare pentru a ne asigura că 

integritatea psihică, emoţiona-

lă şi fi zică a elevei sunt prote-

jate”, a declarat preşedintele 

CEDCD, Mădălina Turza.

Centrul European pentru 

Drepturile Copiilor cu Dizabi-

lităţi (CEDCD) a preluat ca-

zul referitor la abuzurile şi re-

lele tratamente aplicate elevi-

lor din cadrul Liceului Tehno-

logic Special pentru Defi cienţi 

de Auz din Judeţul Cluj în lu-

na iunie 2018. În urma sesi-

zărilor primite de la mai mul-

ţi părinţi ai elevilor din acest 

liceu şi în contextul abuzuri-

lor şi maltratării unei eleve 

din clasa a VII a acestui Li-

ceu, CEDCD a sesizat Parche-

tul de pe lângă Judecătoria 

Cluj, Ministerul Educaţiei şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean.

O anchetă internă a fost 

declanşată, în 11 iunie, la Li-

ceul pentru Defi cienţi de Auz 

din Cluj-Napoca după ce în 

social-media a apărut un clip 

video din care reiese că o su-

praveghetoare loveşte o ele-

vă. La şcoală ar fi  avut loc 

o altercaţie între două eleve, 

iar cea care era responsabi-

lă cu supravegherea de noap-

te a încercat să le despartă 

pe fete. Postarea clipului a 

fost făcută pe Facebook la o 

zi de la incident, însoţită de 

un mesaj care arăta unde a 

avut loc întâmplarea.

„În cadrul Liceului pentru 

Defi cienţi de Auz se verifi că 

situaţia creată, este o anche-

tă, s-a format o comisie de 

verifi care a incidentului. Din 

primele informaţii a fost o 

altercaţie între două eleve ale 

liceului, iar supraveghetoa-

rea de noapte a încercat să 

intervină şi să le despartă. 

Nu există urmări de agresi-

uni fi zice sau aspecte care să 

pună în pericol integritatea 

fi zică sau psihică a vreune-

ia dintre cele două eleve”, 

spuneau reprezentanţii In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj la acea dată.

DEZNODĂMÂNT ÎN CAZUL ELEVEI BĂTUTE LA LICEUL PENTRU DEFICIENŢI DE AUZ

Concedieri şi salarii tăiate
pentru îngrijitoarele bătăușe
Supraveghetoarea acuzată că a lovit o elevă a rămas cu sancţiunea 
primită în iunie: desfacerea contractului de muncă

O anchetă internă a fost declanşată, în 11 iunie, la Liceul pentru Deficienţi de Auz din Cluj-Napoca 
după ce în social-media a apărut un clip video din care reiese că o supraveghetoare loveşte o elevă
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Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului 

(CEDO) a condamnat 

România la plata unor des-

păgubiri fi nanciare către 

doi cetăţeni de etnie romă 

împotriva cărora, conform 

verdictului CEDO, poliţia 

română a folosit forţa în 

mod „excesiv şi nejustifi cat 

de circumstanţe” în timpul 

unor operaţiuni de căutare 

a unor suspecţi de furt.

Instanţa europeană a esti-

mat că autorităţile române nu 

au investigat sufi cient o posi-

bilă „motivaţie rasistă” a poli-

ţiei române în organizarea ace-

lor operaţiuni, se arată într-un 

comunicat emis marţi de CE-

DO. Reclamanţii Augustin Lin-

gurar, Trandafi r Lăcătuş şi Mi-

nerva Covaci fac parte dintr-un 

grup de etnici romi din Cluj. În 

urma primirii a numeroase plân-

geri privind fapte de furt, poli-

ţia română a efectuat o inves-

tigaţie în baza căreia a organi-

zat împreună cu jandarmeria, 

pe 5 noiembrie 2005, o primă 

operaţiune în comunitatea ro-

mă de la Pata Rât.

În cursul acestei operaţi-

uni au fost recuperate o serie 

de obiecte furate şi au fost 

operate două arestări. În ur-

ma descoperirii acestor bu-

nuri furate şi a dovezilor con-

form cărora şi alţi suspecţi se 

afl au în acea comunitate ro-

mă, pe 8 noiembrie a fost efec-

tuată acolo o a doua operaţi-

une a poliţiei. Potrivit comu-

nicatului CEDO, reclamanţii 

au refuzat să iasă din case şi 

au fost scoşi afară cu forţa, 

iar la fi nalul operaţiunii poli-

ţia a dat foc taberei.

Pe 21 decembrie 2005, re-

clamaţii au formulat o plânge-

re penală împotriva poliţişti-

lor şi jandarmilor care au par-

ticipat la cele două operaţiuni, 

acuzându-i de comportament 

abuziv prin violenţă verbală, 

atac, ameninţare şi distrugere 

prin incendiere. Dar justiţia ro-

mână nu le-a dat dreptate, Cur-

tea de Apel din Oradea cla-

sând cazul, astfel că reclama-

ţii s-au adresat CEDO.

În hotărârea defi nitivă emi-

să acum de instanţa europea-

nă, aceasta estimează că „fo-

losirea forţei de către poliţie îm-

potriva dlui Lingurar şi dlui Lă-

cătuş a fost excesivă şi nejus-

tifi cată de circumstanţe”. „Dl 

Lingurar a fost trântit la pământ 

de către un ofi ţer de poliţie şi 

dl. Lăcătuş a fost lovit cu un 

baston poliţienesc deşi nu opu-

nea rezistenţă şi a fost imobi-

lizat de doi ofi ţeri de poliţie”, 

menţionează CEDO, care con-

sideră că „aceste acte de bru-

talitate au fost menite să stâr-

nească sentimentul de teamă, 

angoasă şi inferioritate care pot 

umili şi înjosi”, punerea la pă-

mânt a reclamantului reprezen-

tând în opinia instanţei euro-

pene un act ce „afectează dem-

nitatea umană”.

Deşi nu a admis că acţiunea 

poliţiei a avut o motivaţie ra-

sistă, CEDO a considerat totuşi 

că investigarea de către autori-

tăţile române a acuzaţiei de ra-

sism formulate de reclamanţi 

nu a fost aprofundată sufi cient. 

Mai mult, CEDO notează că in-

vestigaţia autorităţilor române 

s-a concentrat numai pe cir-

cumstanţele în care s-au des-

făşurat operaţiunile poliţiei şi 

pe plângerea formulată de re-

clamantul Lăcătuş privind re-

lele tratamente la care a fost 

supus, nu şi pe cea a reclaman-

tului Lingurar, iar investigarea 

plângerii formulate de recla-

mantul Lăcătuş a durat prea 

mult, peste opt ani.

În verdictul fi nal, CEDO e 

estimat că România a încăl-

cat astfel articolele 3 (privind 

interzicerea tratamentelor in-

umane şi degradante) şi 8 (pri-

vind respectarea vieţii priva-

te şi de familie) din Conven-

ţia Europeană a Drepturilor 

Omului, iar în privinţa artico-

lului 14 (privind interzicerea 

discriminării) răspunsul au-

torităţilor române a fost con-

siderat de CEDO insufi cient.

Decizia CEDO prevede că 

statul român trebuie să plă-

tească reclamanţilor câte 

11.700 de euro pentru fi eca-

re, plus cheltuieli administra-

tive de 3.100 de euro.

România, condamnată la CEDO. Poliţiştii clujeni au intervenit abuziv la Pata Rât

Cea mai mare sumă a 

cerut-o Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj, 

condus de Petru Şuşcă, 

4,3 milioane de lei. 

„Asigurarea asistenţei de 

sănătate publică a constituit 

în fi ecare an o prioritate a mu-

nicipalităţii clujene ce s-a re-

fl ectat şi în sumele alocate de 

la bugetul local pe acest do-

meniu în ultimii ani: 3,9 mi-

lioane lei în 2014, 4 milioane 

lei în 2015, 4,3 milioane lei în 

2016 şi 4,9 milioane lei în 

2017. Pe anul 2018 suma se 

ridică la 6,75 milioane lei”, 

motivează municipalitatea alo-

carea banilor.

Spitalele cer aparatură 
de ultimă generaţie

Cea mai mare finanţare 

a cerut-o Spitalul Clinic Ju-

deţean de Urgenţă care a so-

licitat suma de 4,3 milioa-

ne lei pentru aparatură me-

dicală motivând că “dotarea 

există nu permite desfăşu-

rarea unui act medical op-

tim, iar defecţiunile frecven-

te ale echipamentelor pro-

duc disfuncţionalităţi de 

multe ori importante cu con-

secinţe medicale, dar şi e-

conomice, lipsa lor putând 

determina oprirea activită-

ţii clinice, pe alocuri, sau 

prelungirea perioadei de spi-

talizare a pacienţilor”.

Conducerea spitalului va 

trebui să se descurce doar 

cu 650.000 lei (suma pe ca-

re a decis s-o aloce Primă-

ria) pentru dotarea blocului 

operator neurochirurgie – 

550.000 lei (aparat Rx mo-

bil cu braţ C) şi pentru ATI 

chirurgie general II şi chirur-

gie vasculară – 100.000 lei 

(staţie compresoare pentru 

producer aer comprimat şi 

staţie vacuum medical).

Institutul Oncologic a so-

licitat „alocarea în regim de 

urgenţă” a sumei de 280.000 

de lei pentru achiziţionarea 

unui aparat de electrochirur-

gie de înaltă performanţă cu 

pensă bipolar, motivând că 

echipamentul pe care îl de-

ţine „prezintă o vechime de 

peste 10 ani, iar achiziţiona-

rea acestui aparat este extre-

me de important în vederea 

realizării unor intervenţii cu 

tehnici modern de chirurgie 

oncologică”.

Podiumul mai este com-

pletat de Spitalul de Recupe-

rare care a cerut alocarea su-

mei de 248.000 lei pentru un 

aparat de anestezie şi un fi -

broscop, conducerea spita-

lului motivând că “aparate-

le existente au depăşit dura-

ta normal de funcţionare, fi -

ind uzate fi zic şi moral”. Spi-

talul Clinic de Urgenţă pen-

tru Copii, care se afl ă în sub-

ordinea Consiliului Judeţean, 

a solicitat suma de 220.000 

de lei pentru lucrări de re-

paraţii la Secţia Clinică Ne-

onatologie-Prematuri, men-

ţionând că acele clădiri pe 

care le deţine sunt vechi, u-

nele în proces de retroceda-

re, “aceasta fi ind cauza care 

împiedică realizarea unor 

modifi cări majore sau extin-

deri, deci realizarea unor cir-

cuite optime, funcţionale”.

Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase primeşte 200.000 de 

lei pentru dotarea cu apara-

tură medicală a Laboratoru-

lui de Radiologie şi Imagisti-

că medicală din cadrul Am-

bulatoriului Integrat al spita-

lului de pe strada Moţilor. “Ne-

achiziţionarea aparaturilor du-

ce la imposibilitatea spitalu-

lui de a-şi desfăşura activita-

tea în laboratorul radiologie 

şi imagistică”, transmite con-

ducerea spitalului.

Institul Inimii, fără 
stenturi, Urologia se 
chinuie să supravieţuiască

Institutul Inimii a solici-

tat sprijin fi nanciar reprezen-

tând contravaloarea a 200 de 

stenturi, acestea fi ind nece-

sare asigurării unui stoc de 

aproximativ două luni, “de-

oarece fondurile alocale aces-

tor produse sunt cheltuie cu 

prioritate, în regim de maxi-

mă urgenţă şi sunt insufi ci-

ente în raport cu adresabili-

tatea pe care o are institu-

tul”. Conducerea spitalului 

mai spune că, de regulă, fon-

durile destinate asigurării 

stenturilor se alocă la fi nal 

de lună, “acest fapt generând 

perioade lungi de timp între 

lansarea comenzilor şi livra-

rea produselor, situaţie care 

afectează activitatea medi-

cală prin prelungirea momen-

tului de efectuare a mano-

perei, periclitând astfel evo-

luţia stării pacientului”.

„Ne afl ăm într-o situaţie de 

urgenţă deoarece intervenţiile 

de implantare a stenturilor nu 

pot suferi amânare din cauza 

stării de degradare accentuate 

a sănătăţii pacienţilor, fapt ca-

re conduce, inevitabill, la ne-

cesitatea comandării acestor 

dispozitive medicale de urgen-

ţă, în vederea realizării opera-

ţiilor de implant”, transmite 

conducerea spitalului.

Institutul de Urologie şi 

Transplant Renal a cerut su-

ma de 160.000 de lei pentru 

acţiuni de reparaţii curente şi 

igienizare ale saloanelor pen-

tru pacienţi de pe secţiile cli-

nice şi ale compartimentului 

de terapie intensivă şi bloc 

operator. Conducerea Institu-

tului de Urologie susţine că, 

în urma unor controale, au 

fost constatate defi cienţe ma-

jore care pun în pericol sigu-

ranţa şi sănătatea pacienţilor.

„Deşi au fost realizaţi paşi 

importanţi în direcţia asigu-

rării sustenabilităţii fi nancia-

re, Institutul continuă să se 

confrunte cu un defi cit de fi -

nanţare care pune în pericol 

funcţionarea instituţiei şi nu 

poate fi  acoperită doar din re-

sursele proprii”, transmite con-

ducerea Institutului.

Institutul de Gastroentero-

logie a solicitat suma de 

160.000 de lei pentru echipa-

ment medical-generator de ra-

diofrecvenţă necesar dotării 

blocurilor operatorii, dar co-

misia care s-a ocupat de se-

lecţia proiectelor a decis acor-

darea sumei de 159.000 de lei 

pentru acest institut.

“Institutul Regional de Gas-

troenterologie-Hepatologie se 

afl ă în situaţie de urgenţă de-

oarece blocul operator se afl ă 

într-un grad avansat de uzu-

ră, iar reparaţia acestuia im-

plică costuri ridicate, acestea 

fi ind dublate şi de o inactivi-

tate pe perioada reparaţiilor, 

pacienţii fi ind în imposibilita-

tea de a fi  trataţi medical de 

către medicii specialişti. Insti-

tutul deserveşte aproximativ 

6000 de pacienţi doar pe chi-

rurgie, având pe an aproape 

70.000 de pacienţi din Tran-

silvania şi nu numai, deve-

nind un centru de excelenţă 

în tratamentul tumorilor he-

pato-bilio-pancreatice, din ce 

în ce mai mulţi pacienţi adre-

sându-se echipelor medicale 

cu acest diagnostic pentru tra-

tamente de ultimă oră”, a ară-

tat conducerea Institutului.

Spitalul Clinic Căi Ferate 

100.000 de lei pentru achiziţi-

onarea unei mese de operaţie 

pentru chirurgie general plus 

chirurgie bariatrică şi laparo-

scopică avansată şi a unui soft 

pentru depistarea precoce a 

efectelor secundare ale chimi-

oterapiei asupra cordului

Spitalele din Cluj se zbat să supravieţuiască
Aproximativ 500.000 de euro vor fi împărţiţi între cele mai importante spitale din Cluj-Napoca 
pentru eternele lucrări de reparaţii sau dotarea cu aparatură medicală. 

Primarul Emil Boc (foto stanga) şi managerul Spitalului Cinic Judeţean de Urgenţă Cluj, Petru Şuşcă (foto dreapta)

• 650.000 lei – Spitalul 
Clinic Judeţean de Urgenţă

• 280.000 lei – Institutul 
Oncologic Prof.dr. I. Chiricuţă

• 248.000 lei – Spitalul 
Clinic de Recuperare

• 219.000 lei – Spitalul Clinic 
de Urgenţă pentru Copii

• 200.000 lei – Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase

• 159.000 lei – Institutul 
de Gastroenterologie-
Hepatologie Prof. Dr. 
Octavian Fodor

• 157.000 lei – Institutul 
Clinic de Urologie și 
Transplant Renal

• 152.000 lei – Institul 
Inimii Niculae Stăncioiu 

• 100.000 lei – Spitalul 
Clinic Căi Ferate

Topul alocărilor
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PIAŢA VALUTARĂ

Leul s-a decuplat ieri 

de la evoluţia faţă de euro a 

celorlalte monede din regi-

une, cursul apropiindu-se, 

din nou, de un nou maxim 

istoric. În piaţa monetară, 

indicii ROBOR au avut 

o evoluţie descendentă.

Media euro a urcat de la 

4,6663 la 4,6677 lei. Tranzac-

ţiile s-au realizat într-un cu-

loar îngust, cuprins între 4,663 

şi 4,67 lei, iar cotaţia de la 

ora 14:00 se plasa în jurul va-

lorii de 4,669 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 4,0270 la 4,0341 

lei, în timp ce cotaţiile au fl uc-

tuat între 4,024 şi 4,036 lei.

Moneda elveţiană se tran-

zacţiona pe pieţele internaţi-

onale în culoarul 1,143 – 1,146 

franci/euro, iar media ei a 

scăzut de la 4,0863 la 4,0786 

lei.Şirul de şedinţe de creş-

tere a indicilor ROBOR a fost 

întrerupt ieri, pe fondul u-

nei reglări a lichidităţii din 

piaţa monetară.

Indicele ROBOR la trei luni, 

utilizat la calcularea dobân-

zilor la majoritatea creditelor 

în lei, a scăzut de la 3,18 la 

3,17%, iar cel la şase luni, 

folosit la calcularea ratelor la 

creditele ipotecare, a coborât 

de la 3,44 la 3,41%. La rân-

dul lor, indicii ROBOR la no-

uă şi 12 luni au scăzut de la 

3,51 la 3,48%, respectiv de 

la 3,56 la 3,55%.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie descenden-

tă faţă de euro, profi tând de 

reducerea ieşirilor de capi-

tal speculativ care se îndrep-

tau către piaţa americană. 

Moneda poloneză se tran-

zacţiona în culoarul 4,29 – 

4,296 zloţi iar cea maghiară 

între 322 şi 322,8 forinţi.

Perechea euro/dolar fl uc-

tua pe pieţele internaţionale 

între 1,1566 şi 1,1599 dolari. 

Moneda unică s-a apreciat u-

şor, datorită unor date econo-

mice negative venite din Sta-

tele Unite, însă continuă să se 

afl e presiune datorită discuţi-

ilor din jurul proiectului de 

buget al Italiei pentru 2019.

Indicele compozit al bit-

coin calculat de Bloomberg 

a crescut de la 6.390,70 do-

lari, luni seară, la 6.437,07 

ieri la prânz.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Euro urcă din nou spre 4,67 lei
Acţionarii Băncii 

Transilvania au aprobat 

în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare de ieri, 16 

octombrie, fuziunea BT – 

Bancpost, care va avea loc 

în 31 decembrie.

„Mulţumesc acţionarilor 

pentru încrederea acordată prin 

aprobarea fuziunii. Având la 

bază sinergiile Banca Transil-

vania – Bancpost şi văzând re-

zultatele de până acum avem 

încredere că vom fi naliza cu 

bine planul ambiţios al integră-

rii în decembrie, când cele do-

uă bănci vor fuziona”, a decla-

rat Horia Ciorcilă, Preşedintele 

Consiliului de Administraţie BT.

În perioada următoare, BT 

va oferi clienţilor Bancpost in-

formaţii despre produsele şi 

serviciile corespondente de la 

Banca Transilvania, precum 

şi Oferta de Bun Venit la BT.

Banca Transilvania a cum-

părat Bancpost, cu o cotă 

de piaţă de 2,9%, într-o tran-

zacţie în jur de 235-250 mi-

lioane euro.

Reprezentanţii instituţiei de 

credit din Cluj au semnat în a 

doua jumătate a lunii noiem-

brie 2017 contractul de achizi-

ţionare a Bancpost, atunci pe 

locul al nouălea în sistemul 

bancar românesc, cu active de 

1,88 miliarde euro, faţă de ce-

le 12,2 miliarde euro de la acel 

moment care plasau Banca 

Transilvania pe poziţia secun-

dă, în spatele Erste Bank.

Banca Transilvania a achi-

ziţionat Bancpost de la Euro-

bank Group în aprilie 2018, de-

ţinând în prezent peste 99% 

din capitalul social al Bancpost. 

Ulterior momentului achiziţiei 

a fost demarată integrarea Banc-

post în Grupul Financiar Ban-

ca Transilvania, respectiv de-

mersul de obţinere a aprobări-

lor din partea autorităţilor. Ast-

fel, în cursul lunii septembrie, 

Banca Transilvania a obţinut 

autorizarea fuziunii de către 

Banca Naţională a României.

Până la fi nalul anului, când 

va fi  fi nalizată integrarea, ce-

le două bănci vor avea în con-

tinuare activitate separată. Ul-

tima zi lucrătoare la Bancpost 

va fi  28 decembrie, iar prima 

zi lucrătoare din anul viitor 

la Banca Transilvania va fi  3 

ianuarie 2019.

Acţionarii Băncii Transilvania 
au aprobat fuziunea cu Bancpost

Clujul are „un potenţial 

excepţional şi la un aşa 

potenţial are nevoie 

de conducători vizionari“, 

mai are „nişte universităţi 

fantastic de puternice 

şi o industrie soft excepţi-

onală”, dar „nu e normal 

ca oraşul să aibă locuinţe 

atât de scumpe” întrucât 

nu toată lumea îşi poate 

permite să cumpere o 

casă sau să aibă o chirie 

decentă. Iar „asta nu e în 

regulă“ deoarece transfor-

mă Clujul într-un oraş 

inaccesibil, este de părere 

Adrian Crivii, expert eva-

luator din Cluj.

„În fi ecare an 10-15.000 

de studenţi termină şi vor să 

locuiască în Cluj şi au nevo-

ie de locuinţe sau chirii. Iar 

oraşul are 5-6.000 de oferte. 

Şi din decalajul ăsta se face 

o compeţie. Cine are bani 

mai mulţi închiriază cu 500 

de euro sau îşi cumpără cu 

1.500-1.700 de euro pe me-

tru pătrat. Cine nu, are o pro-

blemă. Clujul devine inacce-

sibil. Ori asta nu-i bine în 

sensul că avem nevoie şi de 

profesori foarte tineri, cali-

fi caţi şi foarte buni. Avem 

nevoie şi de alte profesii şi 

meserii, nu numai de sof-

tişti“, explică specialistul, ci-

tat de adevărul.ro.

Acesta se întreabă cine-şi 

permite să cumpere un apar-

tament de 150.000 de euro, 

raportat la veniturile norma-

le. „Foarte multe locuinţe 

sunt cumpărate cu banii jos 

şi sunt cumpărate nu de clu-

jeni. Nici măcar softiştii nu 

cumpără cu preţul ăsta. Fi-

ind un pol foarte bine dez-

voltat, se cumpără de către 

oameni din Bucureşti, din 

Constanţa, din Germania, din 

alte ţări. Oameni cu bani vin 

şi investesc în piaţa imobili-

ară, unde sunt obişnuiţi cu 

preţul de 3.000 sau 4.000 de 

euro la metru pătrat în pia-

ţa lor. Şi atunci 1.500 nu li 

se pare chiar atât de mult“, 

adaugă Crivii.

Dezvoltarea industriei IT 
a dus la explozia 
prețurilor în imobiliare

Expertul evaluator mai spu-

ne că ceea ce diferenţiază Clu-

jul de alte oraşe din România 

este „această dezvoltare spec-

taculoasă a industriei IT”, ca-

re a făcut ca în piaţa imobili-

ară să explodeze preţurile.

„Nu putem vorbi despre 

preţuri «umfl ate, acestea fi ind 

un rezultat al jocului pieţei şi 

sunt formate în funcţie de ce-

rere şi ofertă. Evident, la Cluj, 

există un dezechilibru destul 

de accentuat pe piaţa imobi-

liară. O explicaţie a faptului 

că Clujul este cel mai scump 

oraş din România rezidă şi din 

realitatea că, în proporţie de 

peste 70%, locuinţele sunt 

cumpărate cu banii jos. Asta 

spune că există mulţi investi-

tori în domeniul imobiliar ca-

re cumpără pentru închiriere 

locuinţe în Cluj, accentuând 

caracterul speculativ al pie-

ţei”, mai spune acesta.

Clujul celor un milion 
de locuitori

Adrian Crivii mai spune că 

oraşul are toate premisele ca în 

viitorul nu prea îndepărtat să 

ajungă la 1 milion de locuitori.

„Plecând de la dezvoltarea 

pieţei muncii, de la evoluţia 

spectaculoasă a veniturilor ge-

nerate de creşterea economi-

că din ultimii ani, proiectele 

de infrastructură au luat am-

ploare – de exemplu moder-

nizarea aeroportului interna-

ţional – Clujul are toate pre-

misele ca în viitorul nu prea 

îndepărtat să ajungă la 1 mi-

lion de locuitori. Acest dezi-

derat va putea fi  atins numai 

în cazul în care autorităţile lo-

cale vor şti să ia deciziile ce-

le mai potrivite pentru o stra-

tegie clară de dezvoltare, axa-

tă în special pe adaptarea in-

frastructurii la necesităţile vi-

itorului. Când mă refer un 

oraş de 800.000/1.000.000 de 

locuitori, trebuie să avem în 

vedere nu numai vechiul oraş 

Cluj-Napoca, ci şi comunele 

limitrofe, începând de la Gi-

lău până la Apahida, continu-

ând cu Feleac sau Baciu, deci 

vorbim de o suprafaţă mult 

mai mare, posibilităţile de dez-

voltare rezidenţială, comerci-

ală fi ind pe măsura dimensi-

unilor de care am discutat”, 

spune acesta.

Expertul spune că necesi-

tatea unei uniri administra-

tive a Clujului cu Floreştiul, 

Apahida şi Baciu este “evi-

dentă şi benefi că” pentru în-

treg arealul.

„Este singura soluţie ce 

poate conferi şanse de dez-

voltare, având în vedere ca 

oraşul vechi are o suprafaţă 

relativ mică şi o situaţie geo-

grafi că complicată, fi ind aşe-

zată într-o vale îngustă. Ast-

fel, este natural ca dezvolta-

rea în perspectivă să se facă 

cu accent spre zonele limitro-

fe, dar asta numai în condiţi-

ile edifi cării unei infrastruc-

turi edilitare şi de transport, 

pe masură. Această decizie va 

fi  benefi că pentru nivelul de 

civilizaţie şi al calităţii vieţii 

al acestei vechi aşezări”, a 

mai declarat acesta.

CUM A AJUNS CLUJUL CEL MAI SCUMP DIN ŢARĂ? 

„Oraşul are potenţialul să ajungă 
la 1 milion de locuitori în viitorul apropiat“
Expertul Adrian Crivii explică cum a ajuns Cluj-Napoca un oraş scump din punct de vedere imobiliar

În Cluj există mulţi investitori în domeniul imobiliar care cumpără pentru locuinţe închiriere

ADRIAN CRIVII | expert evaluator 

 „În fi ecare an 
10-15.000 de studenţi 
termină şi vor să 
locuiască în Cluj şi au 
nevoie de locuinţe sau 
chirii. Iar oraşul are 
5-6.000 de oferte. Şi 
din decalajul ăsta se 
face o compeţie. Cine 
are bani mai mulţi 
închiriază cu 500 de 
euro sau îşi cumpără 
cu 1.500-1.700 de 
euro pe metru pătrat. 
Cine nu, are o 
problemă. Clujul 
devine inaccesibil. “

TRANZACȚII

70%
în proporţie de peste 70%, locuinţele din Cluj 
sunt cumpărate cu banii jos.



de ani20

NOI SCRIEM

nu cuvinte
în neștire

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

ȘTIRI
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20 de copii, elevi la 

şcoala din Muntele Rece, 

comuna Măguri-Răcătău, 

au primit la sfârşitul 

săptămânii trecute bici-

clete noi. Acestea au fost 

oferite de CERT 

Transilvania şi asociaţia 

sportivă Tura de Noapte.

În urma evenimentului or-

ganizat la sfârşitul lunii trecu-

te, 20 de biciclete noi au fost 

cumpărate din donaţiile strân-

se în cadrul celei de-a cincea 

ediţii a evenimentului Liberty 

on Bike. Competiţia a reunit 

ciclişti amatori şi profesionişti 

în cadrul a trei curse de pro-

fi l, desfăşurate la parcul teh-

nologic, în zone din oraş şi în 

zone montane din Cluj.

Copiii de la şcoala din 

Muntele Rece au aşteptat 

nerăbdători sosirea maşini-

lor off-road în care se aflau 

bicicletele şi care le-a adus 

zâmbetul pe feţe. Pe lângă 

cele biciclete, copiii au pri-

mit cărţi şi dulciuri. Pe lân-

gă biciclete, copiii au primit 

sfaturi cum să meargă cu e-

le pe stradă, ce reguli de cir-

culaţie trebuie să respecte, 

dar şi sfaturi tehnice.

În urma ediţiilor din anii 

trecuţi, alte 30 de biciclete 

au ajuns la copii care locu-

iesc în sate greu accesibile 

din Munţii Apuseni şi ajung 

cu greu la şcoală. Liberty 

on Bike 2018 a adus la star-

tul celor trei competiţii pes-

te 130 de biciclişti amatori 

şi profesionişti, mai mulţi 

decât la ediţia precedentă.

Copiii de la o şcoală din Munţii Apuseni 
au primit biciclete noi

Reprezentanţii Agenţiei 

Naţionale Antidrog preci-

zează că fetele consumă 

mai multe substanţe sedati-

ve şi solvenţi, celelalte 

tipuri de droguri fi ind con-

sumate mai multe de băieţi.

Debutul vârstei de consum a 

substanţelor psihoactive în rândul 

tinerilor este de 13 ani, anunţă 

Agenţia Naţională Antidrog (ANA), 

precizând că în 2016, peste 300 de 

copii au benefi ciat de tratament 

ca urmare a consumului de dro-

guri. Specialiştii susţin că substan-

ţele se găsesc prea uşor.

Potrivit ultimelor date ale 

Agenţiei Naţionale Antidrog, 

vârsta medie de consum a dro-

gurilor este de 17,3 ani, iar vâr-

sta de debut este de 13 ani.

„Potrivit rezultatelor (...) pe 

un eşantion reprezentativ de elevi 

cu vârsta de 16 ani, cel mai ma-

re procent de adolescenţi care 

au debutat în consum la vârsta 

de 13 ani sau mai devreme se 

înregistrează în cazul consumu-

lui de inhalante – 1,8%, din to-

talul respondenţilor. Pe locul al 

doilea, la egalitate, se situează 

adolescenţii care au debutat în 

consumul de canabis, respectiv 

cei care au debutat la vârsta de 

13 ani sau mai devreme în con-

sumul de alcool cu pastile – 

1,4%, iar pe locul al treilea, se 

plasează debutul înainte de vâr-

sta de 13 ani în consumul de noi 

substanţe psihoactive (NSP) – 

1,3%”, se arată într-un comuni-

cat trimis de Agenţia Naţională 

Antidrog (ANA).

De asemenea, specialiştii 

mai anunţă că cele mai multe 

urgenţe medicale în rândul co-

piilor, cauzate de consumul de 

droguri, au fost atribuite con-

sumului de noi substanţe 

psihoactive.î

„În anul 2016, serviciile de tra-

tament adresate consumatorilor 

de droguri au fost accesate de 329 

copii cu vârsta cuprinsă între 11 

şi 18 ani, reprezentând 9,3% din 

totalul persoanelor admise la tra-

tament ca urmare a consumului 

de droguri. (...) Cele mai multe 

urgenţe medicale cauzate de con-

sumul de droguri au fost atribu-

ite consumului de noi substanţe 

psihoactive (49% în cazul copii-

lor şi 30% în cazul persoanelor 

cu vârsta peste 18 ani)”, mai 

anunţă specialiştii antidrog.

Cel mai mare nivel al con-

sumului este înregistrat la cana-

bis – 8,1%. Urmează noile sub-

stanţe psihoactive cu 5,1%, sol-

venţi/ substanţe inhalante cu 

3,6% şi cocaină cu 3,3%.

Conform specialiştilor, ti-

nerii consideră că unele dro-

guri se pot găsi “uşor”. Aceş-

tia iau canabisul sau noile 

substanţe psihoactive din lo-

curile unde îşi petrec timpul 

liber: discoteci, baruri, cafe-

nele, străzi şi parcuri, dar şi 

de la şcoală sau internet.

Specialiştii mai susţin că 

motivele care îi determină 

pe tineri să consume drogu-

rile sunt diferite: probleme 

în familie, dorinţa de a se 

afi rma sau tendinţele grupu-

rilor din care fac parte.

Tinerii încep să se drogheze de la 13 ani

Primăria Cluj dă peste 

15.000 de euro pentru 

organizarea Cupei 

Mondiale de Culturism şi 

Fitness în luna noiembrie 

la Sala Polivalentă. 

Arnold Schwarzenegger, 

celebrul actor american, 

ar fi  confi rmat participa-

rea la eveniment, potrivit 

organizatorilor.

Primăria Cluj-Napoca va 

aloca de la bugetul local su-

ma de 70.000 de lei în vede-

rea organizării în Sala Poliva-

lentă, în parteneriat cu Fede-

raţia Română de Culturism şi 

Fitness, a Cupei Mondiale de 

Culturism şi Fitness, în peri-

oada 23-25 noiembrie.

„La finalului anului 2017, 

Cluj-Napoca a fost desem-

nat oraş european al spor-

tului 2018, acest titlu aduce 

cu sine o recunoaştere inter-

naţională a eforturilor în do-

meniul dezvoltării unor po-

litici în domeniul sportului, 

dar ne şi responsabilizează 

pentru menţinerea şi îmbu-

nătăţirea acestor tipuri de 

politici publice locale. Acest 

eveniment va avea loc în cea 

mai mare şi modernă sală 

din România, Sala Polivalen-

tă. Cu o capacitate de până 

la 10.000 de locuri, sala es-

te dezvoltată pe cinci nive-

le, având în mijlocul terenu-

lui cubul video unic în ţară 

cu patru ecrane de mari di-

mensiuni care transmit ima-

gini full HD chiar în timpul 

evenimentelor. Sala Poliva-

lentă are în dotare toate fa-

cilităţile corespunzătoare 

desfăşurării unui asemenea 

eveniment de interes naţio-

nal şi internaţional fiind cea 

mai modernă şi încăpătoare 

construcţie destinată orga-

nizării de evenimente din ţa-

ră. Anul 2017 a adus în Sa-

la Polivalentă organizarea 

Campionatelor Europene de 

Gimnastică Artistică, un eve-

niment cu o mare vizibilita-

te internaţională şi o reali-

zare de excepţie pentru oraş. 

Considerăm că prezenţa în 

Cluj-Napoca a unei compe-

tiţii de asemenea anvergu-

ră, precum şi a unor nume 

mari din culturismul mon-

dial, la acest eveniment con-

firmând participarea şi cele-

brul Arnold Schwarzenegger, 

reprezintă una dintre cele 

mai însemnate modalităţi de 

promovare a municipiului 

nostru pe plan intern şi in-

ternaţional”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

Organizarea Cupei Mondi-

ale de Culturism şi Fitness la 

Cluj-Napoca se ridică la su-

ma de 110.000 lei.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Culturism şi Fitness, 

Gabriel Toncean, supranumit 

„Arnold de România” a fost in-

vitat la evenimentul „Arnold 

Classic Europe”, susţinut în Bar-

celona, între 28-30 septembrie, 

acolo unde a participat şi cele-

brul Arnold Schwarzenegger.

„În perioada 23-25 noiem-

brie vom organiza la Cluj-Na-

poca cel mai important eve-

niment al culturismului şi fi t-

nessului românesc, Cupa Mon-

dială! Nu doar că am discu-

tat despre acest subiect, dar 

i-am dat şi o invitaţie ofi cia-

lă idolului copilăriei mele (Ar-

nold Schwarzenegger) şi că-

ruia i-am spus că îl aşteptăm 

cu mare drag în România”, a 

precizat Gabriel Toncean.

Arnold, fost Mister Olym-

pia în şase ani la rând (1970, 

1971, 1972, 1973, 1974 şi 

1975), a socializat cu partici-

panţii, a încurajat dezvolta-

rea sportului şi a împărtăşit 

tuturor detalii despre viaţa sa 

de sportiv de performanţă.

„Marele Arnold este un 

bărbat modest, prietenos şi 

motivaţional. Ne-a încărcat 

cu energie, cu optimism şi 

ne-a reamintit de importan-

ţa performanţei sportive. Ar-

nold, ajuns astăzi la 71 de 

ani, nu a fost doar un mare 

campion, ci este un lider po-

litic apreciat la nivel mondi-

al, un uriaş star de cinema, 

un fi lantrop. Un om mare. Şi 

unic”, a mai spus Toncean, 

printr-un mesaj pe pagina sa 

ofi cială de Facebook.

Gabriel Toncean a fost 

unul dintre invitaţii speci-

ali ai Preşedintelui IFBB (In-

ternational Federation of 

BodyBuilding and Fitness), 

Dr. Rafael Santonja. Aceas-

tă conferinţă a adus laolal-

tă reprezentanţi de seamă 

ai fitnessului mondial, fiind 

cel mai mare eveniment din 

Europa organizat pentru ce-

lebrarea a peste 50 sporturi.

Dacă va onora invitaţia 

preşedintelui FRCF, Arnold 

Scharzenegger va inspira, cu 

siguranţă mii de sportivi ro-

mâni să îşi depăşească limi-

tele şi să tindă către podiu-

murile competiţiilor interna-

ţionale. „Cel mai tânăr Mr. 

Universe din istoria culturis-

mului” este încă un model 

pentru toţi cei implicaţi în 

sportul de performanţă.

Schwarzenegger vine la Cluj în noiembrie?
Primăria plăteşte peste 15.000 de euro pentru organizarea Cupei Mondiale de Culturism în Sala Polivalentă

Dacă va onora invitaţia preşedintelui FRCF, Arnold Scharzenegger va inspira, cu siguranţă mii de sportivi români să îşi depăşească limitele
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Poliţiştii clujeni au fost 

antrenaţi în această săp-

tămână de specialişti 

veniţi tocmai din Italia 

pentru a-i învăţa tactici 

necesare pentru descinde-

rile pe timp de noapte.

O mână de poliţişti din ca-

drul Serviciului de Acţiuni 

Speciale au stat ore întregi la 

poligonul de tragere de pe Ca-

lea Baciului pentru a învăţa 

noi tehnici şi tactici de la niş-

te experţi italieni.

Marţi, dis de dimineaţă, 

poliţiştii clujeni, îmbrăcaţi 

în uniformele speciale, cu 

cagulele trase pe cap, aştep-

tau ordinele unui italian ca-

re le explica încet, atât în 

italiană, cât şi în engleză, 

cum ar trebui să acţioneze.

„Nu vă grăbiţi! Nu este vor-

ba de viteză, este vorba des-

pre a acţiona corect”, repetă 

încontinuu instructorul.

Doi câte doi, poliţiştii 

avansează, trag cu arma, se 

retrag într-un loc sigur.

„După ce v-aţi ascuns, 

stingeţi luminile, ca să nu 

fi ţi văzuţi”, le explică în con-

tinuare italianul.

Italienii, mulţumiţi 
de pregătirea clujenilor

Aceste cursuri fac parte 

dintr-un program de pregăti-

re continuă, pentru a îmbu-

nătăţi profesionalismul poli-

ţiştilor clujeni. Proiectul este 

doar la început, însă, repre-

zentanţii IPJ Cluj sunt siguri 

că aceste exerciţii vor deveni, 

în timp, refl exe.

„În primul rând, sunt pre-

văzute mai multe tipuri de si-

tuaţii tactice, situaţii care de 

regulă sunt întâlnite în teren 

şi pentru care sunt necesare a-

ceste tehnici. O să exerseze su-

fi cient de mult aceste lucruri. 

Din păcate, nu se formează 

acel refl ex de care ar fi  nevo-

ie pentru a-şi desfăşura activi-

tatea, iar cu acest exercitiu poa-

te ajungem şi acolo. După cum 

vă spuneam, este un proiect 

la început, rămâne să stabilim 

mai multe detalii şi vom ve-

dea apoi cum va evolua în con-

tinuare”, a explicat Mircea Rus, 

şeful Inspectoratului de Poli-

ţie Judeţean Cluj.

Cu toate că există specia-

lişti în ceea ce priveşte aces-

te tactici şi în România, itali-

enii sunt cei mai buni.

Exerciţiile au constat în 

învăţarea de tehnici care îi 

ajută pe poliţişti în timpul 

nopţii, iar italienii s-au ară-

tat mulţumiţi de nivelul lor 

de pregătire.

„Astăzi suntem cu unita-

tea specială şi exersăm teh-

nici specializate în lipsa lumi-

nii, pentru că în 60% dintre 

situaţiile reale este întuneric. 

Este foarte important ca poli-

ţiştii să cunoască aceste teh-

nici pentru a nu fi  nevoiţi să 

folosească armele. Că exact 

ca şi un chirurg, scopul lor 

este de a menţine persoana 

în viaţă. Rolul nostru nu este 

acela de a ucide oameni, ci 

de a-i salva”, a explicat Mar-

co Buschini, instructorul.

Poliţiştii clujeni 
s-au perfecţionat

Poliţiştii implicaţi în antre-

nament au mărturisit că 

într-adevăr nu exersaseră su-

fi cient de mult tragerile pe timp 

de noapte, iar tehnicile nou în-

văţate vor fi  puse în aplicare.

„Azi s-a intrat şi pe partea 

de tehnici de intervenţie, 

respectiv pe timp de zi şi de 

noapte. Ce este inedit, proba-

bil, tragerile pe timp de noap-

te, pe care nu le-am exersat 

atât de mult, alături de baga-

jul nostru tactic şi tehnic pe 

care l-am acumulat până 

acum, am învăţat câteva tac-

tici noi pe care le vom folosi 

de acum înainte. Sunt foarte 

mulţumit de nivelul la care 

sunt băieţii, la fel şi instruc-

torii din Italia ne-au apreciat. 

Având în vedere condiţiile în 

care ne pregătim, eu zic că 

suntem la un nivel bun şi sun-

tem în stare să executăm ab-

solut orice misiune, indiferent 

de gradul de risc la care sun-

tem expuşi. Un exerciţiu în 

plus nu încurcă pe nimeni. 

Dar este nevoie şi de spiritul 

nostru de sacrifi ciu, de im-

plicare organelor din jurul 

nostru care să ne pună la dis-

poziţie cartuşe şi alte cele. 

Sunt dese situaţiile în care 

este nevoie să folosim aces-

te tactici, mai ales că majo-

ritatea descinderilor se întâm-

plă la ora 6 dimineaţa, când 

e între zi şi noapte sau chiar 

noapte pe timp de iarnă”, a 

expliat şeful Serviciului de Ac-

ţiuni Speciale Cluj.

Poliţiştii clujeni învaţă tehnici 
noi de la specialişti italieni
Instructor italian: „Scopul nu este să ucidem oameni, ci să îi salvăm”

O mână de poliţişti din cadrul Serviciului de Acţiuni Speciale au stat ore întregi la poligonul de tragere 
de pe Calea Baciului pentru a învăţa noi tehnici şi tactici de la nişte experţi italieni

Neglijată în ultimii ani, 

piaţa Mihai Viteazu a avut 

o istorie zbuciumată, mar-

cată de schimbări majore, 

vizibile în fotografi i 

de epocă. Uite ce au sur-

prins fotografi i vremii, 

de la 1880, până în 1976.

Fotografi ile - unele dintre 

ele afl ate în colecţia Bibliote-

cii Judeţene Cluj - suprind 

transformările prin care a tre-

cut piaţa din 1880, când aceas-

ta a fost pentru prima dată 
imortalizată cu ajutorul unui 
aparat fotografi c, până în anii 

de după instalarea statuii.

Fotografi ile redau atmosfe-

ra zonei în câteva dintre mo-

mentele cheie ale evoluţiei 

oraşului, cum ar fi  demolarea 

vechilor clădiri și ridicarea pa-

latelor de pe Someş, sau în zi-

le obişnuite, în care spaţiul e-

ra folosit ca piaţă de legume.

Într-una dintre fotografi i se 

observă un detaliu inedit: ca-
sa afl ată în centrul pieţei, de-
molată în 1960 cu ocazia re-

amenajării acesteia.

Până în 1919, piaţa nouă 

a oraşului a purtat numele 

lui István Széchenyi,conte de 

Szécheny, celebru om politic 

şi istoric din Imperiul Habs-

burgic, devenit, la un mo-

ment dat, ministru al Trans-

porturilor. Poate din acest 

motiv, prin piaţă a trecut un 

timp o cale ferată, ce a fost 

desfi inţată din cauza mai 

multor accidente dezastruoa-

se, în care mulţi clujeni şi-au 

pierdut vieţile.

Oricum aceasta a fost me-

reu un punct de întâlnire al 

negustorilor cu muşterii şi 

un punct de interes pentru 

elita clujeană, pentru care a 

funcţionat în piaţă un club 

de scrimă, într-o clădire ca-

re a mai găzduit muzeele de 

istorie, respectiv etnografi c.

În altă fotografi e, se vede, 

la intersecţia cu strada Croi-

torilor, clădirea din capătul 

estic al pieţei, construită în 

1830, care a adăpostit sala de 

scrimă a oraşului. După 1867, 
la etajul clădirii, a fost ame-

najat Muzeul istoric „1848”. 
După Primul Război Mondi-

al, clădirea a găzduit Muzeul 

Etnografi c Român. Clădirea a 

fost demolată în 1930, cu oca-

zia reamenajării pieţei.

După Unirea din 1918, nu-
mele pieţei a fost schimbat 
în „Mihai Viteazu”, în cin-

stea marelui domnitor român 

care a reuşit să unească ţări-

le române.Ulterior, după 1970, 
în central pieţei a fost insta-
lată o statuie ecvestră a ma-

relui conducător de oşti, care 

acum este într-un proces de 

reabilitare.

Fotografii inedite din Clujul vechi. Piaţa Mihai Viteazu, aşa cum nu aţi văzut-o niciodată!

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

În anul 1957, Piața Mihai Viteazu era piata de legume si fructe a Clujului

Piața Mihai Viteazu 1907
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Patriarhul ecumenic 

Bartolomeu I al 

Constantinopolului este 

noul „inamic public” al 

Kremlinului, după ce şi-a 

exprimat intenţia de a 

recunoaşte independenţa 

Bisericii Ortodoxe ucrai-

nene, fapt care va însem-

na ieşirea de sub monopo-

lul canonic al Patriarhiei 

de la Moscova.

Decizi a fost luată luni, la 

Minsk, şi este, practic, cea mai 

mare ruptură din lumea creş-

tină de după Marea Schismă 

din 1054, când s-a produs fa-

lia dintre ortodoxia răsăritea-

nă şi creştinismul catolic.

„Sfântul Sinod al Bisericii Or-

todoxe Ruse a decis luni să ru-

pă complet comuniunea euha-

ristică cu Patriarhia Constantin-

opolului”, a declarat mitropoli-

tul de Volokalamsk, Ilarion, res-

ponsabil pentru Departamentul 

de relaţii externe al Patriarhiei 

Moscovei, citat de RIA Novosti.

„Nu vom mai putea ofi cia 

slujbe în comun, preoţii noş-

tri nu vor mai participa la li-

turghii împreună cu ierarhii 

Patriarhiei de Constantino-

pol”, a adăugat mitropolitul.

„A fost o decizie forţată, dar 

Sfântul nostru Sinod nu a pu-

tut lua o altă decizie, deoarece 

întreaga logică a acţiunilor re-

cente ale Patriarhiei Constanti-

nopolului a condus la acest lu-

cru”, a subliniat Ilarion.

Efectul domino

Unda acestei decizii istorice 

a lui Bartolomeu I va avea, în-

să, şi un efect domino. Unde? 

În Balcani, unde este puţin pro-

babil ca să nu se traseze o gra-

niţă între tabere, între aliaţii Pa-

triarhului de la Constantinopol 

şi aliaţii Patriarhului Kiril al Mos-

covei, care este considerat „so-

sia” lui Vladimir Putin în apa-

ratul religios al Rusiei.

Serbia, aliat clasic al Rusi-

ei, a condamnat deja decizia 

de săptămâna trecută a lui 

Bartolomeu I, prin vocea Pa-

triarhului Irineu. Biserica Or-

todoxă sârbă are propriile te-

meri legate de autocefalie, în 

privinţa Macedoniei şi Mun-

tenegrului, ale căror statul ca-

nonic nu este deocamdată re-

cunoscut de către celelalte bi-

serici ortodoxe autocefale.

Bulgaria, o altă piesă impor-

tantă în peisajul ortodox al regi-

unii, este divizată intern, având 

episcopi fi deli Rusiei şi Serbiei 

şi, de celaltă parte, feţe biseri-

ceşti care nutresc intenţii sepa-

ratiste faţă de aceste două cen-

tre de infl uenţă, dar încă nu con-

stituie un nucleu omogen, scrie 

Balkan Insight într-o analiză.

Mutându-ne atenţia spre 

sudul şi sud-estul Europei, ba-

lanţa ar putea fi  contrabalan-

sată în favoarea lui Bartolo-

meu I de către puternica Bise-

rica Ortodoxă a Greciei şi de 

către nu mai puţin infl uenta 

autocefalie a ţării noastre.

Grecii l-au văzut mereu pe 

Bartolomeu I ca fi ind în pri-

mul rând un patriarh grec. Pe 

numele său de mirean Dimi-

trios Archontonis, Patriarhul 

Constatinopolului, întronat în 

1991, s-a născut în satul Aghios 

Theodoros, pe insula Imvros 

din Marea Egee, care aparţi-

ne în prezent Turciei sub de-

numirea Gokceada.

Numai că, de asemenea, 

şi Biserica Ortodoxă greacă 

este împărţită între simpati-

zanţi ai binomului patriarhal 

Rusia-Serbia şi între prelaţi 

care nu văd cu ochi buni a-

ceastă aripă pravoslavnică.

BOR

Tradiţional, Biserica Ortodo-

xă Română nu se numără prin-

tre suporterii Patriarhiei de la 

Moscova, mai ales pe dosarul 

Republica Moldova, unde Ru-

sia a încercat mereu să obţină 

un centru de suveranitate reli-

gioasă prin Mitropolia Chişină-

ului şi a întregii Moldove, afl a-

tă sub jurisdicţia Moscovei. Li-

antul ortodoxiei româneşti din-

colo de Prut este în prezent Mi-

tropolia Basarabiei, afl at sub 

jurisdicţia ţării noastre.

Altfel spus, rămâne de văzut 

dacă România vă răspunde po-

zitiv cerinţei din 2016 a lui Pe-

tro Poroşenko, preşedintele Ucrai-

nei şi locomotiva politică a pro-

iectului de autocefalie a Biseri-

cii Ortodoxe ucrainene, adresa-

tă Patriarhului Daniel, şi anume: 

„să susţină şi să faciliteze reali-

zarea dorinţei ucrainenilor de a 

avea o Biserică Ortodoxă unită”.

La ora actuală, există urmă-

toarele biserici şi patriarhii au-

tocefale: Patriarhia Constatino-

polului, Patriarhia Alexandriei, 

Patriarhia Antiohiei, Patriarhia 

Ierusalimului, Patriarhia Mos-

covei, Patriarhia Serbiei, Patri-

arhia României, Patriarhia Bul-

gariei, Patriarhia Georgiei, Bise-

rica Ciprului, Biserica Greciei, 

Biseria Ortodoxă a Poloniei, Bi-

serica Albaniei şi Biserica Orto-

doxă a Cehiei şi Slovaciei.

România, cheie în conflictul 
dintre Patriarhia Moscovei 
şi a Constantinopolului?
Gest cu greutate geopolitică în contul Kievului: Sinodul din Rusia 
a hotărât să rupă relațiile cu Patriarhia de la Constantinopol.

„Uniunea Europeană a fost 

creată ca să profi te de 

Statele Unite ale Americii 

în ceea ce priveşte impor-

turile şi asta au făcut”, 

a declarat preşedintele 

american Donald Trump, 

într-un interviu acordat 

emisiunii „60 de minute”.

Jurnaliştii de la The New 

York Times au publicat un ar-

ticol în care au fost nevoiţi să 

dezmintă afi rmaţiile preşedin-

telui american Donald Trump, 

care a spus că „Uniunea Eu-

ropeană a fost creată ca să pro-

fi te de Statele Unite ale Ame-

ricii în ceea ce priveşte impor-

turile şi asta au făcut” .

E a fost creată pentru în-

cetarea confl ictului şi pro-

movarea prosperităţii econo-

mice cu sprijinul SUA, pre-

cizează cotidianul american. 

Ţările europene nu s-au ali-

at ca să comploteze împotri-

va Statelor Unite ale Ameri-

cii, mai mult SUA au încu-

rajat integrarea europeană, 

mai scriu jurnaliştii.

Uniunea Europeană a fost 

creată pentru a se pune capăt 

numărului mare de războaie 

sângeroase duse de ţări vecine, 

care au culminat cu cel de-al 

Doilea Război Mondial, potrivit 

site-ului ofi cial al UE.

În 2012, Uniunea Europea-

nă primeşte Premiul Nobel pen-

tru Pace. La alegerile europene 

din 2014, în Parlamentul Euro-

pean sunt aleşi mai mulţi depu-

taţi eurosceptici. În urma ane-

xării Crimeii de către Rusia, se 

stabileşte o nouă politică de se-

curitate. Creşterea extremismu-

lui religios în Orientul Mijlociu 

şi în diferite ţări şi regiuni ale 

lumii conduce la tulburări şi răz-

boaie care determină numeroa-

se persoane să-şi părăsească ţa-

ra şi să încerce să se refugieze 

în Europa. UE se confruntă nu 

doar cu dilema gestionării fl u-

xului de migranţi, ci şi cu mai 

multe atacuri teroriste.

Trump: „UE a fost creată 
ca să profite de SUA”

Migraţia netă din 

Germania, în 2017, 

însemnând diferenţa imi-

granţi şi emigranţi, a 

scăzut până la 416.000, 

conform Biroului Federal 

de Statistici (Destatis), 

iar România a fost ţara 

care a trimis cei mai 

mulţi migranţi – 73.000, 

scrie Deutsche Welle.

În total, 239.000 de per-

soane din Uniunea Europea-

nă s-au mutat în Germania 

în 2017, iar din România au 

venit cei mai mulţi migranţi 

– 73.000. În clasamentul ge-

neral urmează Siria – 60.000, 

care este urmată de alte ţă-

ri din UE: Polonia cu 34.000, 

Croaţia cu 33.000 şi Bulga-

ria cu 30.000.

Migranţii din Siria au scă-

zut de la 146.000 în 2016 la 

60.000 în 2017. Una dintre ce-

le mai mari diferenţe se ob-

servă şi la migranţii din Afga-

nistan. Numărul lor a scăzut 

de la 56.000 în 2015 la 4.000

Cancelarul german Angela 

Merkel a primit cu braţele des-

chise în 2015 refugiaţii în Ger-

mania, mai ales pe cei din Siria. 

În acel an, aproape 900.000 de 

migranţi ilegali au intrat în ţară.

Numărul cetăţenilor germani 

şi al celor de etnie germană ca-

re s-au întors în ţară a crescut 

la 167.000 de la 146.000 în 2016. 

Constituţia Germaniei, creată 

după Al Doilea Război Mondi-

al, le permite în mod specifi c 

celor de etnie germană, care au 

locuit în afara teritoriilor Germa-

niei moderne, să se întoarcă.

Numărul germanilor ca-

re părăsesc ţara a ajuns la 

249.000, fiind în scădere de 

la 281.000 în 2016.

În total, 1.551.000 de per-

soane s-au mutat în Germania 

în timp ce 1.135.000 au pără-

sit ţara, migraţia netă fi ind ast-

fel de 416.000. Nu sunt luaţi 

în considerare cei care au stau 

o durată scurtă. În 2016, mi-

graţia netă a fost de 500.000 

iar în 2015 a ajuns la 1.140.000.

România,
ţara care a trimis cei mulţi 
migranţi în Germania



Dintre toate lucrurile specifi -

ce, ceea ce diferenţiază presa 

de orice altă formă de comu-

nicare publică, din start, este 

caracterul periodic. 

Un dascăl din Şcheii Braşovu-

lui este creditat cu realizarea pri-

mei publicaţii periodice în limba 

română şi cu începutul presei aşa 

cum credem că o ştim. Ideea ca-

lendarului realizat de dascălul 

Petcu Şoanul a apărut prima da-

tă în 1731 şi a mai fost tipărit în 

1733 şi în 1737. Singur îşi defi -

neşte modelele "kalindari acum 

întâi românescu alcătuit depe ce-

le sârbeşti aşezatu alu pelimba 

rumăneaskă, ka întru de acum 

(...) ca şi pe cel slovenesc".

Un calendar al lui Constan-

tin Brâncoveanu din perioada 

1693 – 1704, „Foletul Novel” e-

ra un manuscris în care domni-

torul notase pe marginea unor 

traduceri în manuscris, după 

modele italiene, diferite eveni-

mente, pentru a desluşi „tulbu-

rările, vrăjbile şi realele ce pot 

veni”. De circulat, manuscrisul 

a făcut-o în secolele care au ur-

mat în forme copiate de mână.

Bani şi presă

Abia în 1771 este înregistra-

tă următoarea publicaţie, scoa-

să la Timişoara de vienezul 

Matthaus Heimerl, Temeswaren 

Nachrichten/ Informaţia Timi-

şoarei, revistă bilunară.

De altfel, transilvănenii au fost 

cei mai activi în domeniu la tre-

cerea dintre secolele XVIII şi XIX. 

În 1795 se proiecta un periodic ro-

mânesc numit „Vestiri fi losofeşti 

şi moraliceşti”, ce urma să fi e edi-

tat de „Societatea fi losofească a 

neamului românesc din marele 

principat al Ardealului”, de două 

ori pe săptămână, destinat româ-

nilor din Muntenia. Rostul publi-

caţiei e prezentat chiar de editori, 

care anunţă că vor scoate la lumi-

nă nu numai cunoştinţe teologi-

ce, istorice şi geografi ce, ci şi „al-

te ştiinţe spre folosul economiei, 

cum sunt manufacturile neguţă-

toreşti”. Cu toate pregătirile şi apro-

bările, publicaţia nu a mai apărut.

Abia la 1821 se întemeia pri-

ma revistă românească, la Bu-

da, „Biblioteca românească”. 

Colaboratori au fost bănăţeanul 

Damaschin Bojincă, moldovea-

nul Gr. Cuciuran, Ion Trifu şi 

pictorul Constantin Lecca.

Pionieri ruşi în franceză

Primul ziar tipărit pe terito-

riu românesc apare în 1790, la 

Iaşi. Pe 18 februarie e tipărit în 

franceză, de comandamentul tru-

pelor ruse din armata lui G.A. 

Potemkin, săptămânalul Courri-

er de Moldavie, care e publicat 

până la 1 aprilie. În cele şapte 

numere ale publicaţiei sunt in-

cluse informaţii despre Revolu-

ţia Franceză şi despre războiul 

dintre ruşi şi trupele turceşti. În 

acelaşi timp, ziarul menţiona şi 

evenimente de la Viena, Bruxel-

les Londra, Roma, Frankfurt şi 

din alte oraşe europene. În Ţara 

Românească, primul Calendar 

românesc este editat la Bucu-

reşti, la 1794, în scriere chirilică.

Un Calendar vienez din 1806, 

alcătuit iniţial de Samuil Micu 

apoi de Gh. Şincai şi P. Maior 

până în 1821, este publicaţia ca-

re include textele istoricilor ar-

deleni privind originea latină a 

poporului român.

Publicaţia pe care am putea 

să o regăsim şi azi este Curie-

rul românesc, publicat de Ion 

Heliade Rădulescu în 1829, con-

siderată precursoarea Monitoru-

lui ofi cial (1832, Buletin gazetă 

administrativă), prin conţinutul 

său mai ales administrativ.

Politica presei

Presa românească ajunge să 

aibă prima ei lege în 1862 şi, pe 

lângă prevederile privind drep-

tul de autor (Partea I) şi cele le-

gate de distribuţie şi tipărire (Par-

tea a II-a), o porţiune consisten-

tă din act (Partea a III-a) era de-

dicată delictelor de presă, pedep-

sirii celor responsabili pentru răs-

pândirea de informaţii false sau 

pur şi simplu deranjante pentru 

autorităţi (ofensa, ultrajul).

În 1888, la 15 august, este 

publicat primul număr din zia-

rul Adevărul, unul dintre cele 

mai longevive din spaţiul româ-

nesc, un an mai târziu fi ind des-

chisă prima agenţie de presă din 

regat, Agence Télégraphique de 

Roumanie, subordonată Minis-

terului de Externe.

În 1927, în România erau pu-

blicate 709 ziare şi 554 de revis-

te. Tudor Arghezi publica, pe 2 

februarie 1928, primul număr 

din Bilete de papagal, ziarul său 

de mici dimensiuni, scos din ti-

pografi a instalată în curtea ca-

sei poetului, la Mărţişor.

Din momentul în care ziarul 

Universul anunţa începerea celui 

de-Al Doilea Război Mondial, 

luni, 23 iunie 1941, cu fotografi -

ile lui Adolf Hitler, a Regelui Mi-

hai I şi a lui Ion Antonescu, sub 

titlul „Un războiu sfânt începe”, 

presa românească a rămas pen-

tru aproape jumătate de secol un 

instrument politic, o lege din 1974 

defi nind domeniul în termeni ex-

pliciţi: „presa îşi desfăşoară acti-

vitatea sub conducerea PCR, for-

ţa politică conducătoare a între-

gii societăţi din RSR”.

În seara zilei de 22 decem-

brie 1989, Libertatea era primul 

ziar care ieşea pe piaţă, trans-

formând în „ziar liber al Revo-

luţiei române” publicaţia care, 

în ultimii ani ai comunismului, 

era distribuită după amiaza, In-

formaţia Bucureştiului”.

Televiziunea românească

Televiziunea are preistoria ei 

românească. Primele cercetări 

legate de transmisia la distanţă 

a imaginilor sunt datate la noi 

în 1924, iar, în 1928, când fi zi-

cianul George D. Cristescu pu-

blică „Problema televiziunei”, 

trecuseră numai doi ani de când 

John Logie Baird reuşise la Lon-

dra prima demonstraţie publică 

a unei transmisuni de imagini.

Data de 31 decembrie 1956 

este ziua în care Televiziunea Ro-

mână a transmis prima emisiu-

ne dintr-un studio din str. Moli-

ere, nr. 2, din Bucureşti. După 

1992, când a fost promulgată le-

gea audiovizualului, şi până în 

2000, nu mai puţin de 235 de li-

cenţe TV pentru emisie terestră 

erau acordate de Consiliul Naţi-

onal al Audiovizualului.

 Răzvan Țupa, Mediafax
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CENTENAR: DE LA PRESA DE MÂNĂ 
LA REŢEAUA LA ÎNDEMÂNĂ.

O istorie rapidă 
a presei româneşti
Poate părea mai greu de crezut în vremurile 
reţelelor de socializare online, dar au existat timpuri 
când nu toată lumea ştia tot.

PUBLICITATE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca
Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor

posturi vacante pe perioadă nedeterminată:
I. 4 posturi tehnician de radiologie şi imagistică - Laborator Radioterapie
II. 1 post tehnician de radiologie şi imagistică - Laborator Medicină Nucleară
III. 1 post referent de specialitate
IV. 1 post bucătar

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 17.10.2018 – 31.10.2018
b. Selecţia dosarelor se va publica în data de 01.11.2018
c. Proba scrisă de evaluare a cunoștinţelor: 08.11.2018
d. Proba orală – interviul de evaluare: 12.11.2018
e. Rezultate fi nale: 14.11.2018

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 31 octombrie 2018, ora 13 la secretarul 
concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.
CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a. îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra sta-

tului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu inten-
ţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Tehnician de radiologie şi imagistică - Laborator Radioterapie
a.Absolvent al Facultăţii de Medicină – cu licenţă în specialitatea radiologie și imagisti-

că (studii superioare fi nalizate)
b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c.Limba engleză – nivel mediu
d.Cunoștinţe de operare pe calculator

II. Tehnician de radiologie şi imagistică - Laborator Medicină Nucleară
a.Absolvent al Facultăţii de Medicină – cu licenţă în specialitatea radiologie și imagisti-

că (studii superioare fi nalizate)
b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c.Limba engleză – nivel mediu
d.Cunoștinţe de operare pe calculator

III. Referent de specialitate
a. Studii superioare fi nalizate (specialitatea drept)
b. Vechime în muncă de minim 7 ani
c. Limba engleză – nivel avasant, limba franceză și spaniolă -nivel mediu
d. Cunoștinţe de operare pe calculator program Microsoft Offi ce

IV. Bucătar
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b. Să deţină califi care în meseria de bucătar

Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în 
calendarul concursului şi va conţine în mod obligatoriu:

• Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
• Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin 

Secretariatul IOCN);
• copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
• copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ateste vechimea în muncă și după 

caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
• cazier judiciar ;
• adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 

3 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau 
de către unităţile sanitare abilitate;

• recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fi șei de evaluare a 
performanţelor profesionale individuale;

• alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la 
concurs;

• curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfășurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii nr. 34-36, 
etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-598361 int.142.

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Floresti sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤  Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, C.F., curent electric, apă 
în fața terenului, 100 m front la 
drumul principal, zonă de case, 
cabane, parțial pădure de brazi, 
preț 3,5 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (2.2)

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

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

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

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-

bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (11.14)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesi-
onal, nou, adus din Germania, 
800 W, lăţimea de tăiere 29 
cm, fi rul se reglează automat, 
preţ 220 RON. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (5.7)

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, supor-
turi, dulăpior cu trei uși cu 
oglinzi, chiuvetă din inox cu ba-
terie pentru bucătărie. Informa-
ţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (5.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bu-
nă, preţ negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel.0741-028813. 
(5.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, 
cu șezutul tapiţat în aceeași 
culoare și rabatabil, preţ 30 
RON/buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (5.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (5.15)

DIVERSE

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu 
ţesut. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. 
(5.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (5.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (5.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(5.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-

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

dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(5.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(5.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (5.7)

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

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

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

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

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (5.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngrijire 
a plantelor de interior, 396 pli-
ante și Grădinărit în orice ano-
timp, 252 pliante. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (5.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (5.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, me-
dicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (5.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (5.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (13.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (12.20)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca. 
Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj având în vedere 
prevederile O.G. nr. 14/2007, da-
tă în aplicare prin H.G. nr. 
731/2007, privind reglementarea 
modului și condiţiilor de valorifi -
care a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a 
statului, scoate la: Vânzare direc-
tă: - 3842 bucăţi pietre preţioa-
se/ rubine în greutate totală de 
989,24 grame, la preţul de 19 
lei/ gram, cu valoare totală de 
18795,56 lei; - 4,66 gr. aur 
750%0 = 118,55 lei/ gr. brut; 
1,40 gr. aur 585%0 = 92,47 lei/ 
gr. brut; 0,66 gr. aur 333%0 = 
52,64 lei/ gr. brut; - 27,54 gr. ar-
gint 925%0 - 1,86 lei/ gr. brut. 
Pentru bunurile prezentate mai 
sus achiziţionarea se face pe în-
treaga cantitate/ pe cutii cu rubi-

ne/ 206 - 350 buc./ sau loturi/ ti-
puri de bijuterii prin persoane fi zi-
ce/ juridice autorizate de A.N.P.C. 
București. - Autoturism Opel As-
tra, an fabricaţie 1996, km par-
curși 265222, 1389 cmc., preţul 
425 lei; - Autoutilitară Citroen 
Jumper, an fabricaţie 1995, km 
parcurși 311778, preţul 1900 lei; 
- Autoutilitară Volswagen,L.T.28, 
an fabricaţie nu se cunoaște, km 
parcurși 643322, auto nefuncţio-
nala pretul, 2600 lei; - Autoutili-
tară Volswagen Caddy, an fabri-
caţie 1996, km parcurși nu se cu-
nosc, auto nefuncţională, pretul 
1400 lei; - Autoutilitară Fiat Duca-
to, neînmatriculată în România, 
an fabricaţie 1998, km parcurși 
273937, stare tehnică nesatisfăcă-
toare, preţul 2500 lei; - Autoutili-
tară Mercedes Benz neînmatricu-
lată în România, an fabricaţie 
2003, km parcurși cca. 200.000, 
preţul 4000 lei. Informaţii supli-
mentare, alte date/ elemente de 
identifi care, expertiză, pot fi  obţi-
nute la adresa de e-mail: Vasile.
Goizago.CJ@anaf.ro. precum și la 
sediul instituţiei - Compartimentul 
Valorifi care Bunuri și prin accesa-
rea site-ului - www.anaf.ro - > va-
lorifi care stocuri - > valorifi care 
stocuri - > selectează judeţul - > 
denumire produs - > categorie.

NOTIFICARI

Notifi căm creditorii S.C. PIATRA DE VACANŢĂ S.R.L. 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand, 
nr. 6, spaţiile 1E, 2E, 12 E, 13 E, etaj 2, jud. Cluj, înmatriculată 
la O.R.C. sub nr. J12/2752/2013, C.U.I. 32209855 că s-a 
deschis procedura generala a insolvenţei împotriva acesteia 
potrivit sentinţei civile nr. 1463/25.09.2018 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 502/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 15.11.2018, 
tabel preliminar 22.11.2018, contestaţii: în termen de 7 
zile de la data publicării tabelului preliminar in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa, tabel defi nitiv 4.12.2018. 
Soluţionarea raportului prevăzut de art. 92 alin.1 din Legea 
nr. 85/2014 la data de 6.11.2018.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Notifi căm creditorii S.C. VARADINUM SOLAR S.R.L. 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu, 
nr. 6-8, jud. Cluj, înmatriculată la ORC sub nr. J12/2474/2012, 
CUI 30661225 că s-a deschis procedura generală a insolvenţei 
împotriva acesteia potrivit sentinţei civile nr. 1536/03.10.2018 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
534/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 8.11.2018, 
tabel preliminar 28.11.2018, contestaţii: in termen de 7 
zile de la data publicării tabelului preliminar in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa, tabel defi nitiv 12.12.2018. 
Soluţionarea raportului prevăzut de art. 92 alin.1 din Legea 
nr. 85/2014 la data de 14.11.2018

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Notifi căm creditorii S.C. AUTOSERVICE M CAŞEIU 
S.R.L. cu sediul în Dej, str. Sălciilor nr. 2, jud. Cluj, înmatriculată 
la ORC sub nr. J12/1443/1991, C.U.I. 212933 că s-a deschis 
procedura simplifi cată a falimentului împotriva acesteia 
potrivit Încheierii civile nr. 1494/26.09.2018 pronunţată de 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 818/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 31.10.2018, 
tabel preliminar 07.11.2018, depunere contestaţii: în 
termen de 7 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă, tabel defi nitiv 5.12.2018.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Notifi căm creditorii S.C. BLOOMSTATION S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Mărginașă nr.11 și Moţilor, nr. 
145, etaj 4, ap. 52, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. sub nr. 
J12/2336/2009, C.U.I. 26314376 că s-a deschis procedura 
simplifi cată a falimentului împotriva acesteia potrivit Încheierii 
civile nr. 1507/28.09.2018 pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 849/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 12.11.2018, 
tabel preliminar 26.11.2018, depunere contestaţii: în termen 
de 7 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, tabel defi nitiv 17.12.2018.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Notifi căm creditorii S.C. LIDIA FOREST S.R.L. cu sediul 
în Gilău, sat Gilău, str. Morii, nr. 934, jud. Cluj, înmatriculată 
la O.R.C sub nr. J12/1087/2009, C.U.I. 25568759 că s-a 
deschis procedura simplifi cată a falimentului împotriva 
acesteia potrivit Încheierii civile nr. 1481/25.09.2018 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
828/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 05.11.2018, 
tabel preliminar 15.11.2018, depunere contestaţii: în termen 
de 7 zile de la data publicării în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă, tabel defi nitiv 4.12.2018.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

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

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

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

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

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Interes general 

18:00 Marele Război al 

Naţiunilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Vremea barbarilor 

23:30 Iubiri celebre 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Visuri la cheie 

22:30 Pe bune?! 

23:30 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Cronica cârcotașilor 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

19:45 Exatlon 

23:15 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

15:00 Teleshopping 

16:00 Footbal Stars 

16:30 Liga Magazin 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Matching Champions 

18:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

19:00 Magazin UEFA 

Champions League 

19:30 Fotbal Liga 2: FC 

Petrolul Ploiești - CS Mioveni 

21:30 Baschet Euroliga: 

Baskonia – Olympiacos 
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„U” Cluj, la turneu 
de baschet U20

Sala „Arena de Baschet” din 
București găzduiește înce-
pând de marţi, 16 octombrie, 
și până joi,18 octombrie, al 
doilea turneu din faza califi-
cărilor a baschet masculin 
U20. Echipele participante la 
acest turneu din cadrul 
Campionatului Naţional sunt 
CSU Brașov, ACS Sevlar 
Ploiești, Universitatea Cluj și 
ACS Dan Dacian București.

Unirea Dej 
întâlneşte „U” Cluj
Echipa de volei Unirea Dej va 
întâlni azi după-amiază, cu în-
cepere de la ora 18:00, în Sala 
Sporturilor, formaţia 
Universitatea Cluj. Partida din 
Dej contează pentru prima fază 
(optimi) a Cupei României la 
volei masculin. Ca și până 
acum, primele patru clasate din 
campionatul precedent (repre-
zentantele României în Cupele 
Europene) vor fi  exceptate de 
la primul tur (optimi de fi nală) 
și vor debuta abia în sferturi. 
Universitatea Cluj vine după în-
frângerea din weekend împo-
triva formaţiei SCMU Craiova, 
disputat în deplasare, în prima 
etapă a Diviziei A1 Masculin. 
Accesul spectatorilor la meciuri-
le din Dej se face pe bază de bi-
let, tariful acestuia fi ind de 10 
lei, iar pentru pensionari și co-
pii se acordă reducere de 50%.

Înotătorul Gabi 
Vass, pe podium 
în Ungaria

Sportivul legitimat la secţia de 
nataţie a Universitatea Cluj, 
Marius Gabi Veiss, a participat 
în perioada 13-14 octombrie la 
concursul internaţional de înot 
în bazin scurt (25m) – 
„International Short Course 
Hód Cup”. Competiţia a avut 
loc la Complexul Acvatic 
„Gyarmati Dezső” din 
Hódmezővásárhely, Ungaria, 
iar înotătorul a fost însoţit de 
antrenoarea Laura Sachelarie. 
În cele două zile de concurs, 
Marius Veis a înotat la șase 
probe și s-a clasat de mai multe 
ori pe podium la categoria bă-
ieţi de 14 ani: Locul 1: 100 m 
spate (1.00.83); Locul 2: 50 m 
spate (0.28.85), 200 m spate 
(2.16.08) și Locul 3: 100 m 
bras (1.13.57).

Pe scurt

În timp ce schimbările 

de la nivelul conducerii 

clubului îi ameninţă con-

tractul, „Bestia” se relaxea-

ză în Spania, profi tând de 

pauza prilejuită de meciu-

rile echipelor naţionale.

Julio Baptista pare să fi e 

una dintre ţepele luate de CFR 

Cluj în vară şi este posibil ca 

echipa campioană să încerce 

desfacerea contractului său, 

dar acest lucru nu îl afectea-

ză pe brazilian, care şi-a per-

mis o vacanţă odată cu pau-

za destinată meciurilor echi-

pelor naţionale.

Baptista este în aceste mo-

mente la Madrid şi pare că nu 

este deranjat de zvonurile ca-

re îl dau afară de la echipa din 

Gruia. După ce în urmă cu o 

lună acesta a plecat de la echi-

pă clujeană pentru a merge la 

gala FIFA, chiar înainte de me-

ciul din Cupa României, aces-

ta se afl ă acum la Madrid.

„Zi cu multă muncă ală-

turi de La Liga”, a fost textul 

scris de fotbalistul poreclit 

„Bestia” pe un scurt videoclip 

postat pe Instagram, în care 

apar mai multe tricouri pe ca-

re şi-a pus semnătura.

Julio Baptista va partici-

pa la o gală din Primera Di-

vision, în cadrul căreia vor 

fi prezentaţi noii ambasa-

dori ai La Liga, el fiind prin-

tre numele care se bucură 

mai nou de această onoare 

aşa cum se întâmplă şi în 

cazurile Samuel Eto'o, Pa-

trick Kluivert, Carlos Val-

derrama, Luis Garcia şi 

Aintzane Encinas.

„Atunci când faci cu bu-

curie ceea ce îţi place, totul 

devine mai uşor”, scria în ur-

mă cu trei zile Julio Baptis-

ta pe contul său de Insta-

gram, alături de o fotografi e 

în care el apare în tricoul 

CFR-ului, la antrenamente.

Fostul atacant al CFR-ului 

încă aşteaptă discuţia deci-

sivă cu patronul ardelenilor, 

Neluţu Varga, pentru o re-

venire în conducerea clubu-

lui. 50,000 de euro este sa-

lariul pe care îl are Julio 

Baptista la clubul clujean, 

acesta fiind cel mai mare 

contract din Liga 1.

Brazilianul a sosit în a-

ceastă vară la CFR Cluj din 

postura de jucător liber de 

contract. De aproximativ doi 

ani de zile Baptista nu a 

prins niciun contract, iar ul-

tima dată a fost legitimat la 

Orlando City, formaţie din 

Major League Soccer.  Julio 

Baptista a fost acuzat şi pen-

tru faptul că s-a prezentat în 

Gruia ieşit total din formă. 

Brazilianul a avut nevoie de 

câteva săptămâni pentru a 

ajunge la un nivel optim pen-

tru performanţă. 47 de par-

tide a bifat Baptista în trico-

ul selecţionatei pentru care 

a şi reuşit să marcheze de 

cinci ori.

Briliantul CFR-ului, Julio Baptista, 
se „antrenează” în Spania
Cel mai bine plătit fotbalist din Liga 1, Julio Baptista, se află într-o continuă vacanţă la CFR Cluj

Julio Baptista, jucător de fotbal la echipa CFR Cluj, e posibil să fi e dat afară 

Echipa de copii a clubului 

Voinţa Cluj-Napoca a par-

ticipat, weekendul trecut, 

la ultimele două etape ale 

Cupei României la ciclism 

care s-au desfăşurat la 

Miercurea Ciuc.

Sâmbătă a avut loc proba de 

contratimp unde copiii clujeni 

au obţinut patru locuri 1 prin 

Ioana Pătraşcu, Matei Butuc, Sa-

bina Petrescu, Carol Popa, un 

loc 2 prin Ioana Oana şi două 

locuri 3 prin Ştefan Tudoran şi 

Matei Cucu. Duminică, în cur-

sa de fond, cicliştii clujeni au 

reuşit să obţină trei locuri 1 prin 

Ioana Pătraşcu, Matei Butuc şi 

Sabina Petrescu, două locuri 2 

prin Ştefan Tudoran şi Carol Po-

pa, şi două locuri 3 prin Ştefan 

Leu şi Ioana Oana.

Această etapă a fost una 

difi cilă, cu diferenţe de nivel 

în care şi vântul a fost un ad-

versar redutabil. De aseme-

nea un concurs reuşit a avut 

şi Andrei Cărbunarea, un co-

pil care a întregit de curând 

lotul clubului clujean dar la 

care s-a văzut numărul mic 

de antrenamente dar şi ambi-

ţia şi determinarea de a lup-

ta până la capăt.

În clasamentul general, la 

fi nalul competiţiei, rezultate-

le cicliştilor de la clubul Vo-

inţa Cluj sunt:

Locul 1: Ioana Pătraşcu, 

Ioana Oana;

Locul 2: Matei Butuc, Ca-

rol Popa, Sabina Petrescu;

Locul 3: Ştefan Tudoran, 

Ştefan Leu.

La nivelul judeţului Cluj, 

Voinţa Cluj este singurul club 

de ciclism profesionist care 

are secţie atât de copii, cât 

şi de tineri şi seniori şi care 

realizează performanţă adu-

când medalii de la majorita-

tea competiţiilor.

La nivelul judeţului Cluj, 

afi liate la Federaţia Română 

de Ciclism, potrivit site-ului 

federaţiei, sunt cluburile: La 

Hoya Cluj Napoca, Clujul Pe-

dalează, Interteam, Voinţa 

Cluj-Napoca, Politehnica 

Cluj-Napoca şi Asociaţia Ju-

deţeană de Ciclism şi Tria-

tlon Cluj.

Micuții cicliști clujeni 
au terminat sezonul 
competițional pe podiumTenismena din România, 

Simona Halep a decis 

marţi să se retragă din 

turneul de la Moscova în 

urma durerilor care le 

are la spate din cauza 

herniei de disc.

Anunţul a apărut în ur-

mă cu câteva minute în pre-

sa din Rusia şi a fost con-

firmat ulterior pe site-ul ofi-

cial al turneului. Sportiva 

noastră va fi înlocuită pe ta-

bloul principal de grecoai-

ca Valentini Grammatikopo-

ulou (170 WTA).

Simona Halep declarase, 

luni, într-o conferinţă de 

presă susţinută la Mosco-

va, că a venit la Kremlin 

Cup pentru a se testa să va-

dă dacă e capabilă să joa-

ce la Turneul Campioane-

lor de la Singapore.

„Întotdeauna mi-a plă-

cut să joc la acest turneu 

şi am amintiri foarte fru-

moase. Am venit aici ca să 

văd dacă sunt capabilă să 

joc, deoarece spatele meu 

nu este tocmai bine. Voi 

vedea cum mă trezesc 

marţi, deoarece azi (luni, 

n. red.) am avut un antre-

nament mai tare. Voi ve-

dea cum mă simt aici şi 

apoi voi merge la Singapo-

re. Am venit aici pentru că 

îmi place să joc la Mosco-

va şi îmi place să mă plimb 

prin acest frumos oraş”, 

a declarat Halep.

Halep a câştigat anul aces-

ta titlurile la Shenzhen, Ro-

land Garros şi Montreal, ju-

când finale la Australian 

Open, Roma şi Cincinnati.

Românca era califi cată di-

rect în optimi la Moscova şi 

era programată să joace îm-

potriva rusoaicei Anastasia 

Pavliucenkova, locul 40 WTA.

Simona Halep a câştigat tur-

neul Kremlin Cup în anul 2013.

În acest moment, nu se 

ştie dacă Simona va ajunge 

la Turneul Campioanelor de 

la Singapore. Ar fi a cincea 

participare la turneul care 

încheie sezonul. Pentru Si-

mona Halep, cel mai bun 

rezultat a fost cel din 2014, 

atunci când a ajuns în fina-

lă. A fost turneul în care a 

obţinut singura victorie îm-

potriva Serenei Williams, 

6-0, 6-2. Cele două au jucat 

apoi şi finala, în care Sere-

na a învins cu 6-3, 6-0.

Turneul Campioanelor, 

găzduit de Singapore, în pe-

rioada 21-28 octombrie.

Simona Halep a fost pri-

ma jucătoare de tenis ca-

re şi-a câştigat dreptul să 

participe la competiţia ca-

re încheie sezonul sporti-

velor din elită. Premiile 

pentru Turneul Campioa-

nelor 2018 sunt cu 7 la su-

tă mai mari decât în 2017 

şi ajung la un total de 7 

milioane de euro.

Turneul Campioanelor 

a ajuns la cea de-a 47-a 

ediţie şi va fi ultima din 

contractul de cinci ani ob-

ţinut de Singapore. De 

anul viitor, turneul se va 

muta la Schenzen, după 

ce chinezii au câştigat or-

ganizarea lui în următoa-

relor 10 ediţii.

Simona Halep este singu-

ra sportivă dintre cele care 

merg şi acum la Singapore 

care s-au calificat la ultime-

le cinci Turnee ale Campi-

oanelor consecutive.

Halep are în continuare probleme la spate. 
Turneul Campioanelor, sub semnul întrebării
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