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Târgul de Crăciun: Patinoarul rămâne în jurul statuii lui Matei Corvin
Târgul de Crăciun Cluj-Napo-

ca va fi  deschis anul acesta în pe-
rioada 24 noiembrie 2017 – 1 ia-
nuarie 2018.

Potrivit viceprimarului Dan Tar-
cea, soluţia câştigătoare propune 
un concept care urmează un mo-
del european de organizare a târ-
gurilor de Crăciun, implementat 
şi în alte oraşe mari.

„Proiectul pune în valoare an-
samblul statuar Matei Corvin prin-
tr-o abordarea inedită de amenaja-
re a pationarului. Sperăm că imagi-

nea Târgului de Crăciun va aduce 
bucurie clujenilor şi tuturor celor 
care vizitează oraşul pe timpul săr-
bătorilor de iarnă”, a spus Tarcea.

În cadrul Târgului de Crăciun 
din acest an, patinoarul va fi  am-
plasat în jurul statuii lui Matei Cor-
vin din Piaţa Unirii. Acest mod de 
amplasare a stârnit furia fostului 
viceprimar, care şi-a expus nemul-
ţumirile public, pe pagina perso-
nală de Facebook.

„Rugăm insistent o luare de 
poziţie hotărâtă şi promptă a Co-

misiei de Monumente Istorice, a 
Ordinului Arhitecţilor din Româ-
nia în legătură cu legalitatea in-
stalării patinoarului artifi ci-
al-construcţie provizorie (...) 
considerăm un act sfi dare faţă 

de reprezentanţa politică şi co-
munitatea maghiară, faptul că 
nu s-a făcut nici o informare sau 
discuţie prealabilă privind ino-
vaţiile propuse de primărie”, a 
scris Anna Horvath.

Grădiniţa ar putea 
deveni obligatorie

Alin Tişe, huiduit a doua 
zi consecutiv

Cresc taxele şi impozitele 
locale din 2018?

Parlamentarii vor să-i oblige pe părinţi 
să-şi înscrie copiii la grădiniţă. Ei spun că există 
decalaje între aceștia și cei ţinuţi acasă. Pagina 3

Angajaţii Aeroportului „Avram Iancu” Cluj 
au protestat, din nou, în faţa sediului 
Consiliului Judeţean. Pagina 6

Răvăşirea fiscală cu reducerea impozitului 
pe venit loveşte administraţia locală, care 
trebuie să compenseze pierderile. Pagina 7
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Cumpărăturile online 

sunt rapide şi uşoare, 

însă pentru a profita 

de cele mai bune 

oferte şi pentru 

a fi sigur că primeşti 

produsul comandat trebuie 

să ţii cont de mai multe 

aspecte. Pagina 7
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monitorul weekendde

Conţine 
suplimentul 
Doctorul NaturiiDoctorul Naturii.
Se distribuie 
împreună 
cu Monitorul de Cluj 
în chioşcuri şi la abonaţi.

Un dirijor de 32 de ani s-a spânzurat în Mănăştur
Un dirijor în vârstă de 32 de ani, Tudor Ciupeiu, s-a spânzurat pe o stradă din Cluj-Napoca. 
Apropiaţii lui spun că breasla muzicală a suferit o mare pierdere. Pagina 3

Ghid practic. 

Cum să nu rămâi 

fără bani 

şi fără produse

Cum să nu iei ţeapă 
de Black Friday
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Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Ajuns la cea de a XXVII-a ediţie, Festivalul Mozart 
îşi propune şi în acest an să aducă bucuria muzicii 
lui Mozart, şi nu numai, în interpretarea celor 
mai buni muzicieni.
Pe lângă concertele din cadrul festivalului cluje-
nii se vor putea bucura și de Concursul de 
Interpretare, ajuns la cea de a XXIV-a, în acest 
an îndreptându-se spre canto și acompania-
ment pianistic. Filarmonica de Stat 
„Transilvania”, împreună cu Societatea Română 
Mozart, invită publicul la deschiderea festivalu-
lui, care va avea loc vineri, 17 noiembrie, înce-
pând cu ora 19, la Colegiul Academic.
Concertul de deschidere îi aduce la Cluj pe diri-
jorul Vladimir Kulenovic și solistul Matthias 
Müller (clarinet), care va interpreta Concertul 
nr. 2 pentru clarinet în mi bemol major, de 
Carl Maria von Weber.
Programul muzical de vineri seara va începe cu 
Uvertura operei „Flautul Fermecat”, de Mozart și 
se va încheia cu Recviem, de același compozitor, 
sărbătorit anual la Cluj de către Societatea 
Română Mozart. Cu acest prilej, alături de corul și 
orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, vor fi  
prezenţi pe scenă soliștii Diana Ţugui (soprană), 
Liliana Mattei (mezzosoprană), Tiberius Simu (te-
nor) și Cristian Hodrea (bas-bariton). Dirijorul co-
rului este Cornel Groza.
Câștigător al prestigiosului premiu de dirijat „Sir 
Georg Solti”, Vladimir Kulenovic a semnat un con-
tract având funcţia de director muzical cu Lake 
Forest Symphony din Nordul Chicago- ului pe o 
durată de patru ani. Timp de patru stagiuni în ca-
drul Filarmonicii și Operei din Utah a dirijat peste 
o sută de concerte anual. Matthias Müller și-a în-
ceput studiile la Universitatea de Muzică din 

Basel, iar printre profesorii săi cei mai importanţi 
se numără Hans Rudolf Stalder și Jürg 
Wyttenbach. Matthias Müller susţine creaţia muzi-
cală contemporană, interpretând peste o sută de 
lucrări în primă audiţie. În calitate de compozitor, 
coordonează un proiect numit Aesthetics of the 
Second Modernism, care promovează lucrări pen-
tru teatru și orchestră, muzică de cameră, cât și 
muzică electronică.
Soprana Diana Ţugui a absolvit cursurile 
Universităţii Naţionale de Muzică din București – 
Facultatea de interpretare – secţia canto, la clasa 
profesoarei Sanda Șandru. Și-a perfecţionat arta 
vocală participând la cursuri de măiestrie susţinu-
te de mari artiști și pedagogi: Viorica Cortez, 
Dalton Baldwin, Teresa Berganza, Jaume Aragall. 
Diana Ţugui este laureată a unor importante con-
cursuri internaţionale.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

17 noiembrie

1494: A murit umanistul 
italian de expresie latină 
Giovani Pico della 
Mirandola. 
(n. 24 febr. 1463)

1966: A fost creată 
Organizaţia Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare Industrială 
– ONUDI – în baza unei rezo-
luţii a Adunării Generale a 
ONU. Își începe activitatea la 
1 ian.1967.

2013: Ziua Internaţională a 
Prematurităţii Ziua Mondială 
de Comemorare a Victimelor 
Accidentelor de Circulaţie

18 noiembrie

1793: A fost inaugurat 
Muzeul Luvru.

1906: S-a născut pictorul 
Corneliu Baba, membru titu-
lar al Academiei Române (22 
ian. 1990). (m.28 dec. 1997)
1976: A murit marele pictor 
american Man Ray
(Emanuel Rabinovitch). 
(n. 27 aug. 1890)

19 noiembrie

1377: Prima atestare docu-
mentară a Castelului Bran, prin 
actul emis de Ludovic I de 
Anjou (1342-1382), prin care 
brașovenii primeau privilegiul 
de a construi Cetatea „cu mun-
ca și cheltuiala lor proprie”.

1947: A murit biologul Emil 
Racoviţă, membru al Academiei 
Române. (n. 15 nov. 1868)

2013: Ziua cercetătorului și 
proiectantului

„Concert vocal-simfonic de deschidere 
a Festivalului Mozart, la Filarmonica Transilvania
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la Muzeul 
Farmaciei, structurata in jurul a 
patru teme: Farmacie si alchimie, 
Aparatura de laborator, Simboluri 
alchimice in farmacie si Confuzii al-
chimice. Ca de obicei, explicatiile 
celor 4 teme si obiecte relevante 
din colectie sunt expuse in spatiul 
dedicat expozitiilor temporare de 
la intrarea in muzeu, iar pe par-
curs, in cadrul unui traseu indicat 
corespunzator prin colectia de ba-
za, vizitatorii pot descoperi alte 
elemente reprezentative, picturi 
murale de secol XVIII cu subiect al-
chimic, vase cu simboluri preluate 
din alchimie si aparatura de labo-
rator mostenita din trecutul co-
mun al acestor stiinte.

Between BLACK and WHITE
14 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia INTRE ALB ŞI NEGRU or-
ganizată de MNIT (curator Ioana 
Gruiţă Savu), în cadrul celei de-a 
3-a ediţii a Bienalei Internaţionale 
de Ceramică Cluj 2017, aduce în 
faţa publicului clujean o serie de 
lucrări ale artistei Andrea Éva 
Szőcs (Ungaria) care vizează pro-
bleme morale, existenţiale sau es-
tetice, într-o abordare conceptua-
lă. În cadrul acestui eveniment ar-
tista expune instalaţie, obiecte pe 
pânză, ceramică dar şi printuri ca-
re sunt la propriu, dar şi la nivelul 
mesajului pe care îl poartă, între 
alb şi negru.

Ceramică fi n-de-siècle 
din colecţiile MNIT
12 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Cu ocazia cele de-a treia ediţii a 
Bienalei Internaţionale de 
Ceramică de la Cluj, care se va des-
făşura în perioada 12 octombrie – 
26 noiembrie 2017, Muzeul 
Naţional de Istorie a Transilvaniei 
prezintă publicului obiecte decorati-
ve de epocă modernă din patrimo-
niul său, provenite din ultimele de-
cenii ale secolului al XIX-lea şi pri-
mele decenii ale secolului al XX-lea.

Vineri
Expoziţia „Tribuna Graphic 
2017”
Ora 10:00 – 17:00
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Tribuna Graphic este o manifestare 
expoziţională anuală, iniţiată de 
revista Tribuna în anul 2010. 
Această expoziţie, care conţine cre-
aţii ale unor artişti internaţionali 
dintre cei mai cunoscuţi în mediul 
artistic contemporan, îşi propune 
să aducă în atenţia publicului lu-
crări care refl ectă noile orientări 

din domeniul grafi cii. Selecţia 
atentă a creaţiilor le recomandă 
nu doar în vederea alcătuirii unui 
discurs expoziţional coerent, ci şi 
în vederea îmbogăţirii patrimo-
niului de grafi că al muzeului.

„Ediţie Specială” 
cu HORAŢIU MĂLĂELE: 
spectacol de comedie 
şi proiecţie de fi lm
Ora 19:30 – 22:30
Cinema Florin Piersic Cluj
Îşi poartă cu pasiune haina de 
actor, bagheta de regizor şi pe-
niţa de grafi cian, iar sălile de 
spectacol arhipline şi aplauzele 
fulminante ale spectatorilor, re-
prezintă cea mai mare bucurie 
a sa. După succesul incontesta-
bil înregistrat cu recitalul excep-
ţional ”Sunt un orb“, actorul 
HORAŢIU MĂLĂELE, maestrul 
ironiei şi al hazului ascuţit îi invi-
tă pe iubitorii spectacolelor de 
comedie la maratonul rezisten-
ţei la umor, în cel mai nou spec-
tacol, intitulat ”Ediţie Specială”. 
Evenimentul va fi  pus în scenă, 
vineri, 17 noiembrie, la Cinema 
Florin Piersic din Cluj-Napoca, 
începând cu ora 19:30.

Sâmbătă
„Tata în război cu… tata 2”
18:15 - 20:30
Cinema Florin Piersic Cluj
Daddy’s Home 2 (2017) urmăreşte 
peripeţiile lui Brad şi Dusty.
regia: Sean Anders
cu: Mark Wahlberg, Mel Gibson, 
Will Ferrell, John Cena, John 
Lithgow, Scarlett Estevez

Procesul după Franz Kafk a
19:00 - 20:30
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
PROCESUL lui Kafka este aseme-
nea unui vis. În ciuda imaginii 
sumbre cu care tindem să îl asoci-
em, Kafka a fost un visător, iar 
operele lui poartă în sine aceeaşi 
substanţă a visului, de la structu-
ră până la stranietatea imagini-
lor, sunetelor, ideilor şi emoţiilor 
pe care le vehiculează. Scrierile 
sale imită până la ridicol nebunia 
irațională și înspăimântătoare a 
acestui univers nocturn în mişcare 
pe care îl numim vis.
Tema existențială propusă de autor 
este cea a Fiinţei care s-a pierdut 
pe sine din cauza orgoliului nemăr-
ginit, sabotate de complexul pro-
priei superiorităţi, victimă a unei 

crize identitare şi spirituale. În 
timpul în care trăim, omul a pier-
dut conștiinţa legăturii sale cu 
Universul, hipnotizat fi ind de pro-
pria-i persoană. O persoană din 
care, până la urmă, sub greuta-
tea unui ego exacerbat, nu mai 
rămân decât resturile unei identi-
tăţi false, fondate pe iluzie.

Duminică
Scufi ța roșie și lupul 
cel fl ămând
Ora 11:00 - 13:30
Teatrul de Păpuși ”Puck” din Cluj-
Napoca
Dacă Scufi ța roșie ar urma dru-
mul, fără să se abată de la el, nu 
s-ar întâmpla nimic. Dar ține ea 
oare cont de sfaturile primite la 
plecare din partea mamei? Ei bi-
ne, știm cu toții ce urmează… Dar 
oare știm chiar totul?Ion Iurcu 
aduce pe scena Teatrului de Păpuși 
„Puck“ un spectacol cum n-ați mai 
văzut. Artistul îl interpretează pe cel 
care spune povestea. In același 
timp, el este vânătorul si păpușarul 
care acompaniază în aventurile ei 
o fetiță ce poarta o bonețică roșie, 
fapt pentru care i se spune și 
Scufi ța roșie.
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Ţigări de contrabandă, 
confiscate de poliţişti
Poliţiștii au confi scat peste 1.600 
de ţigarete de contrabandă, în 
cadrul unei acţiuni desfășurate 
pe raza municipiului Turda. „La 
data de 15 noiembrie, poliţiștii 
din cadrul Poliţiei municipiului 
Turda au acţionat în zona pieţe-
lor agroalimentare din munici-
piu, pentru prevenirea comerţu-
lui ilicit. În cadrul acţiunii, a fost 
depistat un bărbat, de 52 de ani, 
din Turda, care deţinea în scopul 
vânzării 1.600 de ţigarete de 
contrabandă. Ţigaretele au fost 
ridicate în vederea confi scării. În 
continuare se fac cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii 
contrabandă”, au declarat repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Brad de Crăciun 
de 17 metri, instalat 
în Piaţa Unirii

În Piaţa Unirii a fost instalat 
bradul pentru sărbătorile de 
iarnă. Este un brad înalt de 
aproximativ 17 m și a fost do-
nat de un clujean, spun repre-
zentanţii Primăriei 
Cluj-Napoca. Târgul de Crăciun 
Cluj-Napoca va fi  deschis anul 
acesta în perioada 24 noiem-
brie 2017 – 1 ianuarie 2018.

Droguri aduse 
din Olanda, destinate 
pieţei din Cluj

Procurorii DIICOT și poliţiștii de 
combatere a criminalităţii orga-
nizate din Bistriţa-Năsăud au 
depistat în Punctul de Trecere a 
Frontierei Petea un camion în 
care se afl a un colet cu peste 
1.000 de comprimate de 
ecstasy, drogurile fi ind aduse 
din Olanda. Potrivit unui comu-
nicat al DIICOT, în acest caz a 
fost reţinut un bărbat din 
Bistriţa-Năsăud, Sorin 
Șorobetea, acuzat de săvârșirea 
infracţiunilor de trafi c de dro-
guri de mare risc și introducere 
în ţară de droguri de mare risc. 
Anchetatorii susţin că, în dimi-
neaţa zilei de 14 noiembrie, în 
timp ce se afl a în Olanda, Sorin 
Șorobetea a procurat de la o 
persoană în orașul Heerlen o 
cantitate de 1.074 comprimate 
de ecstasy (MDMA), ambalată 
într-o pungă de plastic, cu in-
tenţia de a o comercializa, du-
pă care a plecat spre România 
cu o mașină în care a ascuns 
drogurile. În urma controlului 
efectuat asupra camionului a 
fost găsit un colet în care se 
afl au 1.074 pastile de culoare 
turcoaz conţinând MDMA, cu-
noscute și sub denumirea de 
ecstasy, destinate pieţei din ju-
deţele Cluj și Bistriţa-Năsăud. 
Sorin Șorobetea va fi  prezentat 
joi Tribunalului Bistriţa-Năsăud 
cu propunere de arestare pre-
ventivă pentru o perioadă 
de 30 de zile.

Pe scurt

Un dirijor în vârstă de 

32 de ani, Tudor 

Ciupeiu, asistent univer-

sitar la Facultatea de 

Arte din cadrul 

Universităţii Oradea, s-a 

sinucis prin spânzurare 

pe o stradă din 

Cluj-Napoca. Apropiaţii 

lui spun că breasla 

muzicală a suferit o 

mare pierdere.

Bărbatul preda de mai 

mulţi ani la Universitatea 

din Oradea. De altfel, era 

căsătorit cu o colegă de la 

facultate, iar împreună au o 

fetiţă în vârstă de 8 ani.

Tudor şi-a luat viaţa spân-

zurându-se cu o funie de crean-

ga unui copac, în zona străzii 

Câmpului, din cartierul Mă-

năştur. În jurul orei 2.30, l-a 

găsit fratele său, cu care diri-

jorul locuia, de o vreme, în ca-

sa lor părintească din Cluj.

Fostul decan al Facultăţii 

de Arte din cadrul Univer-

sităţii Oradea, Agneta Mar-

cu, a declarat, joi, că Tudor 

Ciupeiu a fost un om extra-

ordinar de bine pregătit, iu-

bit şi apreciat de studenţi.

„L-am cunoscut, i-am fost 

decan şi l-am apreciat enorm 

de mult. A fost un om ex-

traordinar de bine pregătit. 

Când a avut primul lui con-

cert şi a dirijat Filarmonica 

din Oradea a venit special 

de la Cluj să îl vadă şi să îl 

asculte fostul lui profesor, 

Petre Sbârcea, deşi avea 80 

de ani, atât de mult l-a apre-

ciat. Era asistent universi-

tar la Departamentul Muzi-

că, la Interpretare Muzica-

lă. A fost iubit şi apreciat 

de studenţi. M-a surprins 

gestul său de a-şi lua viaţa, 

m-a dărâmat pur şi simplu, 

este o mare pierdere pentru 

breasla noastră muzicală”, 

a spus Marcu.

Mai mulţi colegi ai lui Tu-

dor Ciupeiu au afirmat că 

pun gestul extrem la care a 

recurs acesta pe seama pro-

blemelor personale, cărora 

nu le-a mai putut face faţă.

Colegii dirijorului spun că 

în ultimii doi ani acesta a 

suferit mai multe dezamă-

giri: mama sa, de care era 

apropiat, a murit, iar el n-a 

putut să-şi facă doctoratul la 

Cluj, aşa cum a dorit, pen-

tru că nu şi-a permis să plă-

tească taxele de studiu. Drept 

urmare, risca să-şi piardă lo-

cul de muncă, pentru că nu 

avea un doctorat în Muzică, 

aşa cum legea îl obligă.

În plus, Tudor s-a înstră-

inat de soţia sa, Andrada 

Ciupeiu, şi ea un cadru di-

dactic al Facultăţii de Arte 

din Oradea. Cei doi erau în 

proces de divorţ, cu un prim 

termen fixat pentru luna ia-

nuarie a anului viitor.

„Era abătut în ultima vre-

me, absenta mult de la cur-

suri, s-a întors acasă, la 

Cluj-Napoca. Era în proces 

de divorţ, soţia sa fiind tot 

asistent universitar la Facul-

tatea de Arte, şi aveau îm-

preună un copil de 8 ani. 

Probabil l-a afectat şi dece-

sul mamei sale, Dumnezeu 

ştie ce era în sufletul său. 

S-au adunat mai multe pro-

bleme”, au spus aceştia.

Pe de altă parte, dirijorul 

avea probleme şi la Univer-

sitate. În ultima lună, a ab-

sentat nemotivat de la mul-

te cursuri şi urma să fie cer-

cetat de o comisie discipli-

nară. În semn de doliu, in-

stituţia a arborat, joi, stea-

gul negru.

Tudor Ciupeiu s-a născut 

în Cluj-Napoca în 1985 şi a 

absolvit în 2004 Liceul de 

Muzică „Sigismund Toduţă”, 

iar în 2008 Academia de Mu-

zică „Gheorghe Dima”, spe-

cializarea dirijat simfonic, cla-

sa maestrului Petre Sbârcea.

Tânărul s-a sinucis spân-

zurându-se de creanga unui 

copac situat la marginea pă-

durii de pe strada Câmpu-

lui din Cluj-Napoca.

Poliţiştii au deschis în 

acest caz un dosar penal 

pentru ucidere din culpă.

Un dirijor de 32 de ani 
s-a spânzurat în Mănăştur
Artiştii au primit o veste tristă: dirijorul Tudor Ciupeiu, asistent universitar la Facultatea 
de Arte din Oradea, s-a sinucis în oraşul său natal, Cluj-Napoca.

Tudor Ciupeiu a fost și asistent universitar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Oradea

Parlamentarii vor 

să-i oblige pe părinţi 

să-şi înscrie copiii la 

grădiniţă. Argumentul 

aleşilor este că la şcoală 

se văd decalaje 

mari între copiii ţinuţi 

acasă şi cei care 

au fost la grădiniţă. 

Mulţi părinţi sunt 

de acord, cu un amenda-

ment: statul ar trebui 

mai să construiască 

nişte creşe şi grădiniţe.

În acest moment fiecare 

părinte are libertatea de a 

alege ce face cu propriul co-

pil. Fie îl înscrie la grădini-

ţă, fie îl ţine acasă, în grija 

bunicilor sau a bonelor.

Iniţiatorii legii susţin că, 

atunci când ajung la şcoa-

lă, există decalaje majore 

între copiii crescuţi acasă şi 

cei înscrişi la grădiniţă. Aşa 

că, grupa mijlocie şi cea ma-

re ar trebui să devină obli-

gatorii.

„Copiii nu au acelaşi ni-

vel de pregătire şi unii din-

tre ei au lacune pe care le 

recuperează foarte greu iar 

din acest motiv se inhibă 

de multe ori şi rămân în 

urmă şi în următoarele cla-

se primare, cu pregătirea 

şcolară”, spune Marius Bo-

ta, deputat PSD, potrivit 

digi24.ro.

Psihologii spun şi ei că, 

cel mai bine, un copil se 

dezvoltă în colectivitate.

„Este foarte important ca 

un copil să iasă dincolo de 

uşa casei şi să intre zi de zi 

în experienţe de interacţiu-

ne directă cu alţi copii. Ori 

pentru asta, grădiniţa este 

probabil cel mai propice me-

diu”, a precizat Diana Stăn-

culeanu, psiholog.

Majoritatea părinţilor îşi 

înscriu copii la grădiniţă, 

aşa că văd cu ochi buni ini-

ţiativa legislativă.

Cum în multe localităţi 

din ţară grădiniţele de stat 

sunt supraaglomerate, pro-

iectul s-ar putea dovedi greu 

de pus în practică.

„În momentul de faţă este 

foarte complicat. Dacă facem 

un demers pentru a fi  grădini-

ţa obligatorie, să avem cumva 

şi siguranţa că se pot întâm-

pla lucrurile”, spune o mamă.

Legea urmează să intre 

mai întâi în dezbaterea Ca-

merei Deputaţilor.

Grădiniţa ar putea deveni obligatorie

AGNETA MARCU | 
Fostul decan al Facultăţii 
de Arte din cadrul 
Universităţii Oradea

 „L-am cunoscut, 
i-am fost decan 
şi l-am apreciat enorm 
de mult. A fost un om 
extraordinar de bine 
pregătit. Când a avut 
primul lui concert şi a 
dirijat Filarmonica din 
Oradea a venit special 
de la Cluj să îl vadă 
şi să îl asculte fostul lui 
profesor, Petre Sbârcea, 
deşi avea 80 de ani, 
atât de mult 
l-a apreciat. 
Era asistent universitar 
la Departamentul 
Muzică, la Interpretare 
Muzicală. A fost iubit 
şi apreciat de studenţi. 
M-a surprins gestul său 
de a-şi lua viaţa, 
m-a dărâmat pur şi 
simplu, este o mare 
pierdere pentru breasla 
noastră muzicală.“
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Preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, consideră 

că propunerea de retragere 

a distincţiei „Steaua 

României” este greşită, 

deoarece se îngrădeşte 

libertatea de exprimare.

Kelemen a declarat, joi, că 

mesajul transmis este „prost”.

„Decizia este una greşită, 

dar este dreptul lor, eu nu am 

făcut în niciun caz ceea ce se 

spune în plângere. Lucrul cel 

mai important este că mesajul 

transmis este prost, spune că 

dacă ai intrat în acest club se-

lect al celor care au primit dis-

tincţii de la statul român nu 

poţi să vorbeşti liber. Liberta-

tea de exprimare este vizibil în-

grădită, fără să fi e trecută în le-

ge, dar prin astfel de hotărâri 

se transmite către societate că 

în anumite chestiuni nu ai drep-

tul să vorbeşti liber şi că dacă 

vorbeşti, te dăm afară din acel 

club select. Mesajul este unul 

prost şi către comunitatea ma-

ghiară. Era de aşteptat, dacă 

mă uit la ce declaraţii au făcut 

unii dintre membrii Consiliu-

lui de Onoare al Ordinului Na-

ţional , nu mă surprinde aceas-

tă decizie”, a spus Kelemen, ci-

tat de Mediafax.

Discuţie tensionată, 
dar corectă

Potrivit acestuia, în luna au-

gust a fost invitat la o şedinţă a 

Consiliului unde a avut o dis-

cuţie tensionată dar corectă, în 

care a explicat ce a vrut să spu-

nă public.

„Mi-au transmis că se vor în-

truni la o dată ulterioară, iar 

acum am afl at decizia. Iar acum 

să vii după 17 ani şi să spui că 

retragi această distincţie relati-

vizezi tot ce înseamnă acest Or-

din, dar şi acele fapte, merite 

pentru care s-a dat la un mo-

ment dat. Dacă mi se retrage 

Ordinul prin decret prezidenţi-

al, nu mă va schimba deloc, voi 

rămâne cine am fost şi mergem 

mai departe, voi vorbi în conti-

nuare liber despre tot ce cred 

că trebuie să spun şi voi spune 

fără să jignesc pe nimeni”, a 

mai spus preşedintele UDMR.

Întrebat dacă în opinia sa 

preşedintele Klaus Iohannis va 

da curs propunerii de retragere 

a Ordinului Naţional „Steaua 

României” în cazul său, Kele-

men Hunor a răspuns că nu 

vrea să speculeze.

„Vom vedea, decizia îi va 

aparţine”, a spus preşedinte-

le Uniunii.

„Trebuie să ne asumăm 
opiniile fără teamă”

Pe de altă parte, într-un co-

municat al UDMR transmis, joi, 

legat de propunerea Consiliului 

de Onoare al Ordinului Naţio-

nal „Steaua României” de a i se 

retrage acest ordin, Kelemen Hu-

nor a arătat că obiectivul ma-

ghiarilor din România trebuie 

să fi e, în continuare, asumarea 

în mod liber a opiniilor.

„Noi trebuie să ne asumăm 

opiniile fără teamă, chiar şi da-

că ne sunt retrase toate distinc-

ţiile primite. Obiectivul nostru, 

al maghiarilor din România, tre-

buie să fi e, în continuare, asu-

marea în mod liber a opiniilor 

noastre, să gândim şi să lucrăm 

împreună cu toţi românii care 

sunt deschişi dialogului”, a de-

clarat preşedintele Kelemen Hu-

nor, miercuri seara, după ce 

Consiliul de Onoare al Ordinu-

lui Naţional „Steaua României” 

a decis retragerea distincţiei ca-

re i-a fost acordată în anul 2000. 

Decizia Consiliului va fi  înain-

tată preşedintelui statului, care 

va hotărî printr-un decret pre-

zidenţial dacă va retrage sau nu 

această distincţie.

Deşi Consiliul îşi motivează 

decizia prin faptul că declara-

ţiile preşedintelui UDMR nu 

respectă ziua naţională a ma-

jorităţii, preşedintele UDMR, 

Kelemen Hunor, în interviul la 

care se face referire a spus foar-

te clar: „Cu toate că maghiarii 

nu au ce sărbători cu ocazia 

Centenarului, ei respectă ziua 

de 1 Decembrie”.

„Printre principiile de bază 

ale democraţiei se afl ă şi liber-

tatea persoanelor de a acţiona 

în conformitate cu propria lor 

conştiinţă şi de a alege modul 

de acţiune propriu. Astfel, cetă-

ţeanul are dreptul de a sărbă-

tori atunci când consideră că 

trebuie să sărbătorească şi are 

libertatea de a-şi exprima gân-

durile, opiniile şi dezideratele. 

Mesajul care se transmite prin 

retragerea distincţiei, este că, as-

tăzi, în România se îngrădeşte 

libertatea de exprimare”, a sub-

liniat preşedintele UDMR.

Liderul Uniunii consideră că 

este oarecum o ironie a sorţii 

faptul că cei care în anul 2000 

i-au acordat distincţia pentru 

eforturile depuse în interesul 

promovării cooperării culturale 

româno-maghiare, în 2017 i-au 

retras acest merit pentru un in-

terviu prin care a intenţionat să 

iniţieze un dialog şi o dezbate-

re, în vederea restabilirii unei 

noi baze ale convieţuirii paşni-

ce româno-maghiare.

László Tőkés, rămas fără 
stea în urmă cu 4 ani

Pe 20 noiembrie 2013, Con-

siliul de Onoare al Ordinului Na-

ţional „Steaua României” a de-

cis retragerea distincţiei acorda-

te lui László Tőkés.

Principalul motiv a fost că, 

în data de 27 iulie 2013, László 

Tőkés i-a cerut premierului Un-

gariei, Viktor Orban, la lucrări-

le Universităţii de Vară Bal-

vanyos, ca împreună cu Guver-

nul pe care îl conduce să con-

struiască „un sistem de coope-

rare naţională”, astfel încât să 

ofere „protectorat” Transilvani-

ei, „aşa cum a făcut Austria cu 

Tirolul de Sud”.

Ulterior, pe 4 martie 2016, 

preşedintele Klaus Iohannis a 

semnat decretul privind retra-

gerea decoraţiei Ordinul Na-

ţional „Steaua României” în 

grad de Cavaler în cazul lui 

László Tőkés.

Kelelmen Hunor ar putea rămâne 
fără Ordinul Steaua României
După László Tőkés, un doilea lider maghiar ar putea rămâne fără cea mai înaltă distincție.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, consideră că propunerea de retragere a distincţiei „Steaua României” 
este greşită, deoarece se îngrădeşte libertatea de exprimare

Partidul Pro România 

va avea un candidat 

la alegerile prezidenţia-

le, iar acesta nu va fi 

Victor Ponta. Pe de altă 

parte, Ponta spune că 

Liviu Dragnea „a făcut 

un blat” cu Klaus 

Iohannis, „să nu i facă 

probleme la prezidenţia-

le şi Dragnea să păstre-

ze guvernarea”.

Victor Ponta a declarat, 

miercuri, că nu va candida 

la următoarele alegeri pen-

tru fotoliul de la Palatul Co-

troceni. Partidul pe care îl 

reprezintă va avea un alt 

candidat care va fi sprijinit 

şi de fostul premier, potri-

vit Mediafax.

„Pro România va avea un 

candidat la prezidenţiale pe 

care eu îl voi susţine. Deci 

nu voi fi eu, ca să se înţe-

leagă. Eu cred că astăzi când 

vorbim, domnul Dragnea a 

făcut un blat cu Klaus Io-

hannis, să nu-i facă proble-

me la prezidenţiale şi dom-

nul Dragnea să păstreze gu-

vernarea. E un blat care fa-

ce rău României şi din ca-

re Dragnea va avea de pier-

dut. Domnul Iohannis se a-

lege preşedinte, iar domnul 

Dragnea cu Teldrum şi in-

sula Belina”, a declarat co-

preşedintele Pro România, 

Victor Ponta.

Scenariul lui Ponta: 
Dragnea, blat cu Iohannis

Guvernul a adoptat, mier-

curi, un proiect de lege 

pentru modifi carea şi 

completarea Legii 

286/2009 privind Codul 

penal, a Legii 135/2010 

privind Codul de procedu-

ră penală, precum şi a 

altor acte normative, se 

arată într-un comunicat 

al Executivului.

Conform sursei citate, pro-

iectul de lege este elaborat 

de Ministerul Justiţiei şi are 

în vedere modifi carea şi com-

pletarea legislaţiei penale şi 

procesual penale pentru pu-

nerea acesteia în acord cu 

prevederile Constituţiei, aşa 

cum au fost acestea interpre-

tate prin 13 decizii ale Curţii 

Constituţionale.

Potrivit Guvernului, sunt 

propuse şi intervenţii punc-

tuale asupra Legii 682/2002 

privind protecţia martorilor, 

Legii 192/2006 privind me-

dierea şi organizarea profesi-

ei de mediator şi a Legii 

254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor pri-

vative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul 

procesului penal.

„Principalele reglementări 

din legislaţia penală şi pro-

cesual penală cu privire la 

care sunt propuse modifi cări 

sunt cele referitoare la mo-

dul de aplicare a legii pena-

le mai favorabile, momentul 

până la care poate interveni 

împăcarea părţilor în proce-

sul penal, recuzarea procu-

rorilor, defi niţia infracţiunii 

continuate, unele dintre in-

fracţiunile contra siguranţei 

circulaţiei pe drumurile pu-

blice, reglementarea cazuri-

lor de nulitate absolută, re-

vizuirea hotărârilor judecă-

toreşti defi nitive, reglemen-

tarea vizitei intime în cazul 

persoanelor private de liber-

tate”, se arată în comunicat.

Modificări la legislaţia penală 
şi procesual penală,
adoptate în şedinţa de Guvern

KELEMEN HUNOR | 
președintele UDMR

 „Eu nu am cerut 
această distincţie în 
anul 2000, dar m-am 
simţit onorat, nu m-a 
făcut nici mai bun, nici 
mai rău şi am primit-o 
pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor culturale 
româno-maghiare. 
(...) Dacă mi se 
retrage Ordinul prin 
decret prezidenţial, nu 
mă va schimba deloc, 
voi rămâne cine am 
fost şi mergem mai 
departe, voi vorbi în 
continuare liber 
despre tot ce cred că 
trebuie să spun şi voi 
spune fără să jignesc 
pe nimeni.“
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Rata anuală a infl aţiei a 

scăzut în octombrie la 

1,4% în zona euro şi la 

1,7% în Uniunea 

Europeană, de la 1,5% şi, 

respectiv, 1,8% în sep-

tembrie, preţurile de con-

sum din România urcând 

de la 1,3% în septembrie 

la 2% în octombrie, arată 

datele publicate joi de 

Ofi ciul European de 

Statistică (Eurostat).

Încetinirea neaşteptată a 

inflaţiei, în pofida consoli-

dării creşterii economiei zo-

nei euro, explică de ce luna 

trecută Banca Centrală Eu-

ropeană a diminuat progra-

mul său de relaxare canti-

tativă (QE).

Conform acestor estimări, 

inflaţia în zona euro se în-

depărtează de obiectivul ţin-

tă al Băncii Centrale Euro-

pene, care vrea să menţină 

creşterea preţurilor în apro-

piere de 2%, nivel conside-

rat benefic pentru activita-

tea economică. De aseme-

nea, cifra furnizată de Eu-

rostat este sub estimările 

analiştilor, care se aşteptau 

ca rata anuală a inflaţiei să 

rămână stabilă în octombrie.

Cele mai mari rate anua-

le ale inflaţiei din UE au fost 

înregistrate luna trecută în 

Lituania (4,2%), Estonia 

(4%) şi Marea Britanie (3%), 

iar cele mai scăzute în Ci-

pru (0,4%), Irlanda, Grecia 

şi Finlanda (toate cu 0,5%).

Comparativ cu septem-

brie 2017, inflaţia anuală a 

scăzut în 14 state membre 

UE, a rămas stabilă în cinci 

şi a crescut în nouă ţări (in-

clusiv în România).

În cazul zonei euro, cel 

mai semnificativ impact a-

supra creşterii anuale a pre-

ţurilor l-au avut în octom-

brie combustibilii pentru 

transport (0,10 puncte pro-

centuale), servicii de caza-

re (0,08 puncte procentua-

le), lapte, brânză şi ouă (0,06 

puncte procentuale).

La şedinţa de politică mo-

netară din 26 octombrie, Ban-

ca Centrală Europeană a lăsat 

nemodifi cată dobânda de po-

litică monetară, dar a anunţat 

că va înjumătăţi volumul achi-

ziţiilor lunare de active de la 

60 la 30 de miliarde de euro, 

diminuând programul său de 

relaxare cantitativă (QE) în aş-

teptarea creşterii infl aţiei. BCE 

vrea să menţină creşterea pre-

ţurilor în apropiere de 2%, ni-

vel considerat benefi c pentru 

activitatea economică.

România, printre statele UE 
în care a crescut 
rata anuală a inflaţiei
Cifra furnizată de Eurostat este sub estimările analiştilor.

România se situează, după 

primele zece luni ale anu-

lui, pe poziţia 17 în UE, cu 

un volum de 88.805 autotu-

risme noi înmatriculate, o 

creştere cu +16.9% faţă de 

perioadă similară din 2016.

Înmatriculările de autoturis-

me noi în Uniunea Europeană 

au crescut, conform datelor 

ACEA – Asociaţia Constructori-

lor Europeni de Automobile, cu 

5.9% în luna octombrie 2017 

faţă de octombrie 2016, atingân-

du-se un nivel de 1.169.672 u-

nităţi. Pe primele 10 luni ale 

anului 2017, înmatriculările de 

autoturisme noi la nivelul UE 

reprezintă un volum total de 

12.830.216 unităţi. Această sem-

nifi ca o creştere de 3.9% com-

parativ cu perioadă similară din 

2016, potrivit Mediafax.

În octombrie 2017 au fost în-

registrate creşteri importante de 

volume în: Franţa (+13.7%), 

Spania (+13.7%), Italia (+7.1%) 

şi Germania (+3.9%), în timp 

ce Marea Britanie (-12.2%) a în-

registrat scădere de piaţă.

Topul ţărilor europene este 

condus de Germania, cu un vo-

lum de 2.884.786 autoturisme 

noi înmatriculate (+2.3%), ur-

mată de Marea Britanie cu un 

volum de 2.224.603 autoturis-

me (-4.6%) şi de Franţa cu 

1.737.371 unităţi (+4.8%).

Ce loc ocupă România 
în UE la autoturisme 
noi înmatriculate

Preţul energiei nu va 

mai creşte până la fi nele 

acestui an, ci dimpotri-

vă, ANRE ar putea face o 

ajustare negativă, întru-

cât ultima scumpire nu a 

fost fundamentată solid, 

a declarat, joi, ministrul 

de resort, Toma Petcu 

(foto), după audierile din 

Comisia parlamentară de 

anchetă privind activita-

tea ANRE.

El a fost întrebat de jur-

nalişti dacă în acest an vor 

mai fi majorări la preţul 

energiei.

„Din punctul meu de ve-

dere, nu sunt motive ca AN-

RE să facă o nouă majorare 

de preţ. Dimpotrivă, se aş-

teaptă de la ANRE o ajusta-

re negativă, pentru că ulti-

ma ajustare de preţ nu a fost 

fundamentată suficient de 

solid”, a spus ministrul. Po-

trivit Agerpres.

Anterior, în cadrul comi-

siei, Petcu a precizat că, pe 

parcursul acestui an, au fost 

două etape de dereglemen-

tare, iar de la 1 ianuarie 

2018 nu vor mai exista ta-

rife reglementate aprobate 

de ANRE.

Ultima modificare de preţ 

operată de ANRE a fost la 1 

octombrie 2017. La acea da-

tă a existat o majorare pen-

tru consumatorii casnici de 

0,03 lei/kWh, ceea ce a în-

semnat o scumpire cu 3,45 

lei pe lună pentru un con-

sum mediu de 100 kWh.

„În şedinţa din data de 

26 septembrie 2017, Comi-

tetul de reglementare al AN-

RE a avizat tarifele de tip 

Componentă de piaţă con-

curenţială (CPC) aplicabile 

în trimestrul IV 2017 clien-

ţilor finali casnici şi noncas-

nici beneficiari ai serviciu-

lui universal. (...) Astfel, a 

rezultat o creştere medie, la 

nivel naţional, a tarifelor 

CPC cu 0,03 lei/kWh, faţă 

de creşterea medie cu 0,1 

lei/ kWh, care ar fi rezultat 

conform propunerilor FUI”, 

potrivit unui comunicat al 

ANRE de la acea dată.

ANRE ar putea ieftini energia electrică

Indicele ROBOR la trei 

luni, în funcţie de care 

se calculează costul cre-

ditelor în lei cu dobânda 

variabilă, a crescut 

din nou, joi, la 2,09%, 

de la 2,06%, conform 

datelor Băncii Naţionale 

a României.

De asemenea, indicele la 

şase luni, utilizat în calculul 

dobânzilor la creditele ipote-

care, s-a majorat la 2,19%, de 

la 2,17%, cât a fost cotat pe 

15 noiembrie.

Indicele ROBOR la nouă 

luni, care reprezintă rata do-

bânzii plătită la creditele în 

lei atrase de către băncile co-

merciale de la alte bănci co-

merciale pentru o perioadă de 

nouă luni, a crescut la 2,22%, 

de la 2,21%.

La începutul acestui an, 

ROBOR la trei luni era cotat 

la 0,87%.

ROBOR reprezintă rata me-

die a dobânzii la care bănci-

le româneşti se împrumută în-

tre ele în lei. Indicele se sta-

bileşte zilnic de BNR ca me-

die aritmetică a cotaţiilor prac-

ticate de zece bănci selectate 

de Banca Naţională.

După scurtul moment de 

apreciere de miercuri, leul 

a reînceput să scadă faţă de 

principalele valute, în con-

trast cu tendinţa arătată de 

alte monede din regiune.

Deprecierea din piaţa valu-

tară a fost însoţită de atingerea 

de către indicii ROBOR a noi 

maxime ale ultimilor trei ani.

Cursul euro a crescut de la 

4,6306 la 4,6387 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat între 4,633, la deschi-

dere, şi 4,642 lei, în partea a 

doua a zilei. Transferurile de 

la ora 14:00 se efectuau la 

4,638 – 4,641 lei.

Indicele ROBIR la trei luni, 

cel care afectează buzunarele 

românilor care au luat credite 

de nevoi personale, a crescut la 

2,09%, maxim al ultimilor trei 

ani şi o lună. Reamintim că la 

începutul acestui an indicele e-

ra cotat la 0,87%.

La rândul lui, indicele RO-

BOR la şase luni a crescut la un 

nou maxim 2,19%, iar cel la 

nouă luni a sărit la 2,22%, în 

timp ce indicele la 12 luni a stag-

nat la 2,24%.

Media dolarului american ur-

cat de la 3,9108, minimul ulti-

melor trei săptămâni, la 3,9394 

lei iar cotaţiile fl uctuau între 

3,929 şi 3,945 lei.

Moneda elveţiană se tran-

zacţiona pe pieţele internatio-

nale în culoarul 1,164 – 1,169 

franci/euro, iar media ei a cres-

cut de la 3,9654 la 3,9730 lei.

În regiune, moneda polo-

neză se aprecia faţă de cea u-

nică la 4,23 – 4,244 lei, însă 

cea maghiară scădea uşor, la 

311,9 – 312,5 forinţi.

Perechea euro/dolar, care a 

urcat miercuri seară la 1,1861 

dolari, maxim al ultimei luni, 

fl uctua ieri în culoarul 1,1758 

– 1,1801 dolari.

Moneda americană a bene-

fi ciat de anunţarea unei creş-

teri neaşteptate a vânzărilor 

cu amănuntul şi o uşoară ac-

celerare a infl aţiei de bază din 

Statele Unite, ceea ce a indi-

cat, în opinia investitorilor, fap-

tul că economia SUA este ori-

entată spre creştere.

Sunt folosite date şi in-
formaţii disponibile până 
la ora 14:00.  (R.G.)

ROBOR a crescut şi joi 
şi a atins un nou maxim

Principalele valute 
au reînceput să crească

PIAŢA VALUTARĂ

CREȘTERE PREȚURI

2 %
este procentul cu care au crescut prețurile 
de consum din România în octombrie
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Sindicaliştii de la aero-

port au protestat faţă de 

decizia Consiliului 

Judeţean de a numi un 

nou consiliu de adminis-

traţie la aeroport. Mai 

mult, sindicaliştii de la 

aeroport au refuzat să se 

întâlnească cu sindica-

liştii din Consiliul 

Judeţean, considerând 

că au fost jigniţi şi sfi-

daţi de Alin Tişe.

Aceştia au scandat lozinci 

precum „Vrem progrese, nu 

adrese”, „Tu vrei blocare, 

noi dezvoltare”, „Alin Tişe, 

nu uita, Clujul nu-i moşia 

ta”, „Alin Tişe ne-ai jignit, 

noi de asta am ieşit”, „Nu 

ne mai ţineţi cu promisiuni” 

şi au purtat pancarte cu ur-

mătoarele mesaje: „Noi mun-

cim, nu ne maimuţărim pe 

Facebook”, „Nu blocaţi dez-

voltarea aeroportului”, „Noi 

nu suntem manipulaţi”, 

„Ne-aţi îmbolnăvit cu fumul 

de la Pata Rât”, „Azi aniver-

sare, mâine demis în ziare”, 

„Azi ne lăudaţi, mâine ne 

denigraţi”.

Sindicaliştii spun că sunt 

nemulţumiţi de modul în 

care conducerea Consiliu-

lui Judeţean Cluj hotărăşte 

soarta Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu Cluj, 

„prin emiterea unor hotă-

râri cu încălcarea legislaţi-

ei în vigoare”.

„Suntem împotriva imix-

tiunii conducerii CJ Cluj în 

probleme care, potrivit legii 

se soluţionează de către al-

te foruri competente. Ceea 

ce trebuia să fie o simplă 

hotărâre de numire a unui 

consiliu de administraţie, 

s-a transformat într-o ade-

vărată dictare în care i se 

spunea acestuia cum să pre-

ia conducerea de la directo-

rul general al aeroportului, 

cum şi în ce perioadă con-

siliul numit să desfacă con-

tractele individuale de mun-

că a celorlalţi directori, in-

dicându-se şi în baza cărui 

articol din Codul Muncii să 

se facă desfacerea. Aceasta 

în timp ce autoritatea publi-

că tutelară nu poate inter-

veni în activitatea de admi-

nistrare şi conducere a in-

stituţiei, iar prerogativele 

numirii şi revocării directo-

rilor revin consiliului de ad-

ministraţie şi nu CJ Cluj”, 

spune Gabriel Ene, preşe-

dintele Sindicatului Inde-

pendent al Aeroportului In-

ternaţional Cluj.

El a reamintit şi faptul că 

sunt întârzieri în acordarea 

de către Consiliului Jude-

ţean Cluj, în special în ulti-

ma perioadă, a autorizaţii-

lor/avizelor de reparaţii şi 

construcţii a infrastructurii 

aeroportuare, cu consecin-

ţa afectării/obstrucţionării 

derulării cursive şi în sigu-

ranţă a activităţii operaţio-

nale, cu implicaţii directe a-

supra traficului aerian;

„Ne deranjează, de ase-

menea, faptul că preşedin-

tele CJ Cluj ne jigneşte pu-

blic şi în loc să rezolve in-

stituţional problemele care 

apar, transformă totul într-o 

dispută personală, cu atac 

la persoană. Acest mod de 

a ne sfida, a dus la decizia 

finală a noastră de a mani-

festa şi a ne exprima nemul-

ţumirile în faţa Consiliului 

Judeţean, pentru a atage 

atenţia conducerii CJ, că a-

ceste probleme trebuie abor-

date şi rezolvate în mod pro-

fesional şi serios, în spiritul 

legii”, a mai spus Ene.

Sindicaliştii au fost revol-

taţi şi pe tonul adresei sin-

dicatului din Consiliul Ju-

deţean prin care erau che-

maţi la discuţii, fapt ce a 

dus la refuzul acestora de a 

se prezenta la întâlnire.

La fel ca şi miercuri, Alin 

Tişe, flancat de sindicalişti 

şi de „aparatul de speciali-

tate”, a ieşit pe treptele Con-

siliului Judeţean, timp în ca-

re sindicaliştii de la aero-

port au continuat să scan-

deze şi să huiduie.

La finalul protestului, 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Alin Tişe a declarat 

că „va face toate demersu-

rile legale pentru ca actu-

ala conducere de la aero-

port să plece”.

„Grupul de la aeroport tre-

buie să plece în regim de ur-

genţă. Voi face toate demer-

surile legale pentru ca acea 

conducere de la aeroport să 

plece. Vor fi  proceduri lega-

le pe care le vom aplica de 

la nivelul Consiliului Jude-

ţean”, a spus Tişe.

A doua zi de proteste. Conflictul dintre 
Aeroportul Cluj şi CJ, departe a se încheia
Pentru a doua zi consecutiv, angajaţii Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj şi membri ai 
Sindicatului Independent s-au adunat joi după amiaza în faţa sediului Consiliului Judeţean Cluj.

Sindicaliștii de la aeroport au continuat să îl huiduie pe Tișe

Luna trecută, printre motivele invocate de prefectul Clujului 
când a atacat hotărârile de CJ care vizau schimbarea conduce-
rii aeroportului, se numărau și acelea că au fost încălcate dis-
poziţiile Regulamentului UE nr. 139/2014 al Comisiei 
Europene de stabilire a cerinţelor tehnice și a procedurilor ad-
ministrative referitoare la aerodromuri și faptul că lipsește avi-
zul Ministerul Transporturilor pentru schimbarea directorului.

„Autoritatea Aeronautică Civilă Română a emis Certifi catul 
de Aerodrom pentru Aeroportul Internaţional «Avram 
Iancu» Cluj-Napoca. Mai mult, AACR arată că certifi catul de 
aerodrom este emis și în considerarea calităţii managerului 
responsabil și a sistemului de management al aeroportului. 
Astfel, pentru eliberarea Certifi catului de aerodrom, 
Aeroportul a trebuit sa facă dovada că persoanele desem-
nate la nivelul conducerii îndeplinesc cerinţele prevăzute în 
Regulamentul UE nr.139/2014, cerinţe obligatorii, subsec-
vente emiterii și menţinerii valabilităţii Certifi catului de 
Autorizare a Aeroportului. În consecinţă, având în vederea 
complexitatea activităţii aeroportuare, persoanele care al-
cătuiesc sistemul de management al aerodromului trebuie 
să îndeplinească condiţii specifi ce de competenţă profesio-
nală. Potrivit Regulamentului «orice schimbare care afec-
tează condiţiile certifi catului, baza de certifi care și echipa-
mentele esenţiale pentru siguranţă ale aerodromului și 
afectează, în mod semnifi cativ, elementele sistemului de 
management al operatorului de aerodrom, necesită apro-
barea prealabilă din partea autorităţii competente». Din 
acest punct de vedere consecinţele HCJ sunt nefaste, deoa-
rece pune în discuţie însăși valabilitatea Certifi catului de 
aerodrom,riscându-se astfel desfășurarea în condiţii optime 
a activităţii Aeroportului Cluj”, spunea Prefectura Cluj.

Hotărârea de schimbare a conducerii 
aeroportului, atacată în instanţă

Angajaţii Agenţiei pentru 

Plăţi şi Intervenţie în 

Agricultură (APIA) Cluj 

au protestat, joi, nemul-

ţumiţi de faptul că, de la 

1 ianuarie 2018, salariile 

din centrele judeţene şi 

locale ar putea să scadă 

până la aproximativ 

30%, solicitând trata-

ment egal cu cei din apa-

ratul central.

Doar o parte din cei 110 

angajaţi ai APIA Cluj a ales, 

joi, să protesteze împotriva 

preconizatelor reduceri sala-

riale, prin întreruperea lu-

crului, potrivit directorului 

APIA Cluj, Adrian Zaharia.

Acesta a explicat că a avut, 

în cursul dimineţii de mier-

curi, o discuţie cu toţi cole-

gii din cadrul agenţiei, inclu-

siv cu cei din centrele loca-

le, împreună cu care s-a sta-

bilit că protestul ar trebui să 

fi e ultima soluţie.

„Dacă ne vor scădea sa-

lariile, nu putem să fim de-

cât nemulţumiţi. Nu dorim 

creşteri, dorim să ne rămâ-

nă exact aşa cum sunt în 

momentul de faţă. Minis-

trul ne-a asigurat, împreu-

nă cu directorul general, că 

salariile nu se vor modifi-

ca şi considerăm că aceas-

tă cale de protest trebuie să 

fie ultima la care se apelea-

ză după ce s-au încercat 

toate căile de dialog”, a 

spus Zaharia.

La rândul său, liderul 

Sindicatului Naţional APIA 

Cluj, Ion Preda, a afirmat 

că în centrul APIA din 

Cluj-Napoca, aproximativ 

25 de persoane s-au alătu-

rat protestului, iar în cele-

lalte 7 centre din judeţ, al-

te 40 de persoane au între-

rupt şi ele lucrul.

„Am fost la minister de 

trei ori, ministrul ne-a pro-

mis că nu ne vor scădea în 

niciun caz salariile, dar or-

donanţa nu s-a schimbat. 

Prin această ordonanţă ne 

cresc salariile cu 25 la sută, 

dar pe brut, însă noi avem 

nişte sporuri – este o Direc-

tivă europeană prin care 

ne-au crescut salariile cu pâ-

nă la 85 la sută pentru că 

lucrăm cu fonduri europe-

ne. Şi sunt sporuri care nu 

se regăsesc în net”, a spus 

Preda.

Acesta a explicat că, deşi 

ordonanţa, care va produce 

efecte de la 1 ianuarie 2018, 

prevede creşterea salariului 

cu 25 la sută, limitează în 

acelaşi timp sporurile la 30 

la sută din salariu, ceea ce, 

în fi nal, va duce de fapt la 

scăderea salariului actual cu 

aproximativ 30 de procente.

„Scade, de exemplu, sa-

lariul la un consilier superi-

or cu aproape 700 de lei. Deci 

creşterea nu e creştere. Creş-

te pe brut şi scade la net. 

Pentru că la sporuri nu se 

vor da mai mult de 30 la su-

tă”, a spus Preda.

Salariaţii au ieşit, în grup, 

în faţa sediului în care mun-

cesc, pentru trei ore, iar pe 

clădirea în care funcţionea-

ză APIA în Cluj-Napoca a 

fost montat un banner pe ca-

re scria „Nu discriminărilor 

salariale”. Afi rmaţia se refe-

ră la faptul că angajaţii A-

PIA de la Bucureşti ar urma 

să fi e feriţi, spune liderul de 

sindicat, de scăderile salari-

ale care ar afecta restul lu-

crătorilor din ţară.

În cadrul APIA există şi 

un alt sindicat – Federaţia 

Sindicatelor Naţionale APIA 

– ai căror membri nu au par-

ticipat la protestul de joi.

Conform directorului Adri-

an Zaharia, cel mai mic sala-

riu net din cadrul APIA, este 

de 1.900 de lei, un consilier 

superior cu vechime în mun-

că are un salariu de încadra-

re de 5.200 lei, un şef de ser-

viciu 7.000 de lei, iar directo-

rul executiv 8.900 de lei.

Proteste ale angajaţilor APIA din Cluj împotriva unor 
eventuale scăderi salariale de la 1 ianuarie
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Fructele de pădure, afi ne, 
coacăze-negre, cătina-albă, 
murea, zmeură, merişor, aro-
nia, mere şi altele trebuie con-
sumate zilnic în stare proas-
pătă sau sub formă de sucuri 
sau nectaruri naturale, cele 
mai bogate în substanţe bio-
logic-active sunt cele obţinu-
te prin procesare la rece. Pen-
tru a fi  păstrate fără conser-
vanţi, adiţivi şi coloranţi sin-
tetici cea mai bună metodă 
este de pasteurizare la tem-
peratură cât mai joasă. După 
deschidere fl aconul se păs-
trează în frigider dar nu mai 
mult de 3 zile.

De ce trebuie să mâncăm 
multe fructe pe zi ?

Fructele de pădure sunt bo-
gate în antioxidanti naturali 
dintre care vitaminele C, A şi 
E, minerale de seleniu şi zinc, 
dar şi vitaminele B care toni-
fi că sistemul nervos şi susţi-
ne activitatea antioxidanţilor. 
Fructele de pădure sunt surse 
de fi er şi cupru care împreu-
nă combat anemiile. Sunt sur-
se de betacaroten; aici putem 
înţelege de ce de multe ori se 
asociază fructele de pădure cu 
morcovii care sunt legume 
foarte bogate în betacaroten.

Toate acestea elemente sti-
mulează sistemul imunitar 
şi previn infecţiile de sezon 
cum ar fi : raceala, gripa, fe-
bra, alergiile, alte boli infec-
ţioase. Când vorbim de infec-
ţiile respiratorii ne gândim în 
acelaşi timp la benefi ciile 
pentru infecţiile urinare. Cis-
titele recidivante, infecţiile cu 
Escherichia coli sunt ţinute 
sub control dacă introducem 
în alimentaţia noastră sucuri 
naturale, siropuri naturale din 
fructe de pădure.

Antioxidantii prezenti in 
fructele de padure lupta im-
potriva radicalilor liberi, ne-
utralizându-i şi astfel previn 
îmbătrânirea organismului şi 
ajută organismul să-şi păstre-
ze tinereţea pentru un timp 
îndelungat. Fructele de pădu-
re pot neutraliza efectele ne-
gative ale radicalilor liberi din 
mediu în care trăim, precum 
fumul de ţigară, poluanţii din 
aer, praful, efectele nocive ale 
razelor solare. În interiorul or-
ganismului limitează procesul 
de oxidare şi de degenerare 
a celulelor. Astfel, antioxidan-
ţii previn apariţia dar şi evo-
luţia afecţiunilor cardiovascu-
lare, metabolice, precum di-
abetul, scăderea imunităţii, şi 
unele tipuri de cancer.

Fructele de pădure conţin 
vitamina B17 sau amigdali-
na care are rol important în 
terapia tumorilor. În celule-
le canceroase se descompu-
ne în cele 2 elemente com-

ponente: benzaldehidă şi 
acid cianhidric care atacă ce-
lulele tumorale distrugân-
du-le fără însă a afecta celu-
lele sănătoase, fapt confi r-
mat de medici din Germania 
şi Mexic în urma cercetări-
lor. Fructele de pădure prin 
componenţa acidului cloro-
genic şi cumaric împiedecă 
formarea de substanţe can-
cerigene în organism.

Prin conţinutul mare de vi-
tamina C, potasiu şi fi bre con-
tribuie la reglarea metabolis-
mului lipidic favorizând ab-
sorbţia colesterolului bun, 
HDL-ului.

Fructele de pădure îmbu-
nătăţesc vederea, pot preveni 
sau intarzia problemele ocula-
re ce intervin odata cu varsta: 
cataracta, miopia, hipermetro-
pia, infectiile la nivelul retinei 
si senzatia de ochi uscati.

Institutul Naţional al Îm-
bătrânirii din Bethesda, S.U.A. 
a analizat puterea antioxidan-
tă a fructelor de pădure prin 
măsurarea radicalilor liberi la 
nivelul plasmei sanguine. Ei au 
evidenţiat puterea mare antio-
xidantă a afi nelor, coacăzelor 
negre, murelor şi zmeurei.

Antioxidanţii din fructele 
de pădure neutralizează ni-
trozaminele care sunt sub-
stanţe cancerigene ce ajung 
în tractul digestiv prin nitriţi 
şi nitraţi din alimente şi bă-
uturi răcoritoare, precum şi 
din conservanţii alimentari.

Câte fructe trebiue 
să mâncăm pe zi?

Mulţi specialişti nutriţio-
nişti recomandă 5 fructe pe zi 
ca doză minimă şi 10 fructe 
pe zi ca doză medie. Acestea 
ar fi  cu aproximaţie 400 800 
g pe zi. Este recomandat ca o 
parte din fructe să fi e suplinit 
de un suc natural care în pre-
gătim acasă sau putem să pro-
curăm sucuri sau nectaruri 
100% naturale de societatea 
Hypericum.

Rezultatele menţionate se 
pot obţine numai prin consu-
marea sucurilor, nectarurilor 
sau siropurilor sub formă de 
cure, timp îndelungat.

Grupa de sucuri şi necta-
ruri nou apărute la societatea 
Hypericum sunt obţinute din 
fructe proaspete procesate la 
rece. Sunt 100% naturale. Nu 
conţin arome, conservanţi sau 
aditivi alimentari.

Se administrează sub for-
mă de cure de 6 săptămâni, 
câte o doză de 300 ml zilnic, 
de preferat înainte de mânca-
re deoarece se absorb mai bi-
ne compuşii activi dar se poa-
te folosi şi după mâncare. Oda-
tă deschis fl aconul de sticlă 
cu produs se ţine în frigider şi 
nu mai mult de 3 zile.

Afi nul (Vaccinium myrtillus)
Acesta are fructe mici, sfe-

rice de culoare albăstruie-nea-
gră, foarte bogate în: acizi, za-
haruri, minerale şi vitaminele 
antioxidante (C, A şi E), vita-
minele B, betacaroten, fi er şi 
cupru care cresc cantitatea de 
hemoglobină şi oxigenarea 
sângelui, potasiu, seleniu şi 
zinc care sporesc imunitatea, 
sodiu, acid citric, pectina, quer-
cetin, fi bre, calciu, antociani.

Afi nele pot fi  consumate în 
stare proaspătă sau pot fi  uti-
lizate la prepararea sucurilor, 
siropurilor naturale, tinctu-
rii de afi ne.

Atât fructele cât şi frunze-
le sunt cunoscute pentru con-
ţinutul în mirtilină care este 
insulina vegetală, care poate 
să regleze glicemia, corectând 
diabetul tip II, insulino non-
dependent, iar în cazul diabe-
tului de tipI poate să ţină în 
frâu evoluţia bolilor care înso-
ţesc diabetul zaharat, precum: 
retinopatia diabetică, arterite-
le, cardiopatia ischemică, ne-
uropatia diabetică.

Afi nele au rol în stimula-
rea circulatiei sangvine şi re-
generarea pereţilor sanguini, 
dilată arterele şi de aceea se 
recomandă în afecţiuni cardi-
ace ca: cardiopatie ischemică, 
sechele după infarct, arterite, 
tratarea infectiilor renale, ale 
vezicii biliare şi în special in-
fecţiile intestinale.

Afi nele constituie un reme-
diu pentru fermentaţii gastri-
ce şi intestinale. De aceea pre-
paratele de afi ne se folosesc 
împotriva diareei, dizenteriei, 
diverse tulburări digestive. 
Alungă viermii intestinali în 
special ascarii.

Preparatele de afi ne folosite 
timp îndelungat îmbunătăţesc 
vederea, acuitatea vizuală prin 
conţinutul în antocianozide. 
Ajută la regenerarea purpurei 
retiniene, Întârzie sau poate 
chiar să elimine anumite boli 
oculare legate de îmbătrânire, 
precum: cataracta, degeneres-
cenţa maculară, hipermetropia, 
uscăciunea ochilor.

Sunt antiinfecţioase şi an-
tiinfl amatoare în: stomatite, 
afte, eczeme, micoze, răni sân-
gerânde.

În urma unui studiu de 3 
luni pe animale în laborator, 
organizat în cadrul Universi-
tăţii din Michigan, s-a consta-
tat ca un consum regulat de 
afi ne poate duce la scăderea 
greutatii corporale şi a ma-
sei fi catului. 

Un studiu realizat în SUA 
demonstrează ca afi nele con-
ţin un antioxidant puternic ca-
re ar putea fi  folosit în trata-
mentul cancerului de colon 
şi a bolii Alzheimer.

Cătina-albă (Hippophae r-
hamnoides)

Conţine: vitamina C în can-
titate mare, vitaminele E, K,F,P, 
complexul B (B2 (ribofl avină), 
B6, B9 (acid folic), colina (vita-
mina H, biotina, vitamina B8), 
B7 (inozitol), carotenoide (be-
tacaroten), minerale şi oligoe-
lemente, acizi grasi polinesatu-
rati, uleiuri complexe (uleiul de 
cătina), serotonina, fl avonoide, 
pectine, taninuri, aminoacizi 
esenţiali, dintre care triptofanul 
care în corpul nostru se trans-
formă în serotonină, hormonul 
fericirii, enzime, fi tosteroli.

Datorită cantităţii mari de 
vitamina C, sucurile sau nec-
tarurile cu cătină-albă sunt 
foarte indicate în tratarea ră-
celilor, gripei, alergiei, infec-
ţiilor respiratorii în general 
şi infecţiilor urinare. Produ-
sele de Cătina- albă sunt nu-
mite de unii cercetători ”vac-
cin natural antigripal”. Alţii de-
numesc cătina-albă ”ginseng 
românesc” Sucul sau siropul 
natural de Cătină-albă se ad-
ministrează de 3 ori pe zi, timp 
de 4-6 săptămâni până la dis-
pariţia infecţiei.

Sunt recomandate în corec-
tarea anemiei, în convales-
cenţe şi avitaminoze.

În boli de fi cat cătina-albă 
regenerează celula hepatică; de 
aceea se recomandă în hepati-
te, fi cat gras (steatoză hepati-
că), ciroză şi cancer hepatic.

Este indicată în dislipide-
mie întrucât scade colestero-
lul total şi corectează cele do-
uă fracţiuni ale colesterolului, 
creşte HDL (colesterol bun) şi 
scade LDL (colesterol rău).

Tonifi că corpul în general, 
iar tonifi erea sistemului nervos 
are rol de prevenţie în stres, 
depresie, boli nervoase dege-
nerative (Alzheimer, Parkin-
son). Fructele conţin cantităţi 
mari din aminoacidul esenţial 
triptofan care se transformă în 
organism în serotonină.

Vindecă afecţiuni derma-
tologice, precum: urticarie, 
acnee, eczeme, psoriazis, ar-
suri prin utilizarea internă şi 
externă a uleiului de cătină-al-
bă. Protejează pielea de radi-
aţii ultraviolete.

Regenerează sângele şi 
dezintoxică fi catul. Este o 
plantă antitumorală şi geria-
trică. Este benefi că în boli de 
inimă şi afecţiuni oculare.

Sucul sau nectarul cu căti-
nă-albă se foloseşte în cură de 
6 săptămâni, câte 300 ml zil-
nic, înainte sau după mânca-
re. Sunt 100% naturale. Nu 
conţin arome, conservanţi sau 
aditivi alimentari.

Zmeurul (Rubus idaeus)
Conţine: vitaminele C, A, E, 

B1, B2, B3, B5 (acid pantote-
nic), B6, B9 (acid folic), bioti-
nă (B8, H, colină) potasiu, mag-
neziu, fosfor, calciu, fi er, cupru, 
iod, zinc, mangan, acid elagic, 
vitamina D, E şi P. Dintre fruc-
tele de pădure, zmeura conţine 
cele mai mari cantităţi de zinc, 
necesar dezvoltării copiilor şi 
întăririi imunităţii şi virilităţii 
masculine. Zmeura conţine xi-
litol, un îndulcitor natural. Fruc-
tul de zmeură este un fruct aro-
mat cu proprietăţi tonice, revi-
gorante, depurative, diuretice, 
antipiretice şi dezintoxicante, 
fapt pentru care se recomandă 
celor care suferă de astenie, gu-
tă, constipatie şi în stări febri-
le. Zmeura reprezinta un reme-
diu exceptional pentru tubul 
digestiv, fi ind folositoare în: ar-
suri gastrice (pirosis), ulcer 
gastric sau duodenal şi pentru 
afecţiuni de pancreas.

Este un remediu antiinfl a-
mator şi antiinfecţios fi ind re-
comandat în răceli, răguşea-
lă, cistită, prostatită, alergii.

Extractul natural obţinut 
din fructe de zmeură întră în 
componenţa nectarului de 
Fructe de pădure, Hypericum 
care 100% natural. Nu conţin 
arome, conservanţi sau aditivi 
alimentari. Se administrează 
în cure de lungă durată de că-
tre copii de la 3 ani şi de că-
tre adulţi şi vârstnici, înainte 
sau după masă.

Merişorul (Vaccinium vi-
tis-idaea)

Conţin: vitaminele C, A, be-
tacaroten, fi er, magneziu, po-
tasiu, sodiu, arbutină – un gli-
cozid amar,fl avonoide, pecti-
nă. Merişoarele conţin benzoat 
de sodiu natural care ajută la 
conservarea sucului natural.

Merişoarele sunt cunoscu-
te pentru rolul de antibiotic 
natural în infecţiile urinare 
(cistite, pielonefrite, uretri-
te, ureterite). Anumite sub-
stanţe naturale cu rol de an-
tibiotic din compoziţia meri-
şoarelor numite proantocia-
nide împiedică ataşarea bac-
teriilor patogene de pereţii ve-
zicii urinare şi cei ai tractului 
urinar. Are efecte şi asupra 
infecţiilor căilor respiratorii 
(bronşită, laringită, tuse)

Preparatele din merişoare 
ajută la combaterea bacteriei 
Helicobacter pylori care men-
ţine hiperaciditatea şi care 
duce la ulcer gastric şi duo-
denal. Sucul cu merişoare a-
re caracter diuretic şi litotritic, 
contribuind la sfărâmarea şi 
eliminarea uraţilor fi ind reco-
mandat în gută şi reumatism. 
Extractul natural obţinut din 
fructe de merişoare întră în 
componenţa nectarului de 
Fructe de pădure, Hypericum 
care 100% natural. Nu conţin 
arome, conservanţi sau aditivi 
alimentari. Se administrează 
în cure de lungă durată de că-
tre copii de la 3 ani şi de că-
tre adulţi şi vârstnici, înainte 
sau după masă.

Murul (Rubus fruticosus)
Conţine: vitaminele A, C, 

D, B6, B12, calciu, magneziu, 
fi er, fi bre, potasiu, proteine, 
carbohidraţi.

Consumate in stare proas-
pata sau sub formă de sucuri 
naturale, siropuri naturale, 
murele au proprietati depura-
tive, laxative şi antidiareice 
în acelaşi timp. Pentru propri-
etăţile laxative se ia înainte 
de mâncare. Pentru proprietă-
ţile antidiareice se ia după 
mâncare, din 2 în 2 ore. De a-
ceea preparatele de mure se 
recomandă pentru reglarea 
tranzitul intestinal, în colon 
iritabil, prevenind atât diare-
ea, cât şi constipaţia.

Murele sunt o sursa impor-
tanta de acid folic şi vitamina 
E–intervenind în buna functi-
onare a sistemului nervos a 
fătului la femeile însărcinate 
sau în planifi carea unui copil 
sănătos. 

Beneficiile fructelor de pădure
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Sunt produse naturale de 
mare calitate terapeutică.

Sunt extracte procesate la 

rece pe bază de alcool de ma-

re puritate. Acest alcool ex-

trage anumite substanţe bi-

oactive care nu se pot extra-

ge prin alte metode de lucru. 

Alcoolul de mare puritate a 

nu se confunda cu ţuica din 

fructe. Bitterul este un bun 

dezinfectant al organismului 

atât intern cât şi extern.

Combate microorganisme-

le patogene. Contribuie la eli-

minarea toxinelor din corp, 

chiar şi a metalelor grele. Re-

glează tranzitul intestinal şi 

este bun atât în diaree cât şi 

în constipaţie. Stimulează cir-

culaţia periferică şi astfel re-

glează activitatea organelor 

interne, prevenind o mare 

gamă de boli legate de iriga-

ţia şi oxigenarea capilarelor. 

Înlătură durerile de cap de 

natură nervoasă, reumatică 

sau biliară.

Bitterele diferă prin plan-

tele componente care în func-

ţie de substanţele active ac-

ţionează cu predilecţie asu-

pra unor funcţii. Indirect, fi-

ecare specialitate de bitter 

acţionează simultan asupra 

mai multor funcţii, stimu-

lând sau frânând activitatea 

fiziologică în funcţie de ce-

rinţele organismului.

BITTER CARDIOVASCULAR

COMPOZIŢIE: Păducel, 

Talpa- gâştei, Valeriană, Roi-

niţă, Anghinare, Saschiu, La-

vandă, Cimbrişor –de-câmp, 

Salvie, Coada-şoricelului, Mă-

ceş, Ghinţură, Orz, Troscot, 

Turiţă-mare, Vâsc, Vinariţă, 

Mesteacăn, Ienupăr, Salcie, 

Sulfină, Afin, Sunătoare, 

Brânca-ursului, Brusture, Nă-

praznic, Hibiscus, Pătlagină, 

Coada-calului. Coacăz-negru.

CALITĂŢILE BITTERULUI 
CARDIOVASCULAR

- Tonifiant al inimii toni-

fierea muşchiului inimii şi la 

menţinerea elasticităţii vase-

lor de sânge şi al vaselor de 

sânge şi reglator al sistemu-

lui cardiovascular,

- reglator al tulburărilor 

de ritm cardiac,

- hipotensiv, prin reglarea 

tensiunii la valori normale,

- hipocolesterolemiant, 

contribuie atât la scăderea 

nivelului de colesterol total 

cât şi la normalizarea celor 

două fracţiuni de colesterol, 

”bun” HDL şi “rău” LDL,

- stimulent al circulaţiei 

generale şi periferice,

- stimulent al procesului 

natural de formare de glo-

bule roşii,

- reglator al tulburărilor de 

prenopauză şi menopauză,

- imunostimulent natural 

a organismului datorită ca-

racterului vitaminizant şi mi-

neralizant al componentelor.

- De îmbunătăţire a cali-

tăţii somnului.

MOD DE FOLOSIRE:

Uz intern: – câte o lingu-

riţă de Bitter Cardiovascular 

dizolvat în ceai, înainte de 

masă şi una după masă, de 

3 ori pe zi, în cure de 6 săp-

tămâni. Persoanele care nu 

au voie să consume alcool 

vor dizolva bitterul în apă 

sau ceai fierbinte, lăsând 5-10 

minute să se evapore alcoo-

lul. Uz extern: frecţii, masa-

je, comprese.

PROPRIETĂŢI: cardioto-

nică, cardioprotectoare, hipo-

colesterolemiantă, hipotensi-

vă, imunostimulatoare, diu-

retică, depurativă, digestivă, 

astringentă şi calmantă.

SE RECOMANDĂ PENTRU:

- tonifierea muşchiului 

inimi şi menţinerea elasti-

cităţii vaselor de sânge pen-

tru prevenţia cardiopatiei 

ischemice,

- normalizarea ritmului car-

diac şi a presiunii arteriale, în 

mod natural, în scopul pre-

venirii şi ţinerii sub control al 

hipertensiunii arteriale, arit-

miilor, tahicardiei.

-Stimulează reglarea na-

turală a circulaţiei generale 

şi periferice.

- Stimulează procesele pro-

prii ale organismului de re-

glare a nivelului de coleste-

rol seric, fiind util în dislipi-

demie, hiperlipidemie

- Stimulează rezistenţa na-

turală a pereţilor capilari şi 

favorizează buna circulaţie 

periferică a sângelui în orga-

nism pentru a prevenii arte-

ritele, degenerarea maculei 

retiniene, cataracta.

- Favorizează diminuarea 

efectelor negative ale stresu-

lui asupra organismului şi 

contribuie la întărirea siste-

mului imunitar prin creşte-

rea capacităţii naturale de au-

to-apărare a corpului faţă de 

diverşi agenţi patogeni (vi-

rusuri, bacterii, ciuperci) da-

torită caracterului său vita-

minizant şi mineralizant.

- Ajută la corectarea anemiei,

- Contribuie la eliminarea 

insomniilor, anxietăţii,

- Ajută la ţinerea sub con-

trol a tulburărilor legate de 

menopauză.

Plante din componenţa 
Bitterului Cardiovascular

Păducelul este oplantă ca-

racteristică afecţiunilor cardi-
ovasculare. Aceasta se expli-

că prin puterea antioxidantă 
care relaxează şi tonifică muş-

chii netezi ai miocardului şi 
dilată vasele de sânge care a-

re drept urmare scăderea hi-

pertensiunii arteriale şi creş-
terea fluxului sanguin spre 

inimă.

Ajută la creşterea puterii 
de contracţie a inimii şi re-

duce palpitaţiile inimii. Com-

bate anxietatea care se ma-

nifestă prin apăsare pe piept 

şi palpitaţii iar păducelul aju-

tă prin creşterea fluxului san-

guin şi scăderea ensiunii.

Talpa-gâştei este caracte-

ristică afecţiunilor cardiovas-

culare cu substrat nervos, în 

insomnii sau tulburări de me-

nopauză (nelinişte, palpita-

ţii, labilitate psiho-afectivă.

Valeriana se remarcă prin 

acţiunea sedativă asupra sis-

temului nervos central şi car-

diac, antispastică, antide-
presivă. Se foloseşte în ne-

vroze, palpitaţii cardiace , 

anxietate, atacuri de panică.

Vâscul reglează tensiunea 

arterială şi are un efect anti-

tumoral. Conţine saponozide 

triterpenice ,a: viscina, visco-

toxina, colină şi acetilcolină, 

acid viscic, inozitol (Vitami-

na B7, deşi nu e vitamină dar 

este vitală) influenţează re-

glarea coleserolului şi legătu-

ra cu depresia în boli cardio-

vasculare.

Anghinare stimulează ex-

creţia colesterolului îrin bi-

lă, scăderea colest din sân-

ge. Conţine potasiu care sca-

de conţinutul sodiului din 

sânge şi ajută la bunafuncţi-

onare a aparatului cardiovas-

cular, reglarea tensiunii arte-

riale. Conţine antioxidanţi ca: 

cinarină şi silimarină care 

protejează ficatul. Conţine 

fier împreună cu cupru. Fie-

rul este răspunzător de for-

marea hematiilor iar cuprul 

de producţia de hematii. Nu-

triţioniştii recomandă anghi-

narea în colon iritabil. Penru 

că conţine vitamina K este 

eficientă pentru cei cu ten-

dinţă la hemoragii.

Saschiu se foloseşte din 

cele mai vechi timpuri pen-

tru sanatatea aparatului car-

diovascular, era considerată 

plantă magică. S-a introdus 

în cercetare ştiinţifică doar 

după 1954. Conţine alcalo-

izi, vicamină şi tocmai pen-

tru aceasta era interzisă în 

România după revoluţie. 

Acum nu mai este această 

interdicţie. Saschiul are rol 

în reglarea tensiunii arteria-

le, prin vasodilataţie, oxige-

narea creierului şi sănătatea 

vaselor dwe sânge.

Sulfină conţine acid cu-
marinic care are rolul prin-

cipal în îmbunătăţirea circu-

laţiei venoase şi a circulaţiei 

periferice. De aceea se reco-

mandă în insuficienţă venoa-

să care poate fi în legătură 

cu arteritele, în tratamentul 

varicelor, fiind o plantă an-

ticoagulantă şi reglatoare a 

permeabilităţii vasculare. Es-

te o regeneratoare a celulei 

hepatice de excepţie.

Năpraznic este conside-

rat o plantă miraculoasă. Nu 

este suficient cercetată dar 

important este că nu are re-

acţii adverse semnalate de 

cei care o folosesc. Are mul-

te efecte benefice. Privitor la 

aparatul cardiovascular, nă-

praznicul previne hemoragi-

ile, prin întărirea vaselor de 

sânge şi efectul cicatrizant. 

Este benefic în hemoroizi 

sângerânzi, prin administra-

re internă dar şi externă. Es-

te folosit şi în hemoragii na-

zale, epistaxis.

Salcie se remarcă pein ca-

racterul antiinflamator. Aspi-

rina care este acidul acetil-

salicilic a fost extrasă pentru 

prima dată din coajă de sal-

cie. Salcia conţine salicină 

care în organism se transfor-

mă în acid salicilic natural. 

S-a constatat că aspirina pre-

vine infarctul miocardic, în 

special la bărbaţi după 50 

ani. Este Este antipiretică şi 

hemostatică, adică scade fe-

bra şi opreşte hemoragiile.

Lavandă normalizează 

funcţia cardiacă prin mode-

rarea excitacilităţii unor re-

ceptori interni. Normalizea-

ză funcţia cardiacă şi tensi-

unea arterială, fiind o hipo-

tensoare. Este calmantă în 

agitaţie nervoasă, stres psi-

hic, anxietate, depresie. În 

insomnie cronică cel mai efi-

cace remediu este sub formă 

de tinctură, 2 săptămâni pe 

lună. Se aplică comprese pe 

tâmple.

Orz conţine fibre solubile 

şi insolubile şi un antioxidant 

special numit tocotrienol ca-

re reduce riscul bolilor cardi-

ovasculare şi de colesterol 

crescut.

Sunătoare prin conţinu-

tul de flavonoide are acţiune 

vasodilatatoare, hipotensivă 

şi de eliminare a surplusului 

de apă din organism. Prin 

conţinutul în colină are acţi-

une calmantă asupra siste-

mului nervos, fiind utilă în: 

hipertensiune cu cauze ner-

voase, distonii neurovegeta-

tive, agitaţie psihomotorie, 

atacuri de panică, depresie, 

menopauză.

BITTERUL 
IERBURILE VIEŢII

Este conceput ca un bitter 

tămăduitor al sufletului şi al 

trupului. Este inspirat din 

Sfânta Biblie, de unde au fost 

luate cele mai multe din plan-

tele componente. În Biblie o-

mul este văzut ca fiinţă di-

hotomică formată din trup şi 

suflet dar importanţă mai 

mare se dă sufletului care 

poate vindeca prin puterea 

darului Sfântului Duh. În Bi-

blie plantele menţionate ser-

vesc ca hrana, medicament 

şi înfrumuseţare. Dumnezeu 

a creat plantele tămăduitoa-

re dar a şi dat înţelepciune 

omului să descopere pentru 

fiecare afecţiune ce plante să 

folosească. „Domnul a zidit 

din pămant leacurile, şi o-

mul înţelept nu le va defai-

ma. Şi El a dat oamenilor şti-

inţa, ca să se mărească în-

tru leacurile Sale cele minu-

nate” (V.T. Înţelepciunea 

lui Iisus Sirah 38/4-6).

Toate plantele 

create de Dum-

nezeu au un 

rol în viaţă, 

chiar şi cele 

toxice. Acest 

lucru este 

menţionat de 

Sfântul Vasile 

cel Mare care 

spune ”Niciu-

na din ierburi-

le facute de 

D u m n e z e u 

nu-i de prisos, 

nu-i nefolosi-

toare”, ”Chiar 

si plantele otra-

vitoare ne sunt 

şi nouă folosi-

toare în unele 

ocazii. Cu mă-

trăguna docto-

rii vindecă in-

somniile, cu su-

cul de mac potolesc durerile 

cumplite ale trupurilor, iar cu 

spânzul au vindecat boli in-

vechite”.

Compoziţia Bitterului 

”Ierburile vieţii”: Isop
(Hyssopus officinalis), Bu-
suioc (Ocimum basilicum), 

Rozmarin (Rozmarinus of-

ficinalis), Sunătoare (Hype-

ricum perforatum), Sânzia-
nă (Galium verum), Sulfi-
nă (Melilotus officinalis), 

Trei-fraţi-pătaţi (Viola tri-

color), Păducel (Crataegus 

monogyna), Schinel (Cni-

cus benedictus), Urzică (Ur-

tica dioica), Creţişoară (Al-

chemilla vulgaris), Turi-
ţă-mare (Agrimonia eupa-

toria), Coada-şoricelului
(Achillea millefolium), Coa-
da-calului (Equisetum ar-

vense), Salvie (Salvia offi-

c ina l i s ) ,  Gălbene -
le-(Calendula officinalis), 

Troscot (Poligonum avicula-

re), Mesteacăn (Betula verru-

cosa), Ceai-verde (Camellia 

senensis), Ceai-negru (Thea 

sinensis), Hibiscus (Hibis-

cus sabdariffa).

Isopul este o plantă aro-
matică care curăţă organis-

mul şi purifică sângele. Es-

te o plantă biblică amintită 

de Împăratul David în psal-

mul 50, unde arată puterea 

mare de purificare a corpu-

lui cu isop: „spălamă-voi cu 

isop şi mă voi curăţi şi mai 

vârtos decât zăpada mă voi 

albi”. În limba greacă isop 

se traduce ”plantă sfântă”. 

Isopul curăţă căile respira-

torii de mucus şi microbi 

prin expectoraţia, prevenind 

crizele de astm bronşic. Pu-
rifică ficatul prin mărirea 

puterii de dezintoxicare şi 

protecţie a celulei hepatice, 

dând rezultate în ciroza he-

patică. Curăţă vasele de 

sânge de depuneri şi elimi-

nă excesul de apă, contri-

buind la scăderea tensiunii 

arteriale în caz de hiperten-

siune. Uleiul esenţial din 

plantă face ca isopul să fie 

un antibiotic natural cu rol 

bactericid, antiseptic, anti-

viral, astrigent şi cicatrizant. 

Este o plantă sedativă asu-

pra sistemului nervos. De 

aceea este benefică în boli-

le nevrotice, chiar schizo-

frenie. Dă o stare de bine şi 

curaj. Ridică spiritul şi cu-
răţă mintea. De aceea ar fi 

bine să fie consumată de 

persoanele foarte emotive, 

cu frică, fobii sau obsesii, 

depresive, astenice. Se spu-

ne că consumul zilnic de 

isop poate să ajute persoa-

nele dezorientate pentru a-şi 

găsi locul şi rolul în viaţă. 

Planta se cultivă în ţara 

noastră pe soluri calcaroa-

se, fiind pretenţioasă de lu-

mină şi căldură. Conţine hi-

sopină, o substanţă amară 

caracteristică şi elemente 

minerale, ca: potasiu, cal-

ciu, fier, cupru, flavonoizi.

Busuiocul (Ocimum 

basilicum)

Busuiocul este numit în 

India Tulsi ceea ce înseam-

nă ”busuioc sfânt” sau ”eli-

xirul tinereţii”şi este vene-

rat pentru beneficiile asu-

pra sistemului nervos şi di-

gestiv. Busuiocul este sfânt 

şi pentru noi ortodoxi, pen-

tru că însoţeşte aproape toa-

te ritualurile religioase. Pen-

tru noi înseamnă curăţire, 
purificare şi sfinţenie. Bu-

suiocul are rol în tonifierea 

şi revigorarea sistemului 

nervos pentru că stimulea-

ză circulaţia cerebrală şi oxi-

genarea celulară. De aceea 

BITTERELE. Ce sunt bitterele ?
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se foloseşte pentru întări-

rea memoriei, combaterea 

oboselii şi stresului. Este 

o mirodenie mult folosită 

pentru bucătăria meditera-

neană dar se foloseşte şi la 

noi. Ajută la curăţirea căi-

lor respiratorii, în caz de 

tuse, bronşită astm bron-
şic. Este un remediu şi pen-

tru răguşeală. Curăţă va-
sele de sânge de coleste-
rol şi tonifică inima. Cură-

ţă rinichii prin dizolvarea 
şi eliminarea calculilor re-
nali. Este un antibiotic, 

chiar pentru bacterii rezis-

tente la antibiotice. Poate 

să distrugă bacteria Shigella 

care face ravagii la nivelul-

tubului digestic. Ajută la 

pierderea mirosului prin in-

halarea de vapori, în mi-
grene, anxietate prin ma-

saj sau comprese pe frunte 

şi în zona tâmplelor.

Conţine vitaminele A, C, 

complexul B, potasiu, mag-

neziu, fosfor, fier etc.

Rosmarinul (Rosmarinus 

officinalis) este o plantă ca-

re se traduce în latină”roua 

mării” iar în greacă”copac”. 

La greci Rosmarinul este pus 

în legătură cu zeiţa iubirii, 
cu Afrodita. În vechea Romă 

fetele îşi puneau o crenguţă 

de rosmarin în păr şi fie mai 

atrăgătoare. Apa de Rosma-
rin se pune în legătură cu-

frumuseţea reginei Ungariei 

Isabella. Tămăduitorii spun-

că busuiocul odihneşte min-

tea şi trupul, alungă dureri-

le din oase şi muşhi. Diosco-

ride, botanist şi medic între 

anii 40-90 d. Hr. arăta că bu-

suiocul după ce înlătură tea-

ma şi furia poate să lucreze 

liniştit asupra ficatului şi ve-

zicii biliare (icter).

Busuiocul este tămădui-

tor în stări de oboseală, 
stres, încordare nervoasă, 
dureri de cap, contracţii 
musculare, creşterea ca-
pacităţii intelectuale prin-

tr-o circulaţie mai bună la 

creier, Conţine o substanţă 

activă numită safranină ca-

re este un constituent al 

hormonului iubirii. O al-

tă caracteristică a rosmari-

nului este trezirea minţii 
şi spiritului şi întărirea 
memoriei. Încetineşte îm-

bătrânirea şi dă energie. A-

pa de rosmarin, care este o 

maceraţie la rece are rol te-

rapeutic şi de înfrumuseţa-

re. Conţine calciu, fier, vi-

tamina B6 şi mangan.

Plantă veşnic verde sim-

bol al nemuririi şi renaşte-
rii. Grecii şi astăzi pun în 

mânamortului crenguţă de 

busuioc pentru a se reântoar-

ce regenerat.

Sunătoare (Hypericum 

perforatum) prin denumire 

ne spune prezenţa perfora-

ţiilor care sunt de fapt pun-

gile cu uleiuri eterice, com-

parativ cu celelalte specii 

de sunătoare nemedicina-

le. Este numită în România 

”Sângele Domnului” pen-

tru că la strivirea între de-

gete apare un lichid roşie-

tic. Studii experimentale 

arată că sunătoarea este cel 

mai puternic antidepresiv 

natural. Sunătoarea contri-

buie la creşterea serotoni-
nei care dă bună dispoziţie 

şi fericire. Contribuie la scă-

derea hormonului stresului 

– cortizol. De aceea sună-

toarea redă pofta de mân-

care, alungă stresul, triste-

ţea, teama, anxietatea, ten-

siunea nervoasă, bâlbâiala 

în vorbire şi insomnia. Re-

dă liniştea sufleteasvcă, un 

somn liniştit şi odihnitor. 

Sunătoarea contribuie şi la 

buna funcţionare a tubului 

digestiv, fiind o componen-

tă a bitterului digestiv. Sti-

mulează fluxul biliar, pro-

tejează mucoasa gastrică, 

reduce spasmele muscula-

re.

Conţine hipericină, cu 

rol antiseptic intestinal şi 

urinar. Hiperforina, uleiul 

esenţial conferă proprieta-

tea antidepresivă. Colina, 

acidul valerianic cu rol de 

trezire a minţii şi liniştire a 

sufletului.Substanţele ama-

re îi conferă proprietăţile 

digestive. Flavonoidele con-

tribuie la vasodilataţie ca-

re scad tensiunea arteria-
lă şi întăresc inima. Extern 

tratează afecţiuni ale pie-
lii: răni, acnee, furunculi, 

arsuri, degerături.

Este un antibiotic natural.
Sânziană sau Drăgaica 

sau Iarba Sfântului Ioan.
Se referă la mai multe 

specii de sânziană dintre ca-

re cele mai folosite sunt do-

uă: Sânziana-galbenă (Ga-

lium verum) şi Sânziana-al-
bă (Galium mollugo).În ve-

chime sânzienele erau con-

siderate plante magice pen-

tru că uşurau naşterea. La 

români are importanţă ziua 

de 24 iunie, sărbătoarea Sf. 

Ioan Botezătorul, când aces-

te plante au puteri miracu-

loase. Femeile se duc la cu-

les în această zi înainte de 

răsăritul soarelui şi aduc aca-

să sânzienele din care îm-

pletesc o cunună pe care o 

aruncă pe casă sau o duc la 

biserică. Legenda spune că 

Maica Sfântă a pus ca per-

nă sub capul Mântuitorului 

un buchet de sânziene, fi-

ind planta care n-o mânca 

măgarul. Dacă urmărim floa-

rea vom observa 4 petale 

galbene aşezate în formă de 

cruce, şi aceasta fiind o cre-

dinţă că este plantă binecu-
vântată de Dumnezeu. Con-

ţine enzime care încheagă 

laptele, de unde şi denumi-

rea de ”Închegătoare”. Cer-

cetată fiind s-a dovedit că a-

re proprietăţi diuretice şi 

depurative, fiind o purifi-
catoare pentru rinichi, fi-
cat, splină şi pancreas. Es-

te o plantă specială pentru 

curăţirea limfei. Vindecă de-

reglări ale tiroidei, de hiper-

tiroidie şi de hipotiroidie, 

noduli la tiroidă, limbă, pa-

ralizia corzilor vocale. Este 

cunoscută în boli ale siste-

mului nervos: nevroze, epi-
lepsie, insomnie, vertij, 
oboseală, boli reumatice.
În afecţiuni ale pielii sunt 

rezultate în: dermatoze, pe-
te senile, furuncule, psori-
azis. Este o plantă sedativă, 

calmantă şi antispastică în 

afecţiuni neurovegetative. 

Este un colorant natural
galben pentru brânzeturi. 

Acţiunea de înfrumuseţare 

a tenului uscat, deshidra-

tat şi devitalizat este cunos-

cută în popor. Chiar în ziua 

de sânziene femeile se spa-

lă cu infuzie de sânziene 

pentru a fi frumoase tot tim-

pul anului.

Trei-fraţi-pătaţi (Viola tri-

color) este o plantă care cu-
răţă organismul de foarte 

multe toxine şi substanţe 

alergice. Ne fereşte de into-
xicaţii alimentare într-o for-

mă inteligentă. Prin compo-

nentul numit violină se de-

clanşează rapid pe cale vo-
mitivă şi purgativă elimina-

rea toxinelor. Prin saponine 

şi flavonoidul rutină se pro-

duce diureza şi depurarea 
sângelui. Este o plantă an-
tialergică la polen şi praf de 

casă. Poate să prevină dar şi 

să reducă din intensitate re-

acţia alergică. Este expecto-
rantă prin saponinele care 

ajută la fluidificarea şi elimi-

narea secreţiilor bronşice în 

tuse, bronşită, astm bronşic. 

Are rol de antibiotic gas-

tro-intestinal, distrugând bac-

teria Campylobacter sp. La 

nivelul pielii este o plantă re-

comandată în urticarie, ac-
nee. În rinita nazală redu-

ce din efectele alergice. Eli-

mină şi din acidul uric, fi-

ind recpmandată şi în gută. 

Conţine: violină (un alcalo-

id), saponine, salicilaţi, ruti-

nă, betacaroten, vitamina C, 

mucilagii.

Urzica este o plantă recu-

noscută ca detoxifiantă şi re-
generantă. Conţine vitami-

nele B, K, C, provitamina A 

sau betacaroten. Elimină ane-
mia prin conţinutul mare în 

fier. Este bună diuretică, eli-

minînd retenţia de apă din 

ţesuturi, acidul uric. După 

naştere declanşează secreţia 
de lapte şi dă energie şi vita-

litate. La bărbaţi stimulează 

secreţia de testosteron şi pro-

tejează prostata prin steroli. 

Urzica conţine bor şi siliciu
care previn şi reduc osteopo-
roza, artritele. Este antihe-
moragică prin vitamina K. 

Magneziu face să-şi aducă un 

efect şi în tratarea fibromial-

giei. Conţine substanţe anti-
histaminice cu rol în alergii. 

Are rol tonic asupra tinerelor 

în reglarea ciclului, dar şi în 

perioada de menopauză. Pe 

plan extern elimină mătrea-
ţa şi întăreşte rădăcina pă-
rului. Nu se consumă în can-

tităţi foarte mari şi timp în-

delungat pentru că ar putea 

produce dezechilibre electro-
litice, eliminând potasiul.

Creţişoară (Alchemilla 

vulgaris) este o plantă tă-

măduitoare pentru femei. I 

se mai spune Iarba Maicii 
Domnului care în medici-

na monahală este conside-

rată panaceu universal pen-

tru femei. Reglează echili-
brul hormonal la femei prin 

conţinutul în fitosteroli şi 

alţi hormoni. Previne for-

marea fibroamelor uterine. 

Ajută păstrarea sarcinii la 

femeile predispuse la avort 

spontan. Uşurează naşte-
rea şi reface musculatura 

uterină după naştere. Dimi-

nuează simptomele carac-

teristice menopauzei. Re-

glează fluxul sanguin men-
strual. Este vindecătoare în 

cefalee, oboseală, insom-

nie, astenie.

Turiţa-mare (Agrimonia 

eupatoria)Buruiană de fri-

guri. Regina plantelor. Con-

ţine calciu, siliciu, clorofi-

lă, mucilagiu.Contribuie la 

fixarea calciului în oase. 

Ajută la dizolvarea calculu-

lor, renali, biliari. Vindecă 

cistita şi incontinenţa uru-

nară, fluxul biliar.

Salvia (Salvia officina-

le) este o plantă cu propri-

etăţi tămăduitoare. În Evul 

mediu era considerată o 

plantă sacră care aduce ne-

murirea. Este considerată 

un detoxifiant puternic, 
un tonic nervos şi psihic.
Are capacitatea de reînti-
nerire a organismului prin 

menţinerea facultăţilor in-

telectuale şi emoţionale ne-

alterate până la vârste îna-

intate. Acţionează asupra 

receptorilor unor hormoni 

de menţinere a tinereţii şi 

inhibă unele enzime care 

blochează activitatea la ni-

vel cerebral. Este cunoscu-

tă ca plantă antisudorifică, 

de reducere a transpiraţi-
ei excesive, caracteristică 

în unele distonii neurove-

getative şi în menopauză. 

Este întrebuinţată extern 

în: gingivită, stomatite, af-

te, acnee, căderea părului, 

poate să combată procesul 

de albire al părului, miro-

sul neplăcut în gură sau al 

pielii. Combate gastrita, 

cancerul de colon, colitele, 

indigestiile, balonarea. 

Combate gripa şi răceala, 

scade febra. Combate for-

marea cgeagurilor la nivel 

cerebral.

Ceai verde şi negru (Ca-

melia sinensis) are propri-

etăţi stimulente prin con-

ţinutul în alcaloizi şi cal-
mante asupra sistemului 

nervos prin L-teanină. Po-

lifenolii şi catechinele con-

feră ceaiului proprietăţi an-

tioxidante care combat efec-

tele fumului de ţigară, ga-

zelor de eşapament, ultra-

violetelor. Polifenolii scad 

colesterolul şi tensiunea ar-

terială. Sporesc ciculaţia pe-

riferică la nivelul pielii spo-

rind regenerarea. Favori-

zează arderea caloriilor.
Prin conţinutul în fluor com-

bate cariile dentare. Com-

bate bacteriile care produc 

toxiinfecţiile alimentare şi 

efectele lo. Încetineşte îm-
bătrânirea prin puterea an-

tioxidantă şi vitamina E.

Hibiscus (Hibiscus sab-

dariffa) este o plantă cu 

acţiune revigorantă, cal-

mantă asupra sistemului 

nervos, combate stresul. 

Combate bolile survenite 

pe fond nervos. Este ”lea-

cul hipertensivilor. Este 

planta pentru trup şi su-

flet, remediu pentru slăbit 

şi combaterea ridurilor.

Bitterul Ierburile vieţii
se recomandă în tonifierea 

sistemului nervos şi în ame-

liorarea unor afecţiuni ner-

voase (dureri de cap, mi-

grene, depresii, nevroze, an-

xietate, insomnii), îmbună-

tăţirea funcţiilor psihice 

(memorie, concentrare, 

atenţie, coordonare), ede-

me de natură renală, reu-

matismală sau cardiacă.

Mod de folosire. Intern: 

Adulţi, o linguriţă de bitter 

înainte de masă şi o linguri-

ţă de bitter după masă, de 3 

ori pe zi, în cure de 6 săptă-

mâni. După o pauză de o lu-

nă, cura se poate relua. Per-

soanele care nu au voie să 

consume alcool , vor dizolva 

bitterul în apă sau ceai fier-

binte, lasându-se în repaus 5 

minute pentru evaporarea al-

coolului, după care se poate 

consuma. Extern: Adulţi: sub 

formă de frecţii, comprese, 

masaje şi înhalare de vapori.
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ARONIA 
(Aronia melanocarper)

Aronia sau Scoruşul-ne-

gru este un arbust peren fruc-

tifer care ajunge la o înălţi-

me de 1,5 m şi un diametru 

al ramifi caţiilor de 1,5 m. 

Frunzele sunt simple, elipti-

ce, peţiolate şi cu marginea 

dinţată. Toamna frunzele de-

vin roşu-aprins. Florile sunt 

grupate în infl orescenţe co-

rimbiforme, de culoare albă, 

parfumate şi înfl oresc în apri-

lie-mai. Florile sunt autofer-

tile şi fructifi că chiar în lip-

sa polenizării. Fructele sunt 

poame cu 1-5 seminţe, ne-

gre-violet la coacere,

Aronia conţine: antociani, 

proantocianine în cantitate 

foarte mare, vitaminele C, E, 

P, niacină, ribofl avină, acid 

folic, rezveratrol, acid chinic, 

microelemente (potasiu, iod, 

fosfor), carotenoizi, acizi or-

ganici, zaharuri, taninuri.

Fructele de Aronia au o 

mare putere antioxidantă.
Prezintă acţiune de pro-

tecţie şi de combatere a ra-

diaţiilor, contribuind la redu-

cerea efectelor negative asu-

pra organismului, în cazul 

folosirii în exces a telefonu-

lui mobil, calculatorului sau 

televizorului;

Antistres, prin întărirea 

rezistenţei organismului fa-

ţă de factorii de stres din 

mediu, prin conţinutul în 

polifenoli;

De normalizare a evolu-
ţiei sarcinii şi de protecţie 
a fătului, prin conţinutul în 

acid folic

Hipotensivă şi de regla-
re în general a tensiunii ar-
teriale.

Hipoglicemiantă, prin con-

ţinutul în inulină vegetală.

Recomandări: Preparate-

le din Aronia sunt folositoa-

re pe cale internă, în: avita-
minoze, hipertensiune ar-
terială, hiperglicemie, dia-
bet zaharat insulino nonde-
pendent, de protecţie în pro-

cesul de senescenţă, stres, 
purifi carea sângelui de to-

xine şi de protecţie faţă de 

radiaţii.
Fructele de Aronia intră în 

componenţa Nectarului Fruc-

te de pădure care se foloseş-

te sub formă de cure de 6 săp-

tămâni, câte un fl acon de 300 

ml cu suc zilnic, înainte sau 

după masă. Nu conţine colo-

ranţi sintetici, conservanţi sau 

aditivi alimentari. Este un nec-

tar 100% natural.

SCORŢIŞOARĂ 
DE CEYLON 
(Cynamomum zeylanicum)

Conţine ulei esenţial care 

are ca şi component princi-

pal aldehida cinamică şi eu-
genol. Alte componente: man-

gan, fi er, calciu, fi bre alimen-

tare, mucilagii, cinamomină, 

o substanţă tinctorială, mani-

tol, oxalat de calciu, antioxi-

dantul glutation şi MHCP, cu-

marină. Scorţişoara este di-
gestivă, prin stimularea se-

creţiilor salivare şi gastrice; 

carminativă, prin eliminarea 

gazelor intestinale şi elimina-

rea greţii de dimineaţă dato-

rită conţinutului în catechi-

ne; antifungică, antibacteri-
ană şi antiparazitară, faţă de 

ciuperci precum Candida al-

bicans, datorită aldehidei ci-

namice, de inhibare a înmul-

ţirii bacteriei Helicobacter py-

lori, Escherichia coli, elimina-

rea paraziţilor. De aceea se 

recomandă preparatele din 

Scorţişoară pe cale internă, 

în: indigestie, diaree, greaţă, 

vomă, fl atulenţă, colici, ato-

nie digestivă, sughiţ, aerofa-

gie, intoxicaţii, ulcer gastric 

şi duodenal, infecţii urinare; 

Scorţişoara are proprietăţi cal-
mante şi antiinfl amatoare, 

prin inhibarea acidului arahi-

donic din membranele celu-

lare, fi ind utilă în artrită reu-

matoidă, nevralgie ; hipogli-
cemiante prin îmbunătăţirea 

capacităţii insulinei de a me-

taboliza mai bine glucoza din 

sânge, fi ind de folos în dia-

betul zaharat; de protecţie a 
creierului, ca stimulent cog-

nitiv, de îmbunătăţire a me-

moriei, de reducere a stresu-

lui şi depresiei.

MORCOVUL (Daucus carota)

Partea fi losită este rădă-

cina, de culoare Conţine: 

fi bre dietetice, caroten, po-

tasiu, vitamina C, K, B1, 

B2, B7 (biotina), B 9 (acid 

foli), PP, potasiu. Magne-

ziu, calciu, fi er. Gustul dul-

ce plăcut este dat de acidul 

glutamic. Morcovul conţi-

ne un pesticid natural nu-

mit falcarinol care prote-

jează rădăcina împotriva 

contaminanţilor şi care în 

urma experimentărilor s-a 

constatat că este o sub-

stanţă anticancerigenă la 

om. Sucul de morcovi îm-
bunătăţeşte vederea la co-
pii în perioada de creştere 

şi protejează ochiul împo-

triva degenerării maculei
şi cataractei senile la 

adulţi şi vârstnici. Betaca-

rotenul din morcov este 

transformat la nivelul fi ca-

tului în vitamina A, iar în 

retină contribuie la forma-

rea rodopsinei, un pig-

ment mov care asigură ve-

derea nocturnă. Prin conţi-

nutul în potasiu ajută la 

reglarea tensiunii arteriale
şi a pulsului sanguin. Prin 

conţinutul în carotenoizi
morcovul previne bolile de 
inimă, reduce accidentele 
vasculare cerebrale şi sca-

de colesterolul rău, 

LDL-ul. Prin conţinutul în 

betacaroten, un antioxi-

dant puternic care combate 

radicalii liberi, morcovul 

este considerat un produs 

alimentar antiîmbătrânire.

Sucul de morcovi prote-
jează pielea, o hidratează şi 

o tratează de pigmentare şi 
de acnee. Dă frumuseţe şi 

elasticitate părului. Protejea-

ză dantura de carii dentare, 

distruge placa bacteriană de 

pe dinţi şi elimină halena.

Este un remediu pentru re-
glarea greutăţii corporale.

CASTRAVETELE- AMAR 
(Momordica charantia)

Este o plantă care creşte 

în regiunile tropicale dar a 

fost aclimatizată şi în Româ-

nia. De la această plantă se 

folosesc la noi în special fruc-

tele verzi.

Fructele de Momorgica 

conţin: peptide (momordici-

na, acizi oleanici), saponine, 

vitamine A, C, betacaroten, 

minerale.

Principalul efect prin uti-

lizarea siropului de Momor-

dica cu afi n este cel hipogli-
cemiant. Se realizează prin 

eliberarea de insulină vegeta-

lă, stimularea insuleleor beta 

din pancreas pentru produc-

ţia de insulină şi scăderea glu-

cozei din sânge printr-o uti-

lizare mai bună de către fi -

cat. De aceea se recomandă 

în diabetul zaharat, tip II.

Momordica are efect hi-

pocolesterolemiant prin scă-

derea colesterolului total, 
creşterea HDL- colesterol bun, 

scăderea LDL-colesterol rău 

şi scăderii trigliceridelor. A-

ceasta se realizează prin in-

hibarea enzimei lipază pan-

creatică având ca urmare scă-

derea absorbţiei lipidelor.

Momordica are rol de slă-
bire, obezitatea fi ind un fac-

tor de risc pentru multe bo-

li. Excesul de ţesut adipos în 

jurul abdomenului duce la 

rezistenţa organismului faţă 

de propria insulină şi apoi a-

pare hiperglicemia.

Castravetele-amar are 

rol în reglarea hipertensi-
unii arteriale fără a mo-

difica în cazul tensiunii ar-

teriale normale.

Cercetările experimentale 

au dovedit efectul anticance-

rigen al plantei Momordica, 

care se realizează pe mai 

multe căi. Inhibarea creşte-

rii şi proliferării celulelor can-

cerigene se realizează prin 

inhibarea unei enzime de ti-

pul ciclazei răspunzătoare de 

înmulţirea celulelor canceri-

gene. O altă cale este modi-

fi carea sistemului imunitar 

prin diminuarea secreţiei in-

testinale de interleukină, re-

ducerea numărului de limfo-

cite şi creşterea celulelor na-

tural Killer.

Momordica mai are pro-

prietăţi antivirale, antibacte-

riene, antiparazitale, fapt pen-

tru care este benefi că pentru 

toate vârstele. Cercetările au 

confi rmat efectul de distru-

gere asupra microorganisme-

lor, ca: E. Coli, Salmonella, 

Staphylococcus, Strepto-

coccus, etc.

Planta are efect asupra 

protecţiei sistemului nervos, 

stopând evoluţia neuropati-
ei diabetice.

Folosirea plantei este si-

gură timp îndelungat, nu a-

re reacţii adverse. S-a consta-

tat de-a lungul timpului efec-

tul antifertilităţii seminţelor 

asupra femeilor care au fă-

cut tratament cu seminţe timp 

îndelungat.

STEVIA 
(Stevia rebaudiana)

Conţine îndulcitor natural 

cu foarte puţine calorii. Se 

numeşte steviozidă.

Nu se schimbă prin pro-

cesare termică, ca mierea sau 

xilitolul şi demaceea se reco-

mandă la prepararea prăjitu-

rilor, dulceţii.

Scade glicemia, reduce 

greutatea, prin sporirea oxi-

genării celulare şi reducerii 

glucogenezei.

Reduce dorinţa de a fuma 

şi consuma alcool.

Suc de coacăze-negre

Este un suc natural obţinut 

din fructe de coacăze-negre 

procesate la rece. Sucul este 

bogat în vitamine, dintre ca-

re vitamina C se afl ă în can-

titate foarte mare şi minerale 

dintre care amintim fi erul. Su-

cul de coacăze-negre se reco-

mandă sub formă de cură pen-

tru combaterea anemiei, for-
marea oaselor la copii şi pre-
venirea osteoporozei la adulţi. 

În afecţiuni cardiace şi vascu-

lare întrucât previne infarctul 
cardiac, arteritele şi ajută la 

reglarea tensiunii arteriale. În 

răceli şi gripe de sezon, stres, 

creşterea vitalităţii organismu-

lui. Este îndulcit cu miere de 

albine. Nu conţine arome, con-

servanţi sau aditivi. Este un 

suc 100% natural. Cura durea-

ză 6 săptămâni, câte un fl acon 

pe zi înainte de mâncare.

Suc de mere 
cu cătină-albă

Este un suc natural obţi-

nut din fructe de mere şi 

cătină-albă procesate la re-
ce. Sucul este bogat în vi-

tamine, minerale şi amino-

acizi esenţiali. Sucul de me-

re cu cătină-albă se reco-

mandă în tratarea răcelilor, 
gripelor şi altor infecţii res-
piratorii. În infecţii urina-
re. În afecţiuni ale fi catu-
lui întrucât regenerează ce-

lula hepatică. În boli de ini-
mă şi afecţiuni ale ochilor. 
Tonifi că sistemul nervos, 

prevenind îmbătrânirea. 

Este util şi în boli ca: Alzhe-
imer şi Parkinson. Comba-

te tumorile. Se foloseşte 

pentru sănătatea inimii, în 

colon iritabil şi diabet de 
tip 2. Dezintoxică sângele 

şi colonul de metale grele, 

chiar plumb şi mercur. Cu-

ra durează 6 săptămâni, câ-

te un fl acon pe zi înainte 

de mâncare. Nu conţine aro-

me, conservanţi sau aditivi. 

Este un suc 100% natural.

Suc de morcovi cu mere 
şi cătină-albă

Este un suc natural obţi-

nut din morcovi şi fructe de 

mere şi cătină-albă proce-

sate la rece. Sucul are o ma-

re putere antioxidantă. Îm-

bunătăţeşte vederea la co-

pii şi protejează ochiul la 

adult împotriva degenerării 

maculei şi cataractei. Pro-

tejează inima şi vasele de 

sânge de accidente vascu-

lare. Este un produs antiîm-

bătrânire prin conţinutul 

bogat în substanţe bioacti-

ve. Protejează pielea, părul 

şi dantura prin bogăţia de 

betecaroten. Reglează gre-

utatea ponderală prin regla-

rea metabolică şi hormona-

lă. Se recomandă copiilor şi 

adulţilor în cură de 6 săp-

tămâni, înainte sau după 

mâncare. Nu conţine aro-

me, conservanţi sau aditivi. 

Este un suc 100% natural.

Nectar din Momordica 
cu Afi n şi Scorţişoară

Este un extract natural ob-

ţinut din fructe de afi ne şi de 

Momordica procesate la re-
ce şi Scorţişoară de Ceylon. 

Cura cu acest nectar reglea-

ză glicemia din sânge prin 

aportul de insulină vegetală, 

stimularea activităţii pancre-

asului endocrin în secreţia 

de insulină şi intervenţia fi -

catului în procesarea zahă-

rului sanguin. Stimulează mi-

crocirculaţia protejând orga-

nismul de cardiopatie ische-
mică, neuropatie şi retino-
patie diabetică. Ajută la re-

glarea colesterolului sangu-

in.Îmbunătăţeşte vederea 
nocturnă prin refacerea pur-

purei retiniene. Are efect de 

protecţie a creierului şi a 
memoriei. Are efect antican-
cerigen. S-a dovedit şi carac-

terul antiviral, antiinfecţios 
şi antiparazitar. Nu conţine 

arome, conservanţi sau adi-

tivi. Este un suc 100% natu-

ral. Cura durează 6 săptă-

mâni, câte un nectar împăr-

ţit în 3 reprize, înainte de 

mâncare.

Nectar de Fructe 
de pădure

Este un extract natural ob-

ţinut din fructe de pădure 

(coacăze-negre, merişoare, 

afi ne, mure, aronia şi zmeu-

ră), procesate la rece. Este 

un suc potrivit pentru infec-

ţiirespiratorii (viroze, gripe, 
alergii, răguşeală) şi proble-
me de prostată. Are un bun 

efect în vindecarea infecţii-
lor urinare (cistită) şi boli 

renale. Are un caracter laxa-
tiv şi antidiareic în funcţie 

de necesităţi. Este un puri-
fi cator al sângelui, fapt pen-

tru care este recomandat în 

gută, persoanelor care fu-

mează şi folosesc alcool. Es-

te un produs antistres şi de 

protecţie împotriva radiaţii-
lor. Este un bun imunosti-

mulent. Se mai recomandă 

pentru protecţia sarcinii şi 
sănătatea sistemului nervos 

al fătului. Nu conţine arome, 

conservanţi sau aditivi. Este 

un suc 100% natural. Cura 

durează 6 săptămâni, câte 

un suc pe zi înainte sau du-

pă mâncare.

Sucuri naturale din fructe de pădure



vineri – duminică, 17 – 19 noiembrie 2017 actualitate.monitorulcj.ro 7

PROMOVARE
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Trăim în secolul vitezei, 

unde orice ne dorim se 

afl ă doar la câteva click-

uri distanţă. Fie ca dorim 

să plătim o factură, să 

comandăm mâncare sau 

să ne cumpărăm o pere-

che nouă de blugi, totul 

se poate face de pe laptop 

sau telefon, fără să fi e 

nevoie să ne plimbăm ore 

întregi prin magazine. 

Însă există şi riscuri când 

vine vorba de comanda 

online, aşa că trebuie să 

avem grijă. Există multe 

site-uri specialiate în „fur-

tul” pe internet.

Mulţi clujeni au rămas fă-

ră produse sau fără bani. Au 

primit altceva decât au co-

mandat, iar unii nu au deloc 

încredere să cumpere online.

„Eu am avut două întâm-

plări neplăcute cu un site. Am 

comandat un produs pe care 

l-am plătit, iar ei au uitat să 

îl trimită, iar a doua oară am 

comandat un produs după ca-

re mi-au spus că nu au pe 

stoc. Însă acest lucru l-am 

afl at abia după ce am sunat 

fi indcă nu înţelegeam de ce 

nu soseşte produsul. Din fe-

ricire mi-au fost restituiţi ba-

nii”, a spus Ioana Galea.

Alţi clujeni au comandat 

produse pe care nu le-au mai 

primit niciodată.

„Am comandat o plită la 

începutul lunii şi încă nu mi-a 

ajuns. Am sunat de câteva ori, 

dar nu am primit coletul. Am 

făcut retur fără să o văd”, a 

spus Lucia Ivan.

Din păcate, alţii nu au fost 

sufi cient de norocoşi. Au ră-

mas şi fără bani şi fără pro-

duse. Poliţiştii clujeni ne aver-

tizează în legătură cu proble-

mele care pot apărea în ca-

zul unei comenzi pe internet 

şi ne dau câteva sfaturi, mai 

ales că acum urmează sezo-

nul reducerilor.

„Cumpără din surse sigu-

re, de la fi rme sau magazi-

ne pe care le cunoşti sau pe 

care le-ai mai folosit şi veri-

fi că rating-ul vânzătorilor pe 

site-urile de comerţ online. 

Introdu adresa site-ului pe 

care intenţionezi să efectu-

ezi plata şi nu da click pe 

link-uri primite pe mail. În 

unele situaţii, aceste link-uri 

te pot direcţiona către site-uri 

false, care imită perfect si-

te-urile comercianţilor. Îna-

inte de a introduce datele 

cardului bancar, asigură-te 

că site-ul este securizat: în 

stânga sus va apărea un la-

căţel care va indica faptul că 

respectivul site este securi-

zat iar adresa site-ului va in-

cepe cu HTTPS. Este impor-

tant să deţii un sistem de 

operare actualizat şi un an-

tivirus, de asemenea actua-

lizat iar fi rewall-ul să fi e ac-

tivat. Există programe infor-

matice care pot înregistra ca-

racterele tastate, astfel date-

le cardului bancar precum şi 

alte date de identifi care sau 

autentifi care pot ajunge în 

posesia unor persoane nea-

utorizate”, au transmis re-

prezentanţii IPJ Cluj într-un 

comunicat de presă.

Poliţiştii îi mai îndeamnă 

pe cumpărători să utilizeze 

carduri de credit în momen-

tul în care cumpără online, 

datorită faptului că acestea 

au politici stricte în ceea ce 

priveşte siguranţa banilor. În 

cazul în care produsul co-

mandat nu este cel dorit, emi-

tentul cardului poate să re-

turneze banii.

Desigur, toate documente-

le referitoare la plătiţe făcute 

online trebuie păstrate.

Reprezentanţii IPJ Cluj dau 

şi o listă a lucrurilor de care 

trebuie să ne ferim în momen-

tul în care facem comen zi 

online: să nu completăm ni-

căieri codul PIN al cardului, 

să nu transmitem datele car-

dului prin mail, să nu deschi-

dem ataşamente de la persoa-

ne necunoscute de la persoa-

ne necunoscute şi să nu tri-

mitem bani în avans.

Aveţi grijă la „ţeparii” de pe internet!
Multe persoane care au făcut cumpărături online au rămas şi fără produse şi fără bani.

Din ce în ce mai multe persoane preferă să cumpere online

După revoluţia fi scală 

anunţată de premierul 

Tudose, bugetul Clujului 

va pierde 30 de milioane 

de euro, adică o treime 

din bugetul de investiţii, 

susţine primarul Emil 

Boc. În aceste condiţii se 

pune problema dacă 

Primăria Cluj-Napoca va 

creşte în 2018 taxele şi 

impozitele locale?

Viceprimarul Dan Tarcea 

recunoaşte că s-au purtat dis-

cuţii în sensul majorării taxe-

lor şi impozitelor locale, fără 

a se lua o decizie în acest sens. 

Deocamdată.

„Prin această revoluţie fi s-

cală pierdem între 26 şi 30 de 

milioane de euro. Practic, Gu-

vernul va colecta mai mulţi 

bani de la populaţie şi îi va fo-

losi discreţionar pentru clien-

tela de partid. Asta este con-

cluzia la care am ajuns. Altfel, 

nu văd nicio logică prin care 

să fi e văduvite autorităţile pu-

blice locale. Practic, prin aces-

te măsuri sunt penalizaţi pri-

marii care şi-au făcut datoria, 

care au atras investiţii în ora-

şul lor, care au gândit soluţii 

pe termen mediu şi lung pen-

tru investitori. Ca şi ordin de 

mărime, 30 de milioane de eu-

ro înseamnă o sală polivalen-

tă pe an. Este o centralizare 

mascată. În loc să-şi dea posi-

bilitatea ţie ca autoritate publi-

că să te dezvolţi, banii se duc 

în coşul comun care vor fi  re-

distribuiţi după cum doreşte un 

individ sau altul. Ceea ce nu 

este în regulă. Sigur că da, ne 

gândim la acest lucru de a creş-

te taxele şi impozitele locale 

pentru că trebuie cumva să con-

trabalansăm această creştere. 

Încă nu avem toate datele. Nu 

ştim dacă se va mări salariul 

minim pe economie sau nu. 

Nu e nimic clar”, a spus Tar-

cea, la un post de radio.

Viceprimarul mai spune că 

investiţii de zeci de milioane 

de euro sunt acum în pericol.

„Cea mai mare plagă pen-

tru economia românească es-

te lipsa de predictibilitate. 

Avem proiecte multianuale ca-

re sunt puse în pericol. Avem 

investiţii foarte mari progra-

mate pentru anul viitor, stra-

da Bună Ziua care costă 10 

milioane de euro, centura me-

tropolitană, exproprieri la par-

tea de conexiuni la această 

centură, facerea legăturilor cu 

centura metropolitană, discu-

tăm despre Centrul Cultural 

Transilvania. Discutăm de in-

vestiţii de zeci de milioane de 

euro, de investiţii în pericol 

din cauza inconştienţei aces-

tei guvernări. Nu înţeleg cum 

având o asemenea creştere 

economică, să faci asemenea 

gafe ca să destabilizezi toate 

unităţile administrativ terito-

riale. O decizie clară nu o pu-

tem lua pentru că nu avem 

toate datele. Noi nu ne dorim 

să punem o povară suplimen-

tară pe clujeni. Cu toată că 

prim ministrul ne-a sugerat 

acest lucru. Noi nu-l dorim. 

Benzina s-a scumpit, electri-

citatea, gazele, mâncarea, ori 

dacă noi venim cu o taxă su-

plimentară nu va fi  cel mai 

fericit lucru pentru clujeni”, 

a mai spus acesta.

La rândul său, primarul 

Emil Boc spune că nu a decis 

deocamdată care investiţii vor 

fi  tăiate de pe lista primăriei.

„Aceşti bani sunt necesari 

comunităţii tocmai pentru a 

se dezvolta şi a atrage şi mai 

mulţi bani pentru bugetul 

central. Ne diminuează şan-

sele noastre de dezvoltare. 

Ce înseamnă asta la Cluj? 

Noi, la bugetul pe 2018, va 

trebui să tăiem 30 de milioa-

ne de euro de peste tot, din 

investiţii, din alte proiecte. 

Noi pierdem 10% din bani, 

pentru că bugetul Clujului es-

te de 300 de milioane. Noi 

pierdem cam o treime din bu-

getul de investiţii a Clujului. 

Pierdem o şansă importantă 

de a continua multe proiec-

te de investiţii care, fi e vor fi  

eliminate, fi e vor fi  cu frâna 

trasă. E o lovitură foarte pu-

ternică şi fără precedent, de 

o asemenea amploare în ce-

ea ce înseamnă devalizarea 

bugetelor locale în favoarea 

guvernului central. Clujul va 

suferi o tăiere de dezvoltare 

cu 30% a proiectelor, a poli-

ticilor publice. Încă nu am 

pus degetul pe rană să ve-

dem unde. Oriunde este po-

sibil. Din cotele defalcate din 

impozitul pe venit de 16% 

poţi plăti orice, de la burse-

le elevilor până la lărgirea 

străzii Bună Ziua”, spunea în 

urmă cu câteva zile Boc. 

Cresc taxele şi impozitele locale în Cluj-Napoca din 2018?
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beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

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.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ 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.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

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

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

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

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-

tept oferte la tel. 0757-746700.

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

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

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

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

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

SERVICII

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contac-
ta la 0759-101504. (1.7)

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

UZ CASNIC

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin folo-
sită, rezultată din reamenajări, 
preţ 300 RON, puţin negociabil. 
Nu asigurăm transportul. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

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

MOBILIER

¤ Vând patru scaune din metal, 
vopsit vișiniu cu șezutul tapiţat. preţ 
35 RON/bucata, negociiabil. Infor-
matii la telefon: 0744309410 (4.7)

¤ Vând ușă duble exterioară cu 
yale nouă. Informarţii la telefoa-
nele 0799-725180 sau 
0264-598124. (6.7)

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

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

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

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând 20 l ţuică de prune curată, 
52°, distilată în 22 octombrie 2017, 
preţ 40 RON/l. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (7.7)

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

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

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

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

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, vinde la prima licitaţie pu-
blică, în data de 28.11.2017, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
din: Presă hidraulică HSM model 
155 VL, preţ 4.600 lei; Centrală 
termică Termofarc, preţ 4.000 lei; 
Buldoexcavator Fiat Hitachi FB 
200, preţ 42.400 lei, la aceste pre-
ţuri adăugându-se TVA, bunuri 
proprietate a debitorului SC Alexia 
Car Wash SRL, CUI 27107816. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11B, 
telefon 0264.591670, interior 305 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică, în data de 29.11.2017, 
ora 10.00, bunurile imobile con-
stând din: Apartamentul nr. 41, în 
suprafaţă utilă de 71,20 mp, situ-
at în Cluj-Napoca, str. Donath nr. 
109, scara 5, etaj P, preţ 330.100 
lei; spaţiul comercial nr. 9, în su-
prafaţă utilă de 17,15 mp, situat 
în Cluj-Napoca, str. B-dul. 21 De-
cembrie 1989, nr. 131-135, etaj 1, 

preţ 86.000 lei și teren intravilan, 
în suprafaţă măsurată de 523 mp, 
situat în Cluj-Napoca, Colonia So-
por, FN, preţ 96.330 lei plus TVA, 
bunuri proprietate a debitorilor 
Jakab Gheorghe și Jakab Iuliana. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 11B, 
telefon 0264.591670, interior 305 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

URBANISM

¤ PAROHIA SF. IOAN BOTEZĂTO-
RUL ŞI ASOCIAŢII anunţă iniţierea 
„PUZ ÎN VEDEREA URBANIZĂRII – 
ALEEA AZUR SUD“ conf. Aviz de 
Oportunitate nr. 873 din 
07.09.2016, jud. Cluj, mun. 
Cluj-Napoca, str. Eugen Ionesco ali-
niament nr. 81 – nr. 107. Consulta-
rea propunerii se poate face la Pri-
măria Cluj-Napoca, Compartimen-
tul Strategii urbane, cam 62. (1.1)

PIERDERI

¤ BIOGOLDEN S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Ștefan Mora nr. 
3, sc. B, et. 1, ap. 27, jud. Cluj, CUI 
11653552, J12/483/13.04.1999, 
pierdut certifi cat de înregistrare. Îl 
declar nul. (1.1)

¤ SOCIETA' ITALIANA PER CONDOT-
TE D'ACQUA SPA ROMA-SUCURSA-
LA CLUJ, CUI RO28592492, 
J12/1517/2011, pierdut Certifi cate 
constatatoare nr. 30832 din 
22.05.2014. Se declară nule. (1.1)

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE
Primaria Comunei Călăţele organizează concurs pentru 

ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de 
Referent I din cadrul compartimentului de FOND FUNCIAR 
în data de 8 decenbrie 2017.

- documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea 
dosarului de concurs se vor depune la secretariatul Primariei 
Comunei Călăţele judeţul Cluj.

- data-limita pentru depunerea dosarului este 29.11.2017 
ora 15: 00

Concursul constă în 3 etape astfel:
a)selectia dosarelor:4 decembrie 2017
b)proba scrisă :8 decembrie 2017 ora 10
c)interviul :13 decembrie 2017 ora 10

I. Conditii generale si specifi ce necesare pentru ocuparea 
postului scos la concurs:

- Studii medii,absolvite cu diplomă de bacalaureat.
- Cunostinte de cadastru si topografi e
- Cunostinte in citirea cartilor funciare
-  Cunostinte privind executarea masuratorilor terestre 

cu ajutorul aparaturii din dotare si prelucrarea acestora
-  Cunostinte privind intocmirea documentatiilor cadastrale 

conform ordinului nr. 700/2014 al Directorului General 
al ANCPI.

- Cunoștinţe operare PC.

II. Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:
- cerere de înscriere la concurs
- copia actului de identitate,
- copia documentelor care atestă studiile absolvite,
- cazier judiciar,
- curiculum vitae,
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 

corespunzătoare, eliberată de medicul de familie

Relaţiile despre concurs si bibliografi e pot fi  luate de la 
sediul Primăriei Comunei Călăţele sau la nr. de tel. 0264352560
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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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ

Asociaţia Crescătorilor de Porci Mangaliţa şi Bazna, 
organizează simpozion cu tema "Mangaliţa şi Bazna materie 
primă pentru produsele tradiţionale româneşti".

Evenimentul va avea loc în Baia Mare în data de 24 
noiembrie 2017, în sala de ședinţe a Consiliului Judeţean 
Maramureș din localitatea Baia Mare.

Invităm toţi crescătorii de porci Mangaliţa și Bazna să 
participe, pentru că se vor discuta probleme legate de 
subvenţionarea acestor rase.

Informaţii la telefon 0722 613 194

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ROMANIA 
HYPERMARCHE S.A.
Punct de lucru CORA 

CLUJ

Dacă dorești să ai un loc de muncă stabil, 

vino la cora:

Casier Full time sau Part time

 Experienţă: Postul nu necesită experienţă ,oferim 
pregătire la locul de muncă.

Studii: Studii medii,

Vino cu CV-ul la serviciul clienţi cora (Bld.1 Decembrie 
1918, Nr. 142, Cluj-Napoca) de luni până duminică, 
orele 08:00-22:00 sau trimite-l pe adresa de email 
bdascalu@cora.ro

Pentru detalii sunaţi la:0264506500, 0264506595

       

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

AVIZ DE MEDIU

SC Tiarra Media SRL, în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
cu H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de 
mediu pentru planul „Elaborare documentaţie de urbanism 
PUZ pentru introducere teren în intravilan; DTAC, DTOE 
construire şi dotare pensiune turistică“, propus a fi  amplasat 
în Comuna Beliș, sat Dealu Botii nr. 6/a. Prima versiune 
poate fi  consultată la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul titularului/
proiectantului, com. Baciu, Strada Caisului, nr. 30, începând 
cu data de 14 Noiembrie 2017, între orele 9-14. 

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii până în data de 2 Decembrie 2017 la Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților 99, 
bloc 9B, cod 400609, fax 0264410716, email offi ce@
apmcj.anpm.ro, după următorul program Luni-Joi între 
orele 9-14, Vineri între orele 9-12.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al ADI CARN SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) cu sediul în Alba Iulia, Str. Livezii, Nr. 37 Birou 4, 
Judeţ Alba, înregistrată la ONRC sub nr. : J1/560/2006 
și având CUI 18726210, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri aparţinând Adi Carn SRL:

Imobile:
Teren si fundatii constructii situate in loc Calnic, nr. 

FN., jud. Alba, constând : în teren în suprafaţă de 26372 
mp şi construcţie nefi nalizată în suprafaţă de 3000 mp 
compusă din beton/BCA si cladire nefi nalizată constând 
în funaţie continuă din beton cu stâlpi de susţinere de 
beton armat în suprafaţă de 250 mp, CF 70099/Calnic 
Top.70099, CF 70395/Calnic top Top.70395 şi CF 70171/
Calnic top Top.70171

-PRET 953850 lei + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 30.11.2017, ora 11.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în data de 14.12.2017, ora 
11.00, respectiv în data de 28.12.2017, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
ANDREI

Anul 2017 în Biserica 

Ortodoxă Română a fost 

dedicat de către Sfântul 

Sinod comemorării 

Patriarhului Justinian şi 

apărătorilor ortodoxiei în 

timpul comunismului. 

Lucrul acesta a fost deter-

minat de scurgerea celor 

patruzeci de ani de când 

marele patriarh s-a mutat 

la Domnul.

El a condus corabia Bise-

ricii în vremuri foarte difi ci-

le. Doar tenacitatea tactul şi 

înţelepciunea sa l-au ajutat ca 

să nu facă nici concesii în ce 

priveşte doctrina şi viaţa Bi-

sericii şi în acelaşi timp să-i 

mulţumească cât se putea şi 

pe mai marii vremurilor. Aşa 

se face că bisericile au rămas 

deschise, copiii au fost bote-

zaşi, tinerii cununaţi şi repa-

usaţii îngropaţi cu slujbă re-

ligioasă. În alte ţări comunis-

te lucrurile au stat mult mai 

rău. Dacaă la început Patriar-

hul Justinian a avut în faţa 

autorizăţilor comuniste un ca-

pital d eîncredere, mai ales 

datorită faptului că-l ascunse-

se pe Gheorghiu Dej când eva-

dase de la Târgu Jiu, acest ca-

pital s-a epuizat. Văzând că 

nu-l pot manevra şi că este 

credincios Bisercii sale l-au 

trata cu răceala şi neîncrede-

re. Mitropolitului Bartolomeu 

Anania, care prin 1957 îi era 

apropiat, îi face următoarea 

destăinuire: Iată, Anania, pu-

terea mea politică e în declin. 

Am foslosit-o cât am putut în 

intertesul Bisericii. Şi poate că 

tocmai de aceea creditul meu 

pe lângă Guvern scade.

În acelaşi timp, pe lângă 

Patriarhul Justinian, trebuie 

pomeniţi mulţimea de mărtu-

risitori ai lui Hristos şi apără-

tori ai credinţei în acele vre-

muri delicate. Părintele Arse-

nie Papacioc spune că: toate 

veacurile au fost pline de duş-

mani, dar duşmanii din vea-

cul acesta (veacul 20) au um-

plut cerul de sfi nţi.

Eu voi pomeni doar câţiva 

dintre ei, a căror activitate a 

fost legată de Arhipiecsopia 

Clujului, pe care-i consider 

foarte importanţi: Mitropoli-

tul Bartolomeu Anania, Rec-

torul Liviu Galaction Muntea-

nu, Protopopul Florea Mure-

şanu şi Profesorul Ioan Bu-

nea. Numărul lor a fost mult 

mai mare. Pe unii, după ce au 

ieşit din temniţă în 1964, i-a 

reintegrat în preoţie Arhiepi-

scopul Teofi l Herineanu.

Mitropolitul Bartolomeu 

Anania L-a slujit pe Hristos 

cu toate fi brele fi inţei sale şi, 

în acelaşi timp, a fost un ma-

re om de cultură şi teolog. În 

Memoriile sale care s-au tipă-

rit în 2008 se poate vedea cum 

l-au chinuit reprezentanţii sis-

temului opresiv, rămânând în 

temniţă până în anul 1964 

când au fost eliberaţi deţinu-

ţii politici.

Se pot spune multe lucruri 

despre mărturia pe care a dat-o. 

În orice caz Mitropolitul Bar-

tolomeu îşi are un loc aparte 

între bărbaţii iluştri ai culturii 

noastre. Pe de altă parte, Dum-

nezeu a îngăduit să treacă prin 

multe necazuri şi încercări. La 

toate le-a făcut faţă cu tărie. 

În File de jurnal – 2006, luna 

februarie, după ce îşi aducea 

aminte de închisorile comu-

niste, adaugă cu seninătate şă 

fără nici un fel de mândrie: 

Depunând această mărturie, 

în nici un caz nu aş vrea să se 

creadă că din ea s-ar desprin-

de un profi l de «erou», ci să fi e 

luată doar ceea ce este: o con-

tribuţie la tema pe care şi-o 

propune această carte” (este 

vorba despre cei ce au suferit 

în închisori).

Părintele Liviu Galaction 

Munteanu, rectorul Institutu-

lui Teologic din Cluj, a mu-

cenicit pentru Hristos. După 

ce religia a fost scoasă din 

şcoală, dimpreună cu profe-

sorul Ioan Bunea, au primit 

sarcină de la Arhiepiscopul 

Teofi l să alcătuiască o pro-

gramă de catehizare a tineri-

lor în biserică. Rezultatul? 

Amândoi au fost întemniţaţi, 

Părintele Liviu Munteanu mu-

rind în temniţa de la Aiud, 

iar părintele Ioan Bunea a 

fost eliberat în 1964, dar cu 

sănătatea dărâmată.

Oamenii aceşia care au su-

ferit pentru o cauză sfântă 

merită toată preţuirea şi cin-

stirea noastră. Acesta este şi 

motivul pentru care ne-am 

hotărât ca „Centrul de Tine-

ret” din Sângeorz-Băi să poar-

te numele „Ioan Bunea”. Es-

te o mică reparaţie morală 

pentru un om mare. Rămâi 

stupefi at cum, după ce româ-

nia a trecut prin această ex-

perienţă amară, sunt oameni 

care ar dori să scoată educa-

ţia religioasă din şcoală. Pen-

tru această cauză au suferit 

oameni de excepţie ca părin-

tele Liviu Galaction Muntea-

nu şi Părintele Ioan Bunea.

Un lucru mai puţin cunos-

cut este acela că Arhiepisco-

pul Teofi l pe data de 30 iulie 

1959 îi scia părintelui Justi-

nian: Aş fi  deosebit de fericit 

ca odată ajuns acest caz la 

Procuratura Cenerală, cu spri-

jinul Preafericirii Voastre, să 

fi e înţeles pe deplin faptul că 

Preoţii Munteanu şi Bunea 

au avut intenţii curate de ser-

vire a Bisericii Ortodoxe Ro-

mâne care, faţă de regimul 

democrat popular din patria 

noastră, se comportă cu loia-

litate şi ataşament. Ce a fă-

cut Patriarhul Justinian nu 

ştim, mai mult ca sigur că a 

intervenit, dar stăpânirea avea 

urechile surde când era vor-

ba de glasul Bisericii. Şi cine 

era ascultat atunci când, pen-

tru lucruri neânsemnate ca-

re nu plăceau puterii, făceai 

ani grei de temniţă?

Un alt mucenic clujean a 

fost Părintele Protopop Florea 

Mureşan. Teolog titrat, inte-

lectual rafi nat, aduna în casa 

lui de pe strada Bisericii Or-

todoxe spuma intelectualită-

ţii clujene. Printre cei ce-i frec-

ventau casa erau: Lucian Bla-

ga, Victor Papilian, Ion Luca, 

Valeriu (Bartolomeu) Anania 

şi mulţi alţii. De slujit a slujit 

şi la catedrală şi la Bisericuţa 

de pe strada Bisericii Ortodo-

xe. A fost Protopop al Cluju-

lui, profesor de teologie, pu-

blicist şi un bun misionar.

Datorită curajului său măr-

turisitor a fost închis în două 

rânduri. După prima detenţie 

este expulzat din Cluj şi ajun-

ge preot în Suciul de Sus, Ju-

deţul Maramureş. Fiind aici 

va construi schitul de la Brea-

za. Impactul său misionar n-a 

fost pe placul autorităţilor şi 

este închis pentru a doua oa-

ră. N-a mai ieşit din temniţă 

ci a murit la Aiud în 1961.

Arhiepiscopul Teofi l i-a aju-

tat pe mulţi dintre preoţii în-

temniţaţi, după eliberare, să 

fi e reâncadraţi în parohii. Vom 

nominaliza pe unii dintre ei: 

Părintele Arhimandrit Arsenie 

Papacioc, Părintele Adrian Fă-

geţeanu şi mulţi alţii.

Toţi aceşti părinţi mărtu-

riditori au luat foarte în se-

rios cuvintele Mântuitoru-

lui: Oricine va mărturisi pen-

tru Mine înaintea oameni-

lor, mărturisi-voi şi Eu pen-

tru el înaintea Tatălui meu, 

Care este în ceruri. Iar de cel 

ce se va lepăda de Mine î-

naintea oamenilor şi eu Mă 

voi lepăda de el înaintea Ta-

tălui Meu, Cre este în ceruri 

(Matei 10, 32-33).

Mărturisitorii lui Hristos, a-

vând o credinţă puternică, pă-

răseau lumea aceasta cu faţa 

luminată având certitudinea 

că merg la El. Din multele 

exemple pe care le-aş putea da 

mă opresc la unul, pe care Pă-

rintele Nicolae Steinhardt, ca-

re şi el a pătimit în închisori-

le comuniste, îl numeşte Sfân-

tul Închisorilor. E vorba de Va-

leriu Gafencu care în ceasul 

morţii: a ridicat ochii albaştri 

spre cer şi am văzut cum se 

descopereau în ei minuni tot 

mai adânci, tot mai uimitoa-

re. Totul era făcut din lumină 

nepământească, dar real, un 

fel de realitate desăvârşită, a 

cărei vedere te face fericit. Plân-

geam în hohote.

Cei ce au apărat Ortodoxia 

şi L-au mărturisit pe Hristos 

în perioada comunistă ne ofe-

ră nouă, celor obişnuiţi cu o 

viaţă comodă, prilejul de a 

medita la jertfă, la suferinţă 

şi la cruce. Nimic nu se poa-

te realiza fără efort, fără jert-

fă. Tendinţa omului contem-

poran, spune Sfântul Paisie 

Aghioritul, este de a dobândi 

totul fără jertfă. Elevii şi stu-

denţii ar vrea să ia note ma-

ri fără să înveţe, oamenii ma-

turi ar vrea să câştige mult fă-

ră să muncească, iar noi toţi 

creştinii, am vrea să ne mân-

tuim fără să ne nevoim. Lu-

cruri absolut imposibile.

Anul acesta ne aducem 

aminte de vremurile teribile 

când statul totalitar, folosin-

du-se de instituţii represive, 

i-a chinuit pe mulţi dintre se-

menii noştri pentru credinţa 

lor. Aducerea aminte are şi un 

rol pragmatic pe care-l subli-

nuiază Sfântul Pavel: „priviţi 

cu luare aminte cum şi-au în-

cheit viaţa şi urmaţi-le credin-

ţa” (Evrei 13, 7).

Mărturisitorii din timpul comunismului 
şi-au luat crucea şi au urmat lui Hristos

Peste 400 de persoane au 

participat în seara zilei 

de 9 noiembrie, la 

Centrul de Îngrijniri 

Paliative din Cluj-Napoca, 

la parastasul pentru toţi 

pacienţii care au trecut la 

cele veşnice, în acest hos-

pice, din ultimul an.

Cu prilejul prăznuirii Sfân-

tului Ierarh Nectarie Tauma-

turgul, Centrul de Îngrijiri Pa-

liative al Arhiepiscopiei Clu-

jului şi-a serbat hramul. Sfân-

ta Liturghie a fost ofi ciată, în 

paraclisul aşezământului, de 

Protos. Benedict Vesa, secre-

tarul eparhial al Arhiepisco-

piei Clujului, în prezenţa Prea-

sfi nţitului Părinte Vasile So-

meşanul, ctitorul pincipal al 

acestui centru.

De la ora 18:00, mitropoli-

tul Clujului, ÎPS Andrei, încon-

jurat de un sobor de preoţi şi 

diaconi, a ofi ciat slujba paras-

tasului pentru toţi pacienţii ca-

re au trecut la cele veşnice în 

Centrul de Îngrijiri Paliative, 

în ultimul an. La slujbă au par-

ticipat rude ale celor trecuţi în 

veşnicie, precum şi o parte din 

echipa hospice-ului.

În cuvîntul de învăţătură, 

mitropolitul Clujului a subli-

niat efemeritatea vieţii pămîn-

teşti şi importanţa covîrşitoa-

re a rugăciunilor noastre pen-

tru cei adormiţi. De asemeni, 

ÎPS Andrei, pornind de la exem-

plul vieţii Sfântului Ierarh Nec-

tarie, le-a vorbit celor prezenţi 

despre faptele milei trupeşti.

La fi nal, directorul Centru-

lui „Sf. Nectarie”, pr. Bogdan 

Chiorean, a prezentat activi-

tatea centrului şi a mulţumit 

angajatilor şi celor care spri-

jină activitatea ce se desfăşoa-

ră în acest hospice.

În ultimul an la Centrul de 

Îngijiri Paliative din Cluj-Na-

poca au trecut la Domnul pes-

te 450 de pacienţi care sufe-

reau de cancer.

Centrul de îngrijiri paliati-

ve „Sfântul Nectarie” Cluj-Na-

poca este un proiect medico-so-

cial al Arhiepiscopiei Vadului 

Feleacului şi Clujului care a 

fost iniţiat în anul 2009 de că-

tre Preasfi nţitul Părinte Epi-

scop Vicar Vasile Someşanul, 

cu binecuvântarea vrednicu-

lui de pomenire Mitropolitul 

Bartolomeu Anania. Construc-

ţia aşezâmântului a fost con-

tinuată şi fi nalizată în timpul 

arhipăstoririi Înaltpreasfi nţitu-

lui Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei, sub coordona-

rea directă a Preasfi nţitului Pă-

rinte Episcop Vicar Vasile So-

meşanul. Centrul de îngrijiri 

paliative „Sfântul Nectarie” 

Cluj-Napoca reprezintă un pro-

iect unic în această zonă a 

Transilvaniei şi a fost sfi nţit şi 

inaugurat în data de 9 noiem-

brie 2012, în ziua de prăznui-

re a Sfântului Nectarie.

Coordonarea activităţii a-

cestui proiect medico-social a 

fost încredinţată Asociaţiei 

„Sfântul Nectarie” Cluj, o or-

ganizaţie nou înfi inţată cu bi-

necuvântarea Arhiepiscopiei 

Clujului în acest scop.

Centrul furnizează servi-

cii (medicale, spirituale, psi-

hologice şi sociale) pentru 

pacienţii cu boli terminale, 

într-un mediu cât mai apro-

piat nevoilor şi preferinţelor 

lor, precum şi ale familiilor 

acestora (înainte şi în peri-

oada de doliu).

Centrul de îngrijiri pali-

ative „Sfântul Nectarie” cu-

prinde o unitate spitaliceas-

că cu 30 de paturi, farma-

cie, ambulator şi un centru 

de zi, o frumoasă capelă, o 

sală de conferinţe şi chilii 

pentru maicile care împre-

ună cu preotul Centrului 

acordă îngrijire duhovniceas-

că necesară pacienţilor şi fa-

miliilor acestora.

Centrul de îngrijiri paliati-

ve „Sfântul Nectarie” Cluj Na-

poca a fost înfi inţat în anul 

2013 şi are, anual, peste 400 

de pacienţi.

Parasatas, la Centrul de Îngrijiri Paliative „Sf. Nectarie”, 
pentru pacienţii trecuţi la cele veşnice
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PROMOVARE

SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Liga dreptatii 3D
S, D, L, M, J: 20:00; Mi: 22:30

Aventura piticilor 3D
S: 12:00

Thor: Ragnarok 3D
S, D: 14:00; L, M: 22:30

Hawaii
V, Mi: 14:00; S, D, L, M, J: 16:00

Taramul binecuvantat
S, D: 22:30; L, M: 14:00

Crima din Orient Expres
J: 22:30

Mame bune si nebune 2
Mi: 16:00

Cinema City Polus
The son of Bigfoot 3D (dublat)
V, L – J 13:50, 18:10; S – D 11:50, 
13:50, 18:10

Happy Family 3D (dublat)
S – D 11:40

My little pony: The movie (dublat)
S – D 11:20

Geostorm 3D
V – Ma 19:15, 21:30; Mi – J 19:10

Gnome alone 3D (dublat)
V, L – J 13:00, 15:00; S – D 11:00, 
13:00, 15:00

Jigsaw
V – Ma 22:10; Mi – J 16:10

Thor: Ragnarok 3D
V, L – Ma 13:45, 16:20, 19:00, 
20:20, 21:40; S – D 11:10, 13:45, 
16:20, 19:00, 20:20, 21:40; Mi – J 
13:45, 16:20, 19:00, 21:30, 22:20

The little vampire 3D (dublat)
V – J 14:00

Happy death day
V – J 15:50, 20:10

Suburbicon
V – J 16:50

Justice League 3D
V, L – Ma 13:30, 14:30, 16:00, 
17:00, 18:30, 19:30, 21:00, 
22:00; S – D 11:00, 12:00, 13:30, 
14:30, 16:00, 17:00, 18:30, 
19:30, 21:00, 22:00; Mi – J 
13:30, 14:20, 16:00, 16:50, 
18:30, 19:20, 21:00, 21:40

A bad moms Christmas
Mi – J 20:30

Beyond Skyline
V – Ma 15:50

Leatherface
V – J 18:10

Murder on the Orient Express
Mi – J 21:50

Hawaii
V, L – J 13:40, 16:10, 18:40, 21:10; S – 
D 11:20, 13:40, 16:10, 18:40, 21:10
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Handbal: „U” Cluj, 
învinsă la Bucureşti

Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj a fost în-
vinsă, în deplasare, de cam-
pioana României, CSM 
București, scor final 34-28 
(21-11). Pentru echipa clu-
jeană au marcat: Chintoan 9, 
Lazăr 5, Petruș 5, Berbece 4, 
Boian 2, Vasiliu 2 și Vălean 
1. Golurile formaţiei CSM 
București au fost înscrise de 
Hagman 10, Gullden 7, Curea 
5, Bazaliu 4, Kurtovic 3, 
Udriștioiu 2, Manea 1, 
Jorgensen 1 și Grubisic 1. 
Pentru „tigroaice” au marcat 
Hagman 10 goluri, Gullden 7, 
Curea 5, Bazaliu 4, Kurtovic 
3, Udriștioiu 2, Manea 1, 
Jorgensen 1, Grubisic 1. Liga 
Florilor se va întrerupe deoa-
rece România va participa la 
Campionatul Mondial din de-
cembrie, iar prima etapă din 
2018 este programată pe 10 
ianuarie.  (Raluca Sas)

Trei români, 
nominalizaţi la 
titlul de cel mai bun 
fotbalist al anului
Florin Andone, Constantin 
Budescu și Ciprian Tătărușanu 
sunt cei trei jucători nominali-
zaţi la titlul de cel mai bun 
fotbalist al anului 2017 în ca-
drul Galei Fotbalului 
Românesc, organizată pe 4 
decembrie, a cărei primă edi-
ţie s-a desfășurat în 1999, i-a 
onorat, în timp, pe cei mai 
importanţi reprezentanţi ai 
fotbalului românesc, dar și pe 
mari campioni din alte spor-
turi. Cel mai important trofeu, 
cel de fotbalistul anului, a fost 
câștigat de-a lungul timpului 
de nume ca Gică Hagi, Cosmin 
Contra, Cristian Chivu, Adrian 
Mutu, Răzvan Raţ, Cristian 
Săpunaru, Gabriel Torje, 
Lucian Sânmărtean și Denis 
Alibec. Cel mai bun fotbalist 
al anului 2016 a fost desem-
nat Denis Alibec.

Halep, la un turneu 
demonstrativ 
în Thailanda
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul unu 
mondial, va participa 
la turneul demonstrativ 
Intercontinental World Tennis 
Thailand Championship, care 
va avea loc în zilele de 23 și 
24 decembrie, la True Arena 
Hua Hin din Thailanda. Alături 
de Halep, la această competi-
ţie vor mai fi prezente 
Karolina Pliskova (Cehia/locul 
4 WTA), Jelena Ostapenko 
(Letonia/locul 7), câștigătoa-
rea ediţiei din acest an a tur-
neului de la Roland Garros, 
precum și britanica Johanna 
Konta, a noua jucătoare a lu-
mii. Turneul are programate 
semifinalele pe 23 decembrie, 
iar pe 24 decembrie se vor ju-
ca finala și finala mică.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Formaţia clujeană 

U-Banca Transilvania a 

învins-o pe Dinamo 

Tbilisi, 97-74 (19-13, 

28-22, 22-17, 28-22), în 

etapa a patra a Grupei E 

a FIBA Europe Cup.

Pe tot parcursul meciului 

oaspeţii nu au pus prea mul-

te probleme clujenilor, aceş-

tia fiind mereu în avantaj. 

În setul decisiv, Mihai Sil-

văşan a rulat toţi jucătorii 

înscrişi pe foaia de joc.

Un alt capitol la care 

U-Banca Transilvania a su-

ferit a fost, ca şi în alte oca-

zii, cel al recuperărilor ofen-

sive, surpriza gruzinilor pen-

tru Mihai Silvăşan fiind 

Nikola Gacesa. Sârbul, care 

nu a evoluat în meciul de la 

Tbilisi, a cules cinci mingi 

sub panoul nostru în prime-

le 20 de minute de joc, fi-

ind şi cel mai prolific jucă-

tor din tabăra oaspete. De 

remarcat, însă, că toţi bas-

chetbaliştii trimişi de Mihai 

Silvăşan în teren şi-au pus 

numele pe lista marcatori-

lor în prima jumătate a me-

ciului, singurii fără minute 

şi, implicit, puncte fiind 

Gray, Olah şi Vida.

U-Banca Transilvania îşi 

trece în cont astfel cea de-a 

patra victorie din această 

campanie europeană, ulti-

ma etapă urmând să decidă 

dacă se va califica de pe pri-

ma poziţie în Grupa E sau 

de pe locul secund.

Tehnicianul formaţiei U-BT 

Mihai Silvăşan a declarat du-

pă meci: „A fost un meci bun 

şi sunt bucuros pentru victo-

rie, mă bucur că ne-am făcut 

treaba, că am fost profesio-

nişti. Am ştiut că suntem echi-

pa mai bună, dar provocarea 

a fost să fi m mental pregătiţi 

cum trebuie pentru acest meci, 

să avem intensitatea necesa-

ră pentru a câştiga. Am reu-

şit acest lucru şi vreau să îi 

felicit pe băieţi pentru asta. 

După meci am afl at că sun-

tem califi caţi, ne-a ajutat re-

zultatul din celălalt meci al 

grupei, acesta a fost unul din-

tre obiectivele noastre. Vrem 

să ne califi căm şi din urmă-

toarea grupă, însă, până 

atunci, vrem să câştigăm a-

ceastă grupă, încă mai avem 

nevoie de o victorie în ulti-

mul meci, cu Lukoil!”.

„Am aşteptat acest joc, 

pentru că ne dorim să câş-

tigăm grupa. Am muncit din 

greu în ultimele trei zile pen-

tru a pregăti acest meci şi 

cred că am jucat bine, mai 

ales din punctul de vedere 

al fanilor, căci am înscris 

aproape o sută de puncte!”, 

a mai declarat şi jucătorul 

Andrei Calnicenco.

Lasan Kromah a fost cel 

mai bun marcator de pe par-

chet, cu 21 puncte. Din lo-

tul campioanei României s-au 

mai evidenţiat Andrei Calni-

cenco (20 puncte), Rolland 

Torok (12 puncte), Zeljko 

Sakic (11 puncte) şi Vaidas 

Kariniauskas (10 puncte).

De asemenea, Universi-

tatea are un parcurs exce-

lent şi în sezonul regulat de-

oarece se află pe primul loc 

în clasament cu 11 puncte. 

În următoarea partidă din 2 

decembrie, U-BT o va întâl-

ni pe CSM CSU Oradea, lo-

cul 6 în clasament, cu 10 

puncte.

Victorie împotriva campioanei din Georgia. 
U-BT merge mai departe în Fiba Europe Cup
U-Banca Transilvania Cluj a învins-o pe campioana Georgiei, Dinamo Tbilisi, cu 97-74 
(19-13, 28-22, 22-17, 28-22), în etapa a patra a Grupei E.

U-BT este la momentul actual pe primul loc în Grupa E, cu 9 puncte

Federaţia Română de 

Rugby îşi exprimă regre-

tul faţă de decesul medi-

cului lotului naţional de 

rugby al Roamniei, 

Octavian Campian. În 

vârstă de 41 de ani, Tavi 

s-a stins din viaţă, joi, 

la Timişoara.

Medic specialist în medi-

cină sportivă, Tavi s-a aflat 

alături de rugbyul românesc 

din 2005, participând în ca-

litate de medic al loturilor 

naţionale la trei Campiona-

te Europene, patru Mondia-

le de juniori şi o Cupa Mon-

dială de seniori, cea din An-

glia, din 2015. Acesta şi-a 

început activitatea la Fede-

raţia Română de Rugby în 

februarie 2005, ca medic al 

echipei României de U18, 

timp de peste 12 ani fiind 

permanent prezent alături 

de Stejari.

În ultimii cinci ani, Tavi 

Cimpian a fost medicul na-

ţionalei de seniori a Româ-

niei, fiind alături de Stejari 

la toate turneele şi marile 

competiţii, inclusiv la tur-

neul făcut în această vară, 

în luna iunie, în Japonia şi 

Canada. Acesta a fost mem-

bru în Comisia Medicală a 

Federaţiei Române de Rug-

by şi timp de doi ani direc-

torul Policlinicii de Medici-

nă Sportivă din Timişoara, 

loc unde a şi lucrat timp de 

10 ani, după încheierea re-

zidenţiatului în medicină 

sportivă.

„Este o pierdere grea pen-

tru noi, pentru rugby-ul ro-

mânesc. Nu poţi să-ţi gă-

seşti cuvintele în aceste mo-

mente, pentru că orice ai 

spune, este prea puţin faţă 

de ceea ce Tavi a făcut pen-

tru noi. Pentru mine, el a 

fost omul care a îmbinat cel 

mai bine acţiunea întru me-

dicină sportivă cu pasiunea 

pentru rugby. Era un om dis-

pus să muncească 24 de ore 

din 24 dacă situaţia o cerea 

şi era singurul om care era 

convins că indiferent ce se 

întâmplă din punct de ve-

dere medical, o soluţie va fi 

găsită foarte rapid. Sâmbă-

tă, la Bucureşti, pentru pri-

ma dată în ultimii cinci ani, 

locul lui Tavi va fi gol”, a 

declarat dr. Alin Popescu, 

medic primar medicină spor-

tivă, manager medical FRR.

In semn de omagiu pen-

tru Tavi Cimpian, la meciul 

de sâmbătă, 18 noiembrie, 

dintre România şi Samoa, 

de pe Stadionul Arcul de Tri-

umf, va fi ţinut un moment 

de reculegere.

Tragedie în rugby-ul românesc: medicul echipei 
naţionale a încetat din viaţă la numai 41 de ani

MIHAI SILVĂȘAN | 
antrenor U-BT

 „A fost un meci bun și 
sunt bucuros pentru 
victorie, mă bucur că 
ne-am făcut treaba, 
că am fost 
profesioniști. Am 
știut că suntem 
echipa mai bună, dar 
provocarea a fost să 
fim mental pregătiți 
cum trebuie pentru 
acest meci, să avem 
intensitatea necesară 
pentru a câștiga. 
Am reușit acest lucru 
și vreau să îi felicit pe 
băieți pentru asta. 
După meci am aflat 
că suntem calificați, 
ne-a ajutat rezultatul 
din celălalt meci al 
grupei, acesta a fost 
unul dintre 
obiectivele noastre. 
Vrem să ne calificăm 
și din următoarea 
grupă, însă, până 
atunci, vrem să 
câștigăm această 
grupă, încă mai avem 
nevoie de o victorie 
în ultimul meci, 
cu Lukoil!“

1. U-BT Cluj – 9 puncte

2. Istanbul BBSK – 9 puncte

3. Lukoil Akademic – 7 
puncte

4. Dinamo Tbilisi – 5 puncte

Clasament Grupa E, 
etapa a 5-a:
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