
EDUCAŢIE

Clujul, fără elevi în lotul 
naţional de matematică
Elevii din lotul național care au partici-

pat la Olimpiada Internaţională de Mate-

matică provin de la Liceul de Informati-

că din Bucureşti.  Pagina 6

ECONOMIE

Cum influenţează 
bobocii şi evenimentele 
chiriile din Cluj
Festivalurile din Cluj au crescut preţul de 

închiriere a unui apartament. Mănăștur 

și Grigorescu rămân cele mai accesibile 

zone pentru studenți.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Anunț pentru pensionari. Schimbare 
legată de medicamentele compensate

Premierul Viorica Dăncilă a 
anunţat marţi că plafonul ve-
niturilor până la care pensio-
narii pot benefi cia de medica-
mente compensate cu 90% va 
fi  majorat la 990 de lei. Aceas-
ta, după ce mulți oameni nu au 
mai putut benefi cia de această 
măsură după ce le-au crescut 
pensiile. „Vom majora plafonul 
veniturilor până la care pensi-
onarii pot benefi cia de medica-
mente la costuri cât mai acce-
sibile. Creştem de la 900 de lei 
la 990 de lei plafonul venituri-
lor până la care se acordă com-
pensarea cu 90% a medicamen-
telor. Aşadar, avem o creştere 
de 10%”, a spus Dăncilă la în-
ceputul şedinţei de Guvern. 

„Dorim ca pensionarii care au 
benefi ciat de o nouă majorare 
a pensiilor începând cu 1 iulie 
să-şi păstreze acest drept, şi 
anume accesul la medicamen-
te compensate”, a adăugat ea. 
Anunțul vine după ce creșterea 
pensiilor a făcut ca mulți oa-
meni să nu mai benefi cieze de 
medicamente compensate cu 
90%, pentru că le-au crescut 
pensiile peste plafonul de 900 
de lei. Măsura a stârnit furia 
medicilor de familie, care le-au 
reproșat autorităților că nu i-
au informat pe pensionarii cu 
pensii de peste 900 de lei că 
vor benefi cia de medicamente 
compensate doar în proporție 
de 50%.

După un an de aşteptare, un 
bărbat din Sibiu a primit un 
rinichi nou. Donatorul este 
chiar soţia acestuia, iar medi-
cii spun că, în astfel de cazuri, 
organul „străin” este mai uşor 
acceptat de organismul bolna-
vului. Bărbatul era pe lista de 
aşteptare de un an, când a pri-
mit vestea că e compatibil, din 
punct de vedere medical, cu 
soţia lui, scrie digi24.ro. 

Elena nu a stat pe gânduri 
când a afl at că îi poate salva 
viaţa celui care îi e soţ de 23 
de ani, iar operaţia salvatoare 
a fost făcută la Cluj-Napoca. 
„Boala pe care o are, poate ne-
a făcut să fi m mult mai uniţi, 
mult mai devotaţi unul faţă de 

celălat şi când este unul în su-
ferinţă, stai să dai şi sufl etul 
pentru celălalt”, spune Elena 
Moldovan.

„Practic am dus boala îm-
preună amândoi, căci fără aju-
torul soţiei nu reușeam. Doam-
na doctor ne-a întrebat de op-
ţiunea de moarte cerebrală la 
început şi atunci a spus soţia 
că vrea să-mi doneze rini-
chiul”, afi rmă Eugen Moldo-
van. Alţi 29 de pacienţi care 
vor primi un organ de la un 
membru al familiei sunt pe 
programaţi pentru operaţie la 
Institutul Clinic de Urologie şi 
Transplant Renal din Cluj-Na-
poca. În acest an, aici au avut 
loc 32 de transplanturi.
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email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Străzile Regele Ferdinand, Tipografiei, Sextil Puşcariu şi Emile Zola 
vor fi reamenajate, în sensul eliminării traficului auto şi transformării 
acestora în zone prietenoase cu pietonii şi bicicliştii. Noile măsuri 
ar urma să se implementeze din vara anului viitor.   Pagina 7

Clujul pietonilor!
Patru străzi din centru vor deveni pietonale.

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Gest impresionant la Cluj. 
O femeie i-a donat un rinichi soțului ei
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Într-un sondaj realizat de 

IRES, 66% dintre persoa-

nele intervievate, care au 

trăit în perioada socialistă 

susţin că lucrurile mer-

geau mai bine înainte de 

1989. Ceea ce ar putea 

părea o nostalgie după 

vremurile în care se trăia 

sub dictatură este, de fapt, 

o părere de rău după anii 

tinereţii, spun specialiştii.

Într-o ţară instabilă, în ca-

re protestele sunt la ordinea 

zilei şi speranţa unui trai mai 

bun pare să pălească, din ce 

în ce mai mulţi români care 

au trăit în perioada socialis-

mului, devin nostalgici.

Majoritatea românilor nu 
sunt mulţumiţi de viaţa lor

Într-un sondaj IRES, 45% 

dintre românii care au făcut 

parte din eşantionul de 866 de 

persoane susţin că nu prea sunt 

mulţumiţi în general, de felul 

în care trăiesc, în timp ce 19% 

nu sunt deloc mulţumiţi. De a-

semenea, 80% dintre respon-

denţi cred că în România lucru-

rile merg într-o direcţie greşită 

şi că peste un an situaţia nu va 

fi  cu mult mai diferită.

57% dintre respondenţi au 

trăit, ca adult, în perioada so-

cialistă în România. Dintre 

aceştia, 66% spun că era mai 

bine în acea perioadă.

Perioada dinainte de ’89, 
asociată cu tinereţea

Sociologul Ioan Hossu sus-

ţine că această nostalgie este, 

în primul rând, o asociere a 

ideologiei socialiste din peri-

oada comunistă cu vremurile 

tinereţii, cu perioada când în-

cepeau să prindă gustul vieţii. 

Iar aceste amintiri reuşesc, 

cumva, să facă uitate neregu-

lile din acea perioadă.

„Eu nu cred că acest pro-

cent al nostalgicilor este urma-

rea unor afi nităţi către dictatu-

ră, dar cred că cel mai impor-

tant aspect la care se raportea-

ză ei este perioada de tinereţe 

a vieţii lor. Dacă i-am întreba 

mai departe ce îşi amintesc din 

tinereţe vor povesti probabil de 

prima garsonieră în care s-au 

simţit cel mai bine, momentul 

în care şi-au cunoscut partene-

rul de viaţă, momentul în care 

li s-au născut copiii. Eu nu cred 

că dictatorii sunt modelele pu-

blicului din România. Cred că 

cei care spun asta îşi amintesc 

doar lucrurile bune din perioa-

da dinainte de 1989, fără să 

mai ia în calcul faptul că pâi-

nea, zahărul şi uleiul se dădeau 

în raţii. Eu cred că lucrurile as-

tea oamenii le uită, ceea ce oa-

recum e bine, dacă uităm as-

pectele negative şi le păstrăm 

pe cele pozitive. Asta ne ţine 

în viaţă, ne ţine sănătoşi şi ne 

ţine pe linia de plutire”, a ex-

plicat specialistul.

Nostalgia, rezultatul unei 
societăţi disfuncţionale

Un al doilea element care 

îi face pe prea mulţi dintre ro-

mâni să tânjească cu vremu-

rile dinaintea schimbării regi-

mului este instabilitatea pe 

care o simt aceştia într-o so-

cietate actuală care dă multe 

semne de disfuncţionalitate.

„Mulţi consideră că era bi-

ne pe vremea aceea fi indcă pri-

meau locuinţă şi un loc de mun-

că. Ei bine, acel loc de muncă 

era o glumă în cele mai multe 

cazuri. Nu erau foarte bune. E-

ra multă sărăcie şi tristeţe. Dar 

oamenii se schimbă destul de 

greu şi găsesc destul de multe 

disfuncţionalităţi în societatea 

în care trăiesc la aproape 30 de 

ani de la schimbarea de regim. 

Dacă societatea ar funcţiona 

mai bine în zona educaţiei, a 

sănătăţii, a calităţii vieţii, cu si-

guranţă procentul celor nostal-

gici, probabil ar fi  mult mai re-

dus”, a adăugat Ioan Hossu.

De ce le este dor românilor 
de perioada socialistă? 
Sociologii spun că nu simt lipsa dictaturii, ci este o nostalgie după tinerețe.

Bărbat din Cluj, cu mandat 
de executare a pedepsei, 
prins de poliţişti
Poliţiștii Secţiei 2 Poliţie Rurală Apahida au 
pus în aplicare un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea privind un bărbat 
din comuna Cămărașu, judeţul Cluj.
La data de 16 iulie a.c., poliţiștii din cadrul 
posturilor de poliţie Cămărașu și Suatu au 
identifi cat un bărbat, de 24 de ani, din co-
muna Cămărașu, judeţul Cluj, pe numele 
căruia exista un mandat de executare a 
pedepsei cu închisoarea, pentru o perioa-
dă de 2 ani. Bărbatul a fost condamnat de 
magistraţii Judecătoriei Gherla, pentru co-
miterea infracţiunii de „tâlhărie califi cată”, 
faptă prevăzută și pedepsită de Codul pe-
nal.Cel în cauză a fost predat reprezentan-
ţilor Penitenciarului Gherla în vederea exe-
cutării pedepsei.

Au ajuns în arest pentru 
50 de lei ridicaţi de pe 
un card bancar 
Poliţiștii Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla au 
reţinut, pentru 24 de ore, doi bărbaţi cerce-
taţi pentru furt califi cat, operaţiuni fi nancia-
re frauduloase și acces ilegal la un sistem 
informatic.
„La data de 16 iulie a.c., poliţiștii din cadrul 
Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla au efectuat 
două percheziţii pe raza localităţii Bonţida, 
la domiciliile a doi bărbaţi cercetaţi pentru 
comiterea infracţiunilor de furt califi cat, 

efectuare de operaţiuni fi nanciare în mod 
fraudulos și acces ilegal la un sistem infor-
matic”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Potrivit poliţiștilor, din cercetări a rezultat 
că, în noaptea de 12/13.06.2018, cei doi 
bărbaţi, ambii în vârstă de 35 de ani, din 
Bonţida, ar fi  pătruns fără drept, prin efrac-
ţie, într-un imobil din localitatea Ţaga, și ar 
fi  sustras un card bancar și mai multe chi-
tanţe privind tranzacţii bancare. Ulterior, cei 
doi ar fi  încercat să retragă bani de pe card 
de la ATM-uri din Cluj-Napoca și Apahida, 
reușind să ridice, după mai multe încercări, 
suma de 50 de lei.
În urma percheziţiilor, au fost ridicate mij-
loace de probă și au fost puse în executare 
2 mandate de aducere.
Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore de 
către poliţiști.
În cursul zilei de azi, bărbaţii au fost prezen-
taţi Tribunalului Cluj, fi ind dispusă măsura 
arestării preventive pentru 30 de zile faţă 
de cei doi.

Tinerii reţinuţi pentru că au 
tâlhărit un străin în centrul 
Clujului au fost arestaţi
Cei patru bărbaţi reţinuţi pentru că au tâl-
hărit un străin în centrul Clujului au fost, 
luni, arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fi -
ind cercetaţi, în funcţie de participaţia fi ecă-
ruia, pentru tâlhărie, complicitate la tâlhă-
rie și lovire sau alte violenţe, fapte prevăzu-
te de Codul penal, anunţă reprezentanţii IPJ 
Cluj. Duminică, poliţiștii din cadrul Poliţiei 
municipiului Cluj-Napoca au identifi cat și re-

ţinut patru bărbaţi pentru comiterea infrac-
ţiunii de tâlhărie. 
„La data de 15 iulie, Poliţia municipiului 
Cluj-Napoca a fost sesizată, printr-un apel 
telefonic, despre faptul că un tânăr, în vâr-
stă de 23 de ani, cetăţean străin, a fost vic-
tima unei infracţiuni de tâlhărie. Conform 
cercetărilor efectuate, cel în cauză, în timp 
ce se afl a pe o stradă din zona centrală a 
municipiului, ar fi  fost agresat de patru ti-
neri care l-ar fi  deposedat de un ceas, un 
lănţișor și circa 100 de euro. În urma sesiză-
rii, poliţiștii din cadrul secţiilor de poliţie 1 
și 2, din Cluj-Napoca, au reușit în scurt timp 
identifi carea celor bănuiţi de comiterea fap-
tei, stabilindu-se că este vorba despre patru 
bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 și 38 de 
ani, din Cluj-Napoca și Vaida Cămăraș”, au 
transmis reprezentanţii IPJ Cluj.
Îniţial, cei patru au fost reţinuţi pentru 24 
de ore, fi ind cercetaţi sub aspectul comiterii 
infracţiunii de tâlhărie.

Pe scurt

64% dintre români nu sunt mulţumiţi de felul în care trăiesc
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Lansarea proiectului: „Servicii psiho-educaţionale integrate 
de prevenţie şi reducere a abandonului şcolar“

Proiectul POCU 74/18/103843 – „Servicii psiho-educaţionale integrate de prevenţie 
şi reducere a abandonului şcolar“ se plasează într-un context în care problematica 
abandonului şcolar a devenit un punct cheie pe agenda naţională şi europeană.

În România, rata părăsirii timpurii a școlii se situează cu mult peste media Uniunii Europene, 
programele de prevenire și de remediere a acestui fenomen fi ind încă limitate. Sprijinul insufi cient 
pentru elevii aparţinând grupurilor minoritare (inclusiv a celor de etnie romă), lipsa de comunicare 
între sistemul educaţional și părinţi/comunitate, lipsa consilierilor/psihologilor școlari pentru a-i 
ajuta pe copiii cu cerinţe educaţionale speciale, sunt doar câţiva dintre factorii asociaţi fenomenului 
de părăsire timpurie a școlii. Veniturile materiale insufi ciente, motivaţia scăzută a elevilor pentru 
școală, lipsa de implicare a familiei, nivelul de educaţie al părinţilor și modul de a percepe benefi ciile 
școlarizării în familie adâncesc decalajele dintre grupurile vulnerabile și restul populaţiei.

Proiectul propus de Cognitrom S.R.L. în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Cluj va 
dezvolta servicii integrate de prevenire şi de reducere a fenomenului de părăsire timpurie a 
şcolii, printr-o abordare multinivelară(implicând în activităţile propuse: elevi, părinţi/tutori, 
cadre didactice/personal de sprijin) și pluridisciplinară (psihologică și educaţională) a fenomenului, 
dar și sustenabile prin accesibilitate crescută (crearea unei comunităţi de specialiști care să 
asigure creșterea accesului copiilor/părinţilor și școlilor la personal de sprijin și auxiliar).

Proiectul se derulează în perioada 17 mai 2018 – 16 mai 2021.

Obiectivele proiectului
Obiectivul general: Prevenţia și reducerea abandonului școlar prin servicii psiho-educaţionale 

integrate și sustenabile.

Obiective specifi ce:
(1)  Prevenţia și reducerea abandonului școlar prin servicii de informare, consiliere și 

intervenţie precoce pentru copiii antepreșcolari, preșcolari și părinţii acestora. 
Optimizarea tranziţiei de la ciclul prescolar la clasa pregătitoare.

(2)  Reducerea abandonului școlar în ciclul primar și gimnazial prin măsuri integrate de 
consiliere psiho-educaţională, intervenţie remedială și orientare școlară și profesională. 
Optimizarea tranziţiei dintre ciclurile educaţionale.

(3)  Îmbunătăţirea calităţii și accesibilităţii serviciilor oferite de personalul auxiliar și de 
sprijin (psihologi, logopezi, consilieri școlari) prin dezvoltarea unor programe de 
evaluare și intervenţie, bazate pe TIC, în sprijinul copiilor/elevilor din medii defavorizate.

(4)  Dezvoltarea competenţelor personalului didactic și de sprijin pentru utilizarea serviciilor 
psiho-educaţionale integrate de preventie și reducere a abandonului școlar.

Activităţile proiectului
A1: Managementul proiectului
A2: Identifi carea și selecţia grupului ţintă
A3:  Servicii de informare, consiliere și intervenţie precoce pentru copiii antepreșcolari, 

preșcolari și părinţii acestora
A4: Activităţi pregătitoare pentru preșcolarii care intră în clasa pregătitoare
A5:  Servicii de consiliere psiho-educaţională, informare și orientare pentru elevii cu risc 

de abandon școlar
A6: Furnizarea programului "Școala după școală"
A7:  Activităţi pregătitoare pentru trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial și de la 

gimnaziu la liceu / școală profesională
A8:  Creșterea accesului copiilor / familiilor și școlilor la servicii îmbunătăţite și diversifi cate 

oferite de personalul de sprijin și auxiliar
A9:  Dezvoltarea profesională a personalului didactic și de sprijin (consilieri școlari, 

psihologi, logopezi, psihopedagogi) pentru utilizarea serviciilor integrate

Rezultate aşteptate
20 antepreșcolari vor benefi cia de activităţi de familiarizare cu mediul de gradiniţă
200 preșcolari vor benefi cia de intervenţii psiho-educaţionale individualizate integrate
480  elevi, din ciclul primar și gimnazial, vor benefi cia de servicii personalizate de: 

consiliere psiho-educaţională, intervenţie remedială, orientare școlară și profesională
700  părinţi/tutori vor benefi cia de mentorat, din care: 120 părinţi/tutori vor benefi cia 

și de programe de educaţie parentală
280  cadre didactice/personal de sprijin vor benefi cia de programe de dezvoltare 

profesională

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 6.441.371,29 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 5.337.307,01 lei

Lansarea proiectului va avea loc luni, 16.07.2018, ora 12:00, la punctul de lucru al 
Cognitrom S.R.L. din Piaţa 14 Iulie nr.18, Cluj – Napoca.

Despre COGNITROM SRL
Cognitrom este o unitate de cercetare-dezvoltare, acreditată de Autoritatea Naţională 

de Cercetare Știinţifi că (ANCS) conform legii 324/2003 și H.G. nr. 551/2007, Decizie nr. 
9688/30.06.2008.

Monica Crisan – Manager Proiect
COGNITROM SRL

www.cognitrom.ro

Conform modifi cărilor 

aduse la regulamentul 

Planului Urbanistic 

General, în zona ultra 

centrală, denumită ZCP_

C1 (Zonă construită pro-

tejată Zona Centrală 

suprapusă peste Incinta 

Fortifi cată), asigurarea 

locurilor de parcare nu 

mai este obligatorie pen-

tru noile construcţii, 

anunţă vicperimarul 

municipiului 

Cluj- Napoca.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

explicat că ZCP C1 este parte 

a zonei ultra centrale a mu-

nicipiului, suprapusă peste 

oraşul istoric, delimitată de 

traseul fortifi caţiilor celei de 

a doua incinte medievale.

„Având în vedere strate-

gia de dezvoltare a munici-

piului, precum şi concepte-

le internaţionale privind ca-

litatea vieţii, calitatea spa-

ţiului urban şi încurajarea 

mijloacelor de transport în 

comun şi a celor alternati-

ve, asigurarea locurilor de 

parcare în această zonă nu 

este obligatorie”, a scris Tar-

cea pe Facebook.

De altfel, acesta explica, 

încă de la începutul lunii, că 

locurile de parcare în zona 

centrală vor fi  eliminate.

“Una dintre cele mai im-

portante modificări (n.red 

ale regulamentului de urba-

nism) este în zona centrală 

vom elimina locurile de par-

care. De tot. Cei care vor să 

construiască nu vor mai avea 

obligativitatea să facă locuri 

de parcare pentru că în con-

diţiile în care în zona cen-

trală mai facem încă un 

parking, două sau oamenii 

îşi mai dezvoltă anumite 

funcţiuni care să aibă şi lo-

curi de parcare multiple nu 

facem altceva decât să aglo-

merăm şi mai tare zona cen-

trală. Practic, acei oameni 

trebuie să vină acasă, tre-

buie să iasă de acasă. Şi toc-

mai de aceea vom elimina 

obligativitatea de locuri de 

parcare în zona centrală. 

Discutăm doar de zona ul-

tracentrală a Clujului. Cred 

că este o decizie bună şi am 

luat exemplu din Londra un-

de se construieşte un bloc 

de 1000 de apartamente şi 

au două locuri de parcare, 

dar în schimb au 1000 de 

locuri de parcare pentru bi-

ciclete”, a spus Tarcea.

Viceprimarul a mai ţinut 

să clarifi ce atunci că actua-

lele locuri de parcare nu vor 

fi  desfi inţate

Unde nu se va 
mai parca în centru?
Viceprimarul Dan Tarcea a publicat o hartă a zonei 
în care pentru noile construcții, asigurarea locurilor 
de parcare nu mai este obligatorie.

În urma furtunilor produ-

se în perioada 18 mai – 30 

iunie a.c. şi care au afec-

tat inclusiv infrastructura 

judeţului, Consiliul 

Judeţean Cluj a solicitat 

Guvernului României 

suma de 734.400 lei pen-

tru realizarea de interven-

ţii în regim de primă 

urgenţă, dar şi pentru 

aducerea la starea lor ini-

ţială a nu mai puţin de 

opt sectoare de drumuri 

judeţene.

Aceste drumuri sunt DJ 

107P Someşul Rece-Tarni-

ţa-Mărişel, DJ 107R Fi-

lea-Săcel, DJ 103G Săndu-

leşti-Cheile Turzii, DJ 161G 

Chiriş-Sucutard, DJ 161C 

Corneni, DJ 103H Bolo-

ga-Săcuieu, DJ 107T Mări-

şel-Măguri-Răcătău şi DJ 

107N Gura Râşca-Plopi.

De asemenea, au fost soli-

citate fonduri guvernamenta-

le şi pentru desfundarea a opt 

podeţe afl ate de-a lungul dru-

mului judeţean DJ 109C Chi-

riş-Sucutard.

Banii solicitaţi sunt des-

tinaţi lucrărilor de refacere 

şi reabilitare a infrastructu-

rii distruse de calamităţi, 

pentru asigurarea fl uidităţii 

căilor de acces în zonele afec-

tate, respectiv pentru preve-

nirea izolării respectivelor 

comunităţi locale”, spun re-

prezentanţii CJ Cluj.

Vă reamintim, judeţul Cluj 

a fost afectat de precipitaţii 

sub formă de ploi torenţiale 

foarte bogate cantitativ, în spe-

cial în zona de munte, dar şi 

în celelalte zone din judeţ, fe-

nomene naturale care au de-

terminat pagube majore în-

semnate la nivelul infrastruc-

turii de transport.

Clujul primeşte bani de la Guvern 
pentru repararea drumurilor 
afectate de vremea rea



miercuri, 18 iulie 2018 economie.monitorulcj.ro 5

Cartierele Mănăştur şi 

Grigorescu rămân în conti-

nuare cele mai accesibile 

zone pentru studenţi. 

Evenimentele socio-cultura-

le ce au loc la Cluj-Napoca 

şi în împrejurimi au efecte 

asupra preţurilor de închi-

riere pe perioada verii

În 2018, în medie, la 

Cluj-Napoca, pentru un a-

partament se cere o chirie 

de 417 euro / lună, conform 

datelor Indicelui Blitz din 

primele şase luni ale anu-

lui, în principalele cartiere 

ale oraşului. În 2017, preţul 

mediu de închiriere a unui 

apartament a fost de 342 eu-

ro / lună, iar în 2016 de 308 

euro / lună. Asta înseamnă 

o creştere de 10% între 2016 

şi 2017, respectiv 17,5% în-

tre 2017 şi 2018.

„Preţurile mai mari în anu-

mite zone ale oraşului repre-

zintă un efect al faptului că, 

de regulă, studenţii caută să 

închirieze un apartament cât 

mai aproape de facultate. Ast-

fel, este normal ca în cele mai 

cerute zone să vedem creş-

teri de preţuri, comparativ cu 

celelalte”, spune Bogdan Lu-

caciu, senior broker Blitz.

Conform studiului, preţu-

rile de închiriere în Cluj-Na-

poca urmează o traiectorie re-

lativ descendentă în primele 

cinci luni ale anului 2018 – 

din ianuarie până în mai. Si-

tuaţia se schimbă odată cu lu-

na iunie.

Brokerii Blitz explică creş-

terea din Cluj-Napoca în luna 

iunie a anului prin prisma eve-

nimentelor socio-culturale ce 

au loc în oraş şi în împreju-

rimi, dar si a altor motive.

„Tot mai mulţi studenţi pre-

feră să închirieze apartamen-

te la începutul verii, securi-

zându-şi astfel locuinţa pen-

tru noul an universitar şi pu-

tând avea totodată libertatea 

de a alege un apartament po-

trivit dintr-o gamă mai largă 

de oferte. De asemenea, ob-

servăm în ultimii ani un trend 

de creştere a deciziilor de în-

chiriere la începutul verii din 

partea studenţilor şi din pris-

ma altor factori: evenimente-

le socio-culturale, identifi ca-

rea unor locuri de muncă avan-

tajoase şi, nu în ultimul rând, 

programele educaţionale şi de 

internship din această perioa-

dă”, este de părere Alex Dra-

goste, senior broker Blitz.

Studenţii şi viitori studenţi 

la universităţile din Cluj-Na-

poca, pe lângă faptul că în 

primele luni ale verii găsesc 

oferte mai bune din punct de 

vedere al preţului, dacă decid 

să închirieze un apartament 

din timp şi pe termen lung, 

au opţiuni mai bune şi din 

punct de vedere calitativ.

„Paleta de apartamentele 

disponibile înspre închiriere 

la începutul verii este mai ma-

re decât toamna, la începerea 

anului universitar, datorită 

faptului că în toamnă cererea 

este mult mai mare. Acest lu-

cru determină creşterea pre-

ţului chiriilor substanţial, cu 

până la 15-20%. Astfel, mul-

ţi studenţi aleg să închirieze 

cu câteva luni înaintea înce-

perii anului universitar”, a 

mai spus Lucaciu.

TOAMNA SE NUMĂRĂ BOBOCII, IAR VARA EVENIMENTELE

Cum sunt influenţate preţurile 
chiriilor din Cluj-Napoca
În prima jumătate a anului 2018 se poate observa o creştere a preţurilor de închiriere a apartamentelor 
faţă de media anilor precedenţi, potrivit unui studiu. 

Tot mai mulți studenți preferă să închirieze apartamente la începutul verii

Mănăștur: 353 euro / lună
Grigorescu: 368 euro / lună
Gheorgheni: 405 euro / lună
Mărăști: 412 euro / lună

Zorilor: 451 euro / lună
Bună Ziua: 466 euro / lună
Zona centrală: 470 euro / lună

Conform studiului, în 2018, Mănăștur și 
Grigorescu sunt cele mai accesibile zone 
pentru a închiria un apartament.

Media preţurilor de închiriere a apartamentelor în 2018

Ca mai mare valoare 

a îndemnizaţiei suportate 

de bugetul de stat în 

cazul pensionarilor 

din sistemul public a fost 

înregistrată la Cluj.

În cazul pensionarilor din 

sistemul public, valoarea medie 

a indemnizaţiei suportate de la 

bugetul de stat a fost de 189 de 

lei. Cele mai mari valori au fost 

înregistrate în judeţele Cluj – 

221 lei, Bistriţa Năsăud – 210 lei 

şi Hunedoara 219 lei.

Cei mai mulţi benefi ciari 

ai acestei indemnizaţii erau 

în judeţele Suceava – 26.660 

pensionari, Iaşi – 23.799 şi 

Dolj – 23.170.

În ceea ce priveşte pensio-

narii agricultori, indemnizaţia 

socială medie suportată de la 

bugetul de stat a fost de 110 lei, 

valoarea ce mai mare fi ind în-

registrată în Bucureşti (între 149 

lei şi 176 lei) şi judeţele Ilfov – 

175 de lei, Gorj – 156 de lei şi 

Caraş-Severin – 148 de lei. Nu-

mărul cel mai mare de benefi -

ciari se înregistra în judeţele Iaşi 

– 9.480 persoane, Dolj – 9.314, 

Botoşani-8.554 şi Olt- 8.339.

Numărul de benefi ciari ai in-

demnizaţiei sociale pentru pen-

sionari a fost, în mai 2018, de 

804.189 persoane, din care 

661.219 pensionari din sistemul 

public şi 142.970 pensionari agri-

cultori, conform datelor centra-

lizate de Casa Naţională de Pen-

sii Publice.

La Cluj sunt cei mai bogaţi pensionari

Campionatul Mondial 

de Fotbal 2018, desfăşurat 

în perioada 14 iunie – 15 

iulie 2018, a crescut numă-

rul comenzilor online de 

mâncare, circa 62% din 

totalul comenzilor fi ind 

înregistrate în apropierea 

orelor de difuzare a meciu-

rilor, conform unei analize.

În topul celor mai comanda-

te preparate în serile cu meciuri 

au fost mâncarea chinezească, 

urmată de bucătăria internaţio-

nală, sandwich-uri, mâncare li-

baneză şi preparate ale bucătă-

riei italieneşti. Conform anali-

zei unei platformei online de 

comenzi de mâncare, suporte-

rii nu s-au rezumat doar la a co-

manda online mâncare, ci au 

cumpărat şi băuturi care să se 

potrivească preparatelor alese. 

Aproximativ 63% din totalul co-

menzilor au inclus şi băuturi, 

cele mai cerute fi ind sucurile 

carbogazoase, berea şi apă pla-

tă şi minerală.

Suma medie cheltuită de ro-

mânii care au comandat de pe 

platformă în timpul meciurilor a 

fost de circa 55 lei, iar cea mai 

mare comandă s-a ridicat la 704 

lei. Aceasta a fost făcută din Bu-

cureşti şi a conţinut opt sorti-

mente de pizza şi apă minerală.

Peste 60% din comenzile online 
de mâncare, înregistrate în timpul 
meciurilor de la CM de Fotbal

PIAŢA VALUTARĂ

Leul a avut o evoluţie uşor 

descendentă faţă de euro, 

decuplându-se astfel de la 

parcursul celorlalte mone-

de din regiune, dar s-a 

întărit comparativ cu dola-

rul, în timp ce indicii 

ROBOR au atins noi maxi-

me ale ultimilor patru ani.

După trei şedinţe consecuti-

ve în care cursul euro a scăzut, 

ieri acesta a crescut de la 4,6550 

la 4,6572 lei, într-o şedinţă în 

care tranzacţiile s-au realizat în 

culoarul 4,656 – 4,663 lei. Tran-

sferurile de la ora 14:00 se efec-

tuau în jurul valorii de 4,663 lei.

Media dolarului american 

a coborât de la 3,9774 la 3,9685 

lei, cotaţiile fl uctuând între 

3,967 şi 3,982 lei.

Moneda elveţiană s-a apre-

ciat la 1,165 – 1,168 franci/eu-

ro, în condiţiile în care inves-

titorii căutau un „refugiu" pen-

tru plasamentele lor, înainte 

de un discurs pe care îl va ţi-

ne şeful Fed în faţa comisiilor 

fi nanciare ale Congresului ame-

rican, iar cursul ei a urcat de 

la 3,9781 la 3,9935 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, 

utilizat la calcularea dobânzi-

lor la majoritatea creditelor în 

lei, a stagnat, pentru a patra 

zi consecutiv, la 3,35%.

În schimb, indicele la şase 

luni, folosit la calcularea ra-

telor la creditele ipotecare, a 

crescut la 3,48%, cel mai ri-

dicat nivel începând cu mar-

tie 2014. La rândul său, indi-

cele la nouă luni a urcat de 

la 3,51 la 3,52% iar cel la 12 

luni sâa oprit la 3,56%.

Monedele din regiune con-

tinua să se aprecieze faţă de 

euro. Cea poloneză se tran-

zacţiona la 4,297 – 4,31 zloţi 

iar cea maghiară la 322,8 – 

323,4 forinţi.

Perechea euro/dolar creş-

tea 1,1702 – 1,1745 dolari, 

pietele aşteptând audierea 

lui Jerome Powell, preşedin-

tele Rezervei Federale ame-

ricane, de către comisiile 

bancare din Senatul şi Ca-

mera Reprezentanţilor a Con-

gresului SUA.

Se aşteaptă o clarifi care a 

numărului de majorări ale do-

bânzii-cheie a Fed. Conform 

analiştilor creşterea progno-

zată pentru septembrie a fost 

deja înglobată în valoarea do-

larului.

Deprecierea monedei ame-

ricane, a făcut ca Indicele com-

pozit al bitcoin calculat de 

Bloomberg să crească ieri la 

6.706,13 dolari.

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

Uşoară creştere a monedei euro, 
scădere a dolarului
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De ce nu are Clujul un 

centru de excelenţă încât, 

pe viitor, să aducă şi elevi 

clujeni în lotul naţional 

de matematică?

Şeful Inspectoratului Şco-

lar Judeţean (ISJ) Cluj, Valen-

tin Cuibus, spune că aici es-

te vorba de foarte mulţi bani 

şi de un alt sistem de învăţă-

mânt decât cel obişnuit, un-

de elevul ar urma să facă 10 

ore de matematică pe zi.

„De ce 5 din cei 6 compo-

nenţi ai lotului României sunt 

de la Liceul de Informatică din 

Bucureşti? Există un sistem de 

lucru şi cei de la Societatea de 

Matematică au ajuns la conclu-

zia că nu e foarte ideal şi că tre-

buie să găsească nişte modifi -

cări împreună cu Ministerul Edu-

caţiei în această direcţie. Acest 

liceu atrage toţi copiii, dar nu 

sunt din Bucureşti sau sunt foar-

te puţin din Bucureşti. Ei oferă 

în fi ecare an tuturor celor care 

câştigă olimpiada la clasele a 

VII-a, a VIII-a, a IX-a, burse ca 

să-i ducă pe toţi la liceul din Bu-

cureşti. Şi aşa se ajunge ca toţi 

cei mai buni din ţară să meargă 

la aceast liceu după ce câştigă 

olimpiadele la clasele mici şi aşa 

se face ca lotul în general să fi e 

format cu elevi din Bucureşti cu 

ghilimele de rigoare, unul e din 

Ploieşti, altul e din Iaşi. E un sis-

tem total diferit. Noi am încer-

cat să avem un centru de exce-

lenţă la Cluj, este vorba a te ori-

enta într-o singură direcţie. Co-

pilul şi părintele trebuie să îşi 

stabilească asta ca şi prioritate. 

Acolo nu faci altceva decât ma-

tematică. Alte materii putem 

spune că nu există. La nivelul 

despre care discutăm faci 10 ore 

de matematică pe zi să poţi ajun-

ge la un nivel competitiv. Şi 

atunci tu trebuie să fi  dispus, să 

îţi doreşti în viaţă să faci mate-

matică, începi la 14 ani, dar s-

ar putea ca la 18 ani să ai altce-

va în minte. Nu e foarte simplu 

acest lucru”, spune Cuibus.

Profesori specializaţi 
pe “bucăţi”

La un asemenea centru de 

excelenţă ar trebui să predea 

şi profesori de la universităţi, 

nu doar cei din sistemul pre-

universitar.

„Aici e vorba de bani şi nu 

foarte puţini. Trebuie gândit in-

dependent faţă de un sistem de 

învăţământ obişnuit pentru că 

nu este unul obişnuit. Acolo, fi -

ecare materie se predă de către 

profesori specializaţi de la uni-

versitate pe fi ecare bucăţică. Nu 

este un profesor care predă ma-

tematică. Este unul care predă 

o bucăţică, altul altă bucăţică, 

fi ecare unde e specializat. Lu-

crurile sunt mult mai complica-

te. La Cluj s-a încercat, împre-

ună cu o bancă, o pregătire a 

loturilor, dar deocamdată doar 

a loturilor judeţului, dar s-a ajuns 

la faza de medalii la nivel naţi-

onal şi nu de a intra în lotul Ro-

mâniei, adică între primii şase. 

Nu se poate face numai de ca-

drele didactice din învăţămân-

tul preuniversitar, e nevoie de 

persoane foarte cunoscute din 

învăţământul superior. Trebuie 

făcută de oameni specialişti”, a 

mai spus şeful ISJ Cluj.

Impresii după Olimpiada 
Internaţională 
de Matematică

Cuibus spune că partici-

panţii la Olimpiada Internaţi-

onală de Matematică s-au sim-

ţit foarte bine la Cluj.

„A fost o perioadă foarte di-

fi cilă, a fost o provocare peste 

care cred că am reuşit să trecem 

cu toţii. Concluziile celor care 

au fost sunt mai mult decât po-

zitive. Foarte mulţi şi-au expri-

mat dorinţa de a reveni la Cluj. 

Inclusiv fi ul preşedintelului Si-

riei ne-a comunicat că doreşte 

să revină în Cluj. Totul s-a des-

făşurat aşa cum puţină lume se 

aştepta. Faptul că lumea a ple-

cat încântată este evident meri-

tul unei echipe de 400 de oa-

meni care s-a ocupat de partea 

de organizare a acestei olimpi-

ade, care cred că este cel mai 

mare eveniment educaţional din 

anul Centenarului organizat în 

România şi probabil la Cluj unul 

dintre cele mai mari organiza-

te”, a mai spus Cuibus.

La această olimpiadă au 

concurat 597 de elevi.

„Cred că a fost o experienţă 

utilă pentru toată lumea. Toţi 

au înţeles să se implice. E un 

proiect de ţară pentru că nu a 

fost proiectul Inspectoratului 

Şcolar, a fost un proiect al Clu-

jului şi un proiect al României. 

Să ai peste 100 de ţări împreu-

nă la o competiţie e nevoie de 

implicarea multor factori şi cred 

că s-a reuşit acest lucru. Con-

cursul propriu zis s-a desfăşu-

rat impecabil. Peste doi ani, 

olimpiada va fi  la Sankt Peters-

burg, peste 3 ani va fi  SUA. Es-

te o provocare. Copii aceştia 

chiar merită, sunt nişte copii 

excepţionali. Faţă de discuţia 

iniţială au lipsit Nicaragua şi 

Kenya şi în faza premergătoa-

re a mai fost Cuba. Cei care s-

au înscris iniţial, dar nu au mai 

confi rmat au fost cei din Repu-

blica Democratică Corea. Ma-

rea majoritate a celor care au 

participat la această olimpiadă 

au un loc rezervat la marile u-

niversităţi din lume. Câţiva din-

tre cei care au scris în cărţile 

de la hotel au spus că ne întâl-

nim anul viitor la Cluj”, mai 

susţine şeful ISJ Cluj.

Clujul, fără elevi în lotul naţional 
de matematică. Ce îi lipseşte?
Elevii din lotul naţional care au participat la Olimpiada Internaţională de Matematică provin 
de la Liceul de Informatică din Bucureşti. De ce nu a avut Clujul niciun concurent?

La Olimpiada Internaţională de Matematică au participat 597 elevi

VALENTIN CUIBUS | 
șeful ISJ Cluj

 „Subiectele au fost 
la un nivel la care, 
din păcate, chiar 
dacă am terminat 
o facultate de real 
ne uităm un pic 
degeaba la ele. 
Eu recunosc că nu 
aş ştii să le rezolv“

România va schimba regulile de selec-
tare a elevilor în lotul național de ma-
tematică, după ce a înregistrat cel mai 
slab rezultat de până acum la 
Olimpiada Internațională de 
Matematică: locul 33 din 107. Anunțul 
a fost făcut de Radu Gologan, 
președintele comitetului științific al 
Olimpiadei. Olimpiada Internațională 
de Matematică 2018 i-a adus ca mari 

câștigători pe Statele Unite ale 
Americii pe locul I, Rusia pe locul II, 
China pe locul III, Ucraina pe IV și 
Thailanda pe V.

„Intrarea în echipă se face pe baza su-
mei unor puncte, nu a felului în care ei 
s-au comportat la fi ecare problemă. Un 
copil poate să ajungă în echipă, fără să 
fi  rezolvat complet niciodată vreo pro-
blemă. Dar adună puncte, în loc de 7 

maximul, ia 3-4 la fi ecare problemă și 
ajunge la limita de a intra în echipă”, a 
explicat Gologan.

Cel mai bun rezultat obținut de echipa 
României la Olimpiada Internaţională 
de Matematică a fost al lui Ioan-Andrei 
Nicolae, elev la Liceul Teoretic 
Internațional de Informatică din 
București, care a reușit să obțină o me-
dalie de aur.

România, cel mai slab rezultat la Olimpiada Internaţională de Matematică

862 din cei 1000 de candi-

daţi din Cluj care au susţi-

nut examenul de titulariza-

re au obţinut media peste 5, 

ceea ce înseamnă că pot 

ocupa un loc în învăţă-

mânt. Pentru a ocupa un 

post de titular trebuie să 

obţină media peste 7.

“Procentul celor cu medii 

peste 5 este 86,28%. Orice per-

soană care a obţinut peste 5 

poate ocupa un loc în învăţă-

mânt. Sigur, nu toţi pot să fi e 

titulari. Ca să fi e titulari în în-

văţământ, deci pe perioadă ne-

determinată, trebuie să aibă 

peste 7. Procentul celor peste 

7 este de 55,05%, un procent 

asemănător cu cel de anul tre-

cut, când a fost în jur de 56%. 

Dacă anul trecut au fost 9 cu 

media 10, acum sunt 11 cu me-

dia 10, unul la educaţie muzi-

cală, unul la geografi e, unul la 

istorie, doi la pedagogie, unul 

la educatoare, trei la religie or-

todoxă şi doi la germană ca şi 

limbă maternă. Este un rezul-

tat foarte frumos care le dă o 

şansă la obţinerea unui loc 

bun. Cea de la istorie este ab-

solventă de anul acesta şi es-

te câştigătoare a locului I la 

olimpiada de istorie timp de 5 

ani la rând cât timp era elevă. 

Se numeşte Covaciu Cătălina”, 

a declarat Valentin Cuibus, in-

spectorul şcolar general din 

cadrul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj.

„Condiţia ca să poţi ocu-

pa un post este să ai mini-

mum 5. Ca să poţi să obţii 

postul, dacă el există, pen-

tru că în majoritatea situaţi-

ilor cu nota 9 sau cu nota 

9,50 ei nu vor putea să ob-

ţină post pe perioadă nede-

terminată, pentru că nu exis-

tă aceste posturi scoase la 

posturi. Şi atunci vor fi  tot 

suplinitori dar cu media 9”, 

a mai spus Cuibus.

Titularizare Cluj – 86% din candidaţi 
au obţinut media peste 5
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Străzile Regele Ferdinand, 

Tipografi ei, Sextil Puşcariu 

şi Emile Zola vor fi  reame-

najate, în sensul eliminării 

trafi cului auto şi transfor-

mării acestora în zone pre-

ponderent pietonale. 

Viceprimarul Clujului, Dan 

Tarcea, spune că de la 

începutul anului 7.500 de 

maşini parcate ilegal au 

fost ridicate.

Primăria Cluj-Napoca vrea 

să schimbe aproape în integra-

litate aspectul străzilor Regele 

Ferdinand, Tipografi ei, Sextil 

Puşcariu şi Emile Zola.

Pe scurt, cele mai impor-

tante schimbări vizează: ban-

da de circulaţie care există în 

prezent pe Regele Ferdinand 

dinspre Gară spre Piaţa Unirii 

devine bandă dedicată trans-

portului în comun, lărgirea tro-

tuarelor şi desfi inţarea parcă-

rilor de pe străzile Sextil Puş-

cariu şi Emile Zola, dar şi de 

pe Tipografi ei. Şi zona din fa-

ţa magazinului Central va fi  

reamenajată. O provocare pen-

tru municipalitate este şi rea-

menajarea zonei din faţa CEC 

Bank de la Prefectură.

„Discutăm de nişte spaţii ca-

re vin în continuarea celor de-

ja amenjate în centrul oraşu-

lui. Ce se doreşte de la acest 

proiect? Îmbunăţirea calităţii 

spaţiilor pietonale, am încercat 

pe cât posibil să punem pe pri-

mul plan pietonul, pietonul e 

cel mai important, urmat de bi-

ciclist, transportul în comun şi 

pe ultimul loc automobilul. În 

al doilea rând, se doreşte înlo-

cuirea completă a stratului de 

uzură existent, să fi e adaptate 

la funcţia de centru istoric, în-

locuirea, adaptarea şi moder-

nizarea iluminatului urban prin 

sisteme LED, economice, re-

gândirea funcţională a străzi-

lor încât să aibă prioritate pie-

tonii, bicicliştii şi transportul în 

comun”, spune arhitectul Vlad 

Rusu, reprezentant al biroului 

de arhitectură care a realizat 

studiul referitor la reorganiza-

rea celor patru străzi.

Strada Regele Ferdinand

Pe Regele Ferdinand ar ur-

ma să se implementeze o ban-

dă dedicată transportului în 

comun, lărgirea trotuarelor, a-

pariţia pistelor de biciclete, 

dar şi modernizarea ilumina-

tului public.

„Cea mai importantă este 

strada Regele Ferdinand, care 

are deja o rezonanţă istorică. 

Atuul ei principal este că lea-

gă gara de kilometrul zero. Exis-

tă câteva constrângeri: e o stra-

dă cu un trafi c neechilibrat, 

există momente ale zilei când 

e trafi c intens sau când nu se 

cirulă, stâlpişorii de pe trotuar 

incomodează pietonii. Infra-

structura pentru troleibuz pa-

razitează faţadele clădirilor a-

tât prin cabluri şi corpuri de 

iluminat. O altă constrângere 

este profi lul neregulat al stră-

zii, avem zone largi, dar avem 

şi nişte zone de gâtuiri. Acum 

strada funcţionează cu două 

benzi de sens dinspre Unirii 

spre Mihai Viteazu şi o bandă 

de mers dinspre gară spre Pia-

ţa Unirii. O altă problemă se 

referă la legăturile pietonale, în 

zona străzii Tipografi ei, unde 

toată lumea trece ilegal spre a 

merge spre Parcul Caragiale. 

Nu reducem trotuarele, ba din 

contră, noi urmărim să extin-

dem trotuarele, ni se pare im-

portant să existe benzi dedica-

te pentru biciclete ca să se poa-

tă ajunge uşor de la gară în Pia-

ţa Unirii”, a declarat arhitectul 

Vlad Rusu.

„Prin închiderea laturii de 

vest a Pieţei Unirii, transpor-

tul cu autoturisme pe banda 

dispre gară spre Piaţa Unirii 

devine inutilă, aşa că s-a de-

cis ca banda de acum să fi e 

doar pentru autobuze. Prin 

reorganizarea trafi cului se 

câştigă pista pentru biciclete 

pe ambele părţi şi bandă de-

dicată pentru autobuze. Va fi  

regândită zona din faţa ma-

gazinului Central, unde va fi  

o mică piaţetă. Gândim un 

aliniament de arbori, conti-

nuăm ceea ce deja există pe 

Horea şi această stadă poate 

benefi cia de arbori”, mai spu-

ne arhitectul.

Potrivit arhitectului, un as-

pect important este mascarea 

discretă a capacelor de canal din 

zonă şi realizarea unor marcaje 

pentru nevăzători în zona trece-

rilor de pietoni şi intersecţii.

De exemplu, actuala supra-

faţă carosabilă a străzii Regele 

Ferdinand este de 4186 mp, dar 

odată cu reamenajarea zonei 

se va ajunge la o suprafaţă ca-

rosabilă de 3043 mp.

Strada Emil Zola

Pe strada Emile Zola, toate 

parcările ar uma să fi e desfi in-

ţate, deoarece, potrivit arhitec-

tului, “trafi cul în această zonă 

e datorat celor care caută loc 

de parcare”.

Pe strada Sextil Puşcariu ac-

cesul va fi  doar pentru riverani, 

încât zona să ofere „confort pi-

etonilor”.

Srada Tipografi ei

„Strada Tipografi ei este o 

stradă cu sens unic astăzi. Ar 

trebui să devină o stradă de tip 

share space, care să nu mai per-

mită parcarea, din moment ce 

există parcare sub magazinul 

Central. Am propus ca locurile 

de taxi din faţa magazinului să 

se mute în lateralul magazinu-

lui Central, unde nu există func-

ţiuni publice cu parterul clădi-

rii. Unde este posibil vor fi  plan-

taţi arbori. Pe strada Ferdinand, 

dincolo de această gândire uni-

tară, mai este şi dimensiunea 

faţadelor. E absolut necesar un 

control al reclamelor stradale 

pentru ce există acum este in-

estetic”, a mai spus Vlad Rusu.

Clujenii care au participat la 

dezbatarea organizată de Pri-

mărie la Casino au reclamat 

faptul că municipalitatea nu 

poate să vină cu limitări în ce-

ea ce priveşte locurile de par-

care fără să ofere o alternativă.

“Parcările atrag trafi c, noi 

ne dorim la nivelul zonei cen-

trale să încerdăm să limităm 

circulaţia auto în favoarea cir-

culaţiei nemotorizate. Cu toa-

te că ne credem deosebiţi de 

restul ţării avem carente, ne do-

rim să intrăm cu maşina în ca-

să, şi dăm importantă unui mij-

loc de transport care devine pe-

rimat, adică maşina”, a suţinut 

viceprimarul Dan Tarcea.

Când încep lucrările

Arhitectul Szabolcs Gutt-

mann a propus ca municipali-

tatea să colaboreze cu arheo-

logii pentru marcarea unui zid 

de cetate.

„Două elemente care până 

acum nu s-au ridicat ca şi pro-

blematică – iluminatul de pe 

Ferdinand, care ar fi  acelaşi ca 

şi pe Memorandumului. Noi 

am făcut un studiu pentru ilu-

minatul funcţional şi arhitec-

tural al centrului şi am avut 

probleme pe Memo – devine 

un tunel de lumină şi fără ace-

le raze care să dea ceva pen-

tru arhitectură. O lumină pe 

sistemul felinarelor dă lumină 

atât pentru circulaţie cât şi pen-

tru clădiri. Ar mai fi  o remar-

că – până acum nu s-au făcut 

marcări de zid de cetate, de 

tranziţie urbană până în con-

temporan. Ar fi  extraordinar 

ca împreună cu arheologii să 

se întâmple un marcaj arheo-

logic, depinde de ingeniozita-

tea echipei. Ar aduce un elan 

pentru cei care trebuie să rea-

biliteze clădirile, dar şi un sti-

mul pentru turism”, a afi rmat 

arhitectul Szabolcs Guttmann.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca spun că până la 

fi nalul anului să lanseze licita-

ţia pentru execuţie.

“Vara anului următor, dacă 

lucrurile funcţionează, ar tre-

bui să înceapă lucrările pentru 

modernizarea acestor străzi”, 

au spus aceştia.

Patru străzi din centrul Clujului scapă de maşini. 

„Pe pprimul loc ppunem ppietonul”
Viceprimar: „Ne credem deosebiţi de restul ţării, dar ne dorim să intrăm cu maşina în casă”.

Primaria Cluj a organizat o dezbatere la Casino unde arhitecții au prezentat cum vor arăta străzile din centrul orașului

VLAD RUSU | arhitect

 „În ceea ce priveşte strada Tipografi ei, am 
considerat că această stradă trebuie să nu mai 
permită parcarea. La fel şi la scuarul CEC. E 
abuziv utilizat cu parcarea celor care locuiesc în 
imobile, e o zonă dezolantă. Dincolo de această 
gândire unitară mai este şi această dimensiune 
a faţadelor. Cred că e absolut necesar un control 
şi o gândire a reclamelor stradale. Aduce un plus 
de calitate“, a mai spus arhitectul.“
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Cu o jumătate de oră 

înainte de mult-aştepta-

ta întâlnire dintre cei 

doi lideri, la Helsinki, 

mulţi jurnalişti îşi 

puneau aceeaşi întreba-

re: unde este Putin?

Gesturile au exprimat mai 

mult decât cuvintele la primul 

summit bilateral dintre preşe-

dintele american Donald Trump 

şi omologul său rus Vladimir 

Putin, care s-au întrecut care să 

ajungă ultimul la reuniune, au 

redus la minimum contactul fi -

zic şi au lăsat să se vadă tensi-

unile dintre ei, în ceea ce agen-

ţia EFE numeşte marţi „o pasă 

incomodă a mingii de fotbal”.

Lipsa de punctualitate este 

o marcă înregistrată a preşedin-

telui rus, care odată a făcut-o 

să aştepte pe Angela Merkel, 

cancelarul german, mai bine 

de patru ore, şi care a aterizat 

luni la Helsinki abia la ora lo-

cală 13:00, cu 20 de minute 

înainte de momentul în care, 

potrivit Casei Albe, avea pro-

gramată întrevederea cu Trump.

Planul iniţial era ca Donald 

Trump să sosească la ora loca-

lă 13:00 la Palatul Prezidenţial 

fi nlandez, unde urma să se des-

făşoare summitul bilateral, în-

să preşedintele american nu a 

părăsit hotelul în care era cazat 

decât în momentul în care Pu-

tin a ajuns la locul de întâlnire, 

într-o aparentă tentativă de a se 

dovedi mai puternic şi de a fa-

ce ca Putin să fi e cel care îl aş-

teaptă pe el şi nu invers. Acest 

„care pe care” i-a enervat în 

mod evident pe ambii preşedinţi 

şi s-a refl ectat pe chipurile lor 

atunci când s-au întâlnit în sfâr-

şit, cu 50 de minute mai târziu 

decât era prevăzut, în sala go-

tică a palatului fi nlandez.

La sosire, Trump, cunoscut 

pentru strângerile de mână ex-

cesive, a evitat orice contact fi -

zic cu Putin şi i-a strâns mâna 

doar două secunde înainte ca 

presa să părăsească sala. Un 

contact fi zic egal cu zero – co-

mentează EFE -, mai ales dacă 

îl comparăm cu cele 30 de se-

cunde care au părut o eternita-

te, cât a durat strângerea de mâ-

nă cu liderul nord-coreean Kim 

Jong-un, la summitul din urmă 

cu o lună din Singapore.

Aşezaţi unul lângă celălalt 

în două fotolii de piele, Trump 

s-a aplecat în faţă cu mâinile 

adunate între picioare, în timp 

ce Putin s-a lăsat pe spate. Şi 

atunci, şi în conferinţa de pre-

să care a urmat, Putin a fost 

primul care a vorbit, iar Trump 

a părut că vrea să-i acorde 

omologului său respectul cu-

venit, comentează EFE.

Liderului american îi place 

să evidenţieze în gesturi fi zice 

buna sa relaţie cu liderii puter-

nici, însă Putin s-a arătat pu-

ţin receptiv la această dinami-

că şi abia la fi nalul conferinţei 

de presă Trump a îndrăznit 

să-şi manifeste una dintre mo-

dalităţile sale predilecte de afec-

ţiune: o strângere de braţ. A 

făcut-o la scurt timp după ce 

Putin a dat tonul celui mai in-

comod moment al zilei: abia 

venit de la fi nala Cupei Mon-

diale de fotbal, desfăşurată în 

Rusia, preşedintele rus a pri-

mit o minge de fotbal de la 

unul dintre consilierii săi şi i-a 

oferit-o lui Trump în conferin-

ţa de presă.

Cu puţin timp înainte, un 

ziarist solicitase o reacţie la 

postarea făcută duminică pe 

Twitter de secretarul de stat 

al SUA, Mike Pompeo, potri-

vit căreia „mingea se afl ă în 

terenul Rusiei” în ceea ce pri-

veşte eforturile de îmbunătă-

ţire a relaţiilor bilaterale. „Vor-

bind despre fotbal, domnule 

preşedinte, vă voi oferi aceas-

tă minge, iar acum mingea es-

te în terenul dumneavoastră”, 

i-a spus Putin lui Trump. Pre-

şedintele rus a încercat să în-

dulcească gestul, amintind că 

Statele Unite vor fi  gazda – 

împreună cu Mexicul şi Ca-

nada – Cupei Mondiale de fot-

bal din 2026, însă Trump a 

părut uşor nedumerit.

„Sunteţi foarte amabil. O voi 

dărui fi ului meu Barron, cu si-

guranţă, Melania, prinde”, a răs-

puns Trump, aruncând mingea 

către soţia sa, care se afl a în pri-

mul rând. Nu este clar dacă 

Trump a înţeles aluzia lui Pu-

tin, însă nu este niciun dubiu 

că preşedintele rus şi-a mani-

festat nemulţumirea faţă de me-

sajul de pe Twitter al lui Pom-

peo, în care secretarul de stat al 

SUA promitea totodată „să con-

tinue să combată activităţile ma-

ligne” ale Rusiei. Episodul a re-

fl ectat o dată în plus dualitatea 

dintre Trump şi funcţionarii ad-

ministraţiei sale, care au adop-

tat o linie dură la adresa Rusi-

ei, proprie aparatului tradiţional 

al Partidului Republican, în timp 

ce liderul de la Casa Albă a tot 

evitat să critice Moscova.

Tensiunile s-au făcut simţi-

te dincolo de interacţiunea din-

tre Trump şi Putin. Un ziarist 

al revistei americane The Na-

tion, Sam Husseini, a fost scos 

afară din sala în care a avut loc 

conferinţa de presă comună 

dintre cei doi lideri cu puţin 

timp înainte de începerea aces-

teia. Deşi motivele care au dus 

la expulzarea ziaristului nu sunt 

clare, potrivit EFE, Husseini agi-

ta o pancartă pe care se putea 

citi „Tratatul privind interzice-

rea armelor nucleare”, un pact 

al ONU pe care nici SUA, nici 

Rusia nu l-au semnat.

ÎNTÂRZIERI, GESTURI GLACIALE ŞI O MINGE DE FOTBAL

„Celălalt summit” 
dintre Trump şi PutinUniunea Europeană şi 

Japonia au semnat marţi 

un amplu acord comerci-

al ce va crea o zonă de 

liber schimb în care locu-

iesc aproximativ 600 de 

oameni şi care generează 

aproape o treime din 

PIB-ul global, informează 

presa internaţională.

Acordul comercial preve-

de eliminarea a 99% din ta-

xele vamale care costă anu-

al companiile europene şi 

nipone aproximativ 1 mili-

ard de euro. Potrivit Comi-

siei Europene, Acordul de 

Parteneriat Economic UE-Ja-

ponia este cel mai amplu 

tratat comercial negociat 

vreodată de Uniunea Euro-

peană. Donald Tusk, preşe-

dintele Consiliului Euro-

pean, a declarat după sem-

narea formală a acordului 

că cele două puteri econo-

mice „trimit un mesaj clar 

că se opun împreună pro-

tecţionismului”.

La rândul său, premierul 

nipon Shinzo Abe a decla-

rat că acordul „arată lumii 

voinţa politică neclintită a 

Japoniei şi a UE de a călă-

uzi lumea ca nişte campioni 

ai comerţului liber într-un 

moment în care protecţio-

nismul s-a răspândit”. Acor-

dul este semnat în contex-

tul în care Administraţia de 

la Washington impune taxe 

controversate şi ameninţă 

mai multe state de pe glob 

cu războaie comerciale. La 

ceremonia de semnare a 

acordului, care s-a desfăşu-

rat marţi la Tokyo, au fost 

prezenţi Donald Tusk, pre-

şedintele Consiliului Euro-

pean, şi Jean-Claude Juncker, 

preşedintele Comisiei Euro-

pene. Iniţial, acordul era pro-

gramat să fie semnat mier-

curea trecută, în cadrul unui 

summit UE-Japonia, însă 

premierul nipon a trebuit 

să-şi anuleze participarea la 

acest eveniment din cauza 

inundaţiilor devastatoare din 

Japonia, soldate cu peste 

200 de morţi, informează 

postul Deutsche Welle. Acor-

dul este rezultatul a patru 

ani de negocieri, fiind fina-

lizat la sfârşitul anului 2017, 

şi ar urma să intre în vigoa-

re în toamna anului 2019. 

Valoarea totală a comerţu-

lui între UE şi Japonia este 

de 86 de miliarde de euro.

UE şi Japonia 
au semnat un acord 
comercial masiv

Noi analize ştiinţifi ce efec-

tuate de autorităţile ruse la 

cererea Bisericii ortodoxe au 

confi rmat, prin intermediul 

unor teste ADN, autenticita-

tea rămăşiţelor pământeşti 

ale ultimului ţar al Rusiei, 

Nicolae al II-lea, şi ale fami-

liei acestuia, informează dai-

lymail.co.uk. Testele geneti-

ce solicitate de Biserica or-

todoxă rusă - care a respins 

o serie de rezultate anteri-

oare - "au confi rmat că ră-

măşiţele aparţin fostului îm-

părat Nicolae al II-lea, mem-

brilor familiei şi membrilor 

anturajului", potrivit comi-

siei de anchetă. Pentru efec-

tuarea noilor teste au fost 

exhumate rămăşiţele pămân-

teşti ale tatălui lui Nicolae, 

Aleksandr al III-lea, pentru 

a se dovedi că aceştia "au 

fost tată şi fi u", a menţionat 

comisia de anchetă. Biseri-

ca ortodoxă a spus că va lua 

în considerare rezultatele şi 

a lăudat modul în care s-a 

desfăşurat ancheta.

Ţarul Nicolae al II-lea, so-

ţia sa, Alexandra, cele patru 

fi ice ale lor - marile ducese 

Anastasia, Maria, Olga şi Ta-

tiana -, fi ul lor, ţareviciul 

Aleksei, şi patru servitori ai 

familiei imperiale au fost asa-

sinaţi în pivniţa unei case din 

Ekaterinburg, în noapte din-

tre 16 spre 17 iulie 1918.

Ei au fost puşi să se alinie-

ze, ca pentru o fotografi e de 

familie, iar un pluton de exe-

cuţie bolşevic i-a ucis pe toţi 

cu rafale de gloanţe, potrivit 

declaraţiilor unor martori. Ace-

ia care nu au murit imediat, 

au fost ucişi cu baionetele. O 

anchetă îndelungată, ce a in-

vestigat celebra crimă din 1918, 

a fost închisă în 1998, după ce 

unele teste ADN au autentifi -

cat rămăşiţele membrilor fa-

miliei Romanov, descoperite 

într-o groapă comună din re-

giunea Ural, în 1991.

Rămăşiţele ţarului 
Nicolae al II-lea, 
autentificate cu teste ADN

Donald Trump și Vladimir Putin au redus la minimum contactul fi zic şi au lăsat să se vadă tensiunile dintre ei
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Consiliul de Administratie al SC ARGOS SA Cluj-Napoca convoaca Adunarea Gene-
rala Extraordinara a Actionarilor in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea 
loc in data de 20 august 2018 la ora 12,00 in Cluj-Napoca str. Tabacarilor nr. 1 pentru to-
ti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 05 august 2018 consi-
derata data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de cvorum, adunarea gene-
rala se va tine la data de 21 august 2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine 
de zi.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea consolidarii valorii nominale a unei actiuni emise de catre societate prin 
cresterea valorii nominale de la 2,5 lei/actiune la 150 lei/actiune, concomitent cu reduce-
rea proportionala a numarului total de actiuni emise, de la 315.716 actiuni cu valoarea 
nominala de 2,5 lei/actiune ( “Actiuni neconsolidate”) la 5.262 actiuni cu valoarea nomi-
nala de 150 lei/actiune (“Actiuni consolidate”).

2. Aprobarea majorarii capitalului social cu 10 lei, de la 789.290 lei la 789.300 lei, prin 
incorporarea rezervelor in vederea emiterii de catre societate a unui numar intreg de ac-
tiuni cu valoarea nominala noua. Alocarea actiunii intregi rezultate din aceasta majorare 
de capital social se va realiza prin decizia Consiliului de administratie dupa fi nalizarea pro-
cedurii de consolidare a valorii nominale a actiunilor.

3. Aprobarea procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunii, cu acordarea drep-
tului tuturor actionarilor de a opta pentru intregirea numarului de actiuni pana la comple-
tarea unei actiuni consolidate prin aport in numerar sau pentru restituirea de aport la ca-
pitalul social pentru actionarii carora nu li s-a putut acorda o actiune consolidata, in ter-
menul si conditiile de exercitare, cu urmatoarele caracteristici:

(1) Numarul de actiuni consolidate ce urmeaza a fi  detinute de catre fi ecare actionar se 
determina prin impartirea numarului de actiuni neconsolidate detinute la 60 (“Factorul de 
consolidare”). Ca efect, toti actionarii care nu detin un numar de actiuni neconsolidate ca-
re este multiplu de 60, ar urma sa detina un numar de actiuni consolidate care nu este in-
treg.

(2) Avand in vedere prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind socie-
tatile, republicata, numarul de actiuni consolidate detinute de actionarii afl ati in situatia 
descrisa la pct. (1) trebuie rotunjit.

(3) In vederea rotunjirii numarului de actiuni consolidate, actionarii pot opta pentru ro-
tunjirea la intregul imediat superior ( “Rotunjire in plus”) sau pentru rotunjirea la intregul 
imediat inferior (“Rotunjire in minus”).

(4) In vederea determinarii valorii de aport sau a valorii de restituire a aportului la ca-
pitalul social al societatii, pretul unei actiuni neconsolidate este de 2,5 lei/actiune, egal cu 
valoarea nominala avand in vedere capitalurile proprii negative ale societatii.

(5) Actionarii care isi exercita optiunea pentru Rotunjirea in plus urmeaza sa depuna 
un aport in numerar calculat astfel: valoarea de aport (lei) â factorul de consolidare (60) 
– numarul actiunilor ce nu poate fi  consolidat (mai mic de 60) inmultit cu 2,5 lei. Ca ur-
mare a exercitarii optiunii, actionarul va detine un numar de actiuni consolidate egal cu 
valoarea rezultata prin rotunjirea in plus a numarului de actiuni consolidate rezultat prin 
aplicarea prevederilor pct. 3.(1).

(6) Actionarilor care isi exercita optiunea pentru Rotunjirea in minus societatea urmea-
za sa le restituie o suma calculata astfel: valoarea de restituire (lei) â numarul actiunilor 
ce nu poate fi  consolidat ( mai mic de 60) inmultit cu 2,5 lei. Ca urmare a exercitarii opti-
unii, actionarul va detine un numar de actiuni consolidate egal cu valoarea rezultata prin 
rotunjirea in minus a numarului de actiuni consolidate rezultat prin aplicarea prevederilor 
pct. 3.(1).

(7) In cazul actionarilor care nu isi exercita dreptul de optiune sau nu isi exprima in mod 
valid optiunea, se aplica prevederile pct. (6).

(8) Operatiunile de aport in numerar sau de restituire de aport se deruleaza in baza 
Procedurii de consolidare a valorii nominale a actiunilor. Perioada de exercitare a optiuni-
lor de aport in numerar sau de restituire de aport este de 30 de zile de la publicarea ho-
tararii AGEA in Monitorul Ofi cial partea a IV-a.

(9) In situatia in care in urma aplicarii prevederilor prezentului articol numarul total de 
actiuni consolidate detinute de actionari rezultat prin rotunjiri va fi  mai mic decat numa-
rul total de actiuni consolidate, diferenta va fi  dobandita de societate ca actiuni proprii.

(10) In urma centralizarii optiunilor exprimate de actionari conform pct. 3.(5), 3.(6) si 
3.(7), Adunarea Generala Extraordinara convocata din nou va aproba modifi carea actului 
constitutiv precum si orice alte masuri necesare ducerii la indeplinire a hotararii de conso-
lidare a valorii nominale a actiunilor.

4. Aprobarea dobandirii de catre societate a unui numar maxim de 192 actiuni conso-
lidate proprii, reprezentand 3,64% din capitalul social al societatii. Numarul de actiuni do-
bandite va fi  egal cu diferenta dintre numarul total de actiuni consolidate si numarul total 
de actiuni consolidate detinut de actionari rezultat in urma incheierii procedurii de conso-
lidare. Contravaloarea maxima a actiunilor dobandite va fi  de 28.800 lei daca nici unul 
dintre actionari nu isi va exercita in mod valid optiunea pentru rotunjirea in plus, iar con-
travaloarea minima a actiunilor va fi  zero daca toti actionarii isi vor exercita in mod valid 
optiunea pentru rotunjirea in plus. Dobandirea actiunilor se va realiza in termen de o lu-
na de la inregistrarea in Registrul Comertului a actului constitutiv actualizat conform pct. 
3.(10).

5. Mandatarea persoanei pentru semnarea hotararii si pentru indeplinirea formalitati-
lor in vederea inregistrarii hotararii la Registrul Comertului.

Incepand cu data de 23 iulie 2018 materialele informative privind problemele de pe 
ordinea de zi pot fi  consultate sau procurate contra cost de actionari la sediul societatii.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 23 iu-
lie 2018 si vor fi depuse in original la sediul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte 
de data sedintei.

Presedintele Consiliului de administratie
Bora Elena Viola 

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Din dorinţa de a susţine şi 

de a promova cât mai mult 

autenticitatea poporului 

român, în perioada 20-22 

iulie 2018, în Parcul 

Central, va debuta 

Festivalul de Folclor „În 

grădina dorului”.

Vom aduce în prim plan spec-

tacole în aer liber, seri tradiţio-

nale cu cântec şi joc popular 

din: Serbia, Republica Moldo-

va, Bistriţa, Maramureş, Dolj, 

Neamţ, Tulcea, Cluj precum şi 

expoziţii ale meşterilor popu-

lari. Vor fi  prezente ansamblu-

rile: „Dor”- Sarighiol de Sat, jud 

Tulcea; „Cununa de pe Someş” 

– Bistriţa; „Božidar Dimitrijevic 

– Kozica” – Drmna, Požarevac 

– Serbia; „Bobocica”- Băileşti, 

Dolj; „Măgura” – Cerneşti, Ma-

ramureş; „Hora Moldovei”- Glo-

deni, Republica Moldova; „Flo-

rile Ceahlăului” – Neamţ; „Ţa-

rina”- Casa de Cultură 

Turda;„Datina Turdeană” – Ca-

sa de Cultură Turda; „Fiii Moţi-

lor” Mihai Viteazu.

Avem de asemenea şi invi-

taţi speciali, nume mari ale fol-

clorului românesc: Mariana şi 

Adriana Anghel (Hunedoara) – 

artiste foarte cunoscute şi îndră-

gite de publicul iubitor de fol-

clor autentic; Mirela Mănescu 

reprezintă cu mândrie Ţara Mo-

ţilor, un glas cu o profunzime 

aparte. Interpretează şi cântece 

patriotice dedicate Centenaru-

lui. Ne vor fi  alături taragotis-

tul Nelu Gabor din Câmpia Tur-

zii şi Amalia Chiper Iurian. În 

programul celor 3 zile de spec-

tacole avem alături şi interpreţi 

îndrăgiţi ai Turzii: Lorena Flo-

rentin, Nicoleta Hădărean, Ale-

xandru Făgădar, Oana Venţel, 

Ionuţ Suciu şi grupul „Şezătoa-

rea Clujului” – compus din ti-

neri interpreţi ai muzicii popu-

lare româneşti.

Festivalul va debuta vineri, 

20 iulie 2018, începând cu ora 

17:00, cu parada costumelor po-

pulare în centrul municipiului 

Turda. Parcul Central va găzdui 

acest festival timp de trei zile şi 

se va transforma într-o locaţie 

autentică românească, cu expo-

zitii ale meşterilor populari, pro-

duse, bucate tradiţionale şi parc 

de distracţii.

Festivalul se va incheia cu 

cea mai mare Horă a Centena-

rului! Vă aşteptăm aşadar în nu-

măr cât mai mare. Invităm tur-

denii şi nu numai, să se bucu-

re în fi ecare seară de spectaco-

lele oferite şi să îmbrace cu mân-

drie costumul popular.

Festivalul de Folclor „În grădina dorului”

Cercetătorii au descoperit 

acei pigmenţi, produşi de o 

cianobacterie microscopică 

străveche, în urma extrage-

rii unor fragmente de rocă 

având o vechime de 1,1 

miliarde de ani din sedi-

mente de şist negru marin 

din străfundurile deşertului 

Sahara din Mauritania, con-

form unui studiu publicat în 

jurnalul ştiinţifi c PNAS.

Oamenii de ştiinţă au preci-

zat că biocromul identifi cat re-

cent reprezintă „cea mai veche 

culoare biologică” şi este cu pes-

te o jumătate de miliard de ani 

mai vechi decât ceilalţi pigmenţi 

biologici descoperiţi anterior.

„Pigmenţii roz aprins sunt 

fosile moleculare de clorofi lă, 

produse de organisme fotosin-

tetice străvechi care au popu-

lat un ocean ce a dispărut în 

urmă cu multă vreme”, a de-

clarat Nur Gueneli, om de şti-

inţă în cadrul Universităţii Na-

ţionale Australiene, cea care a 

descoperit moleculele în ca-

drul studiilor sale de doctorat.

Cercetătorii au zdrobit rocile 

vechi de un miliard de ani, le-au 

transformat în pulbere şi au ex-

tras şi au analizat moleculele de 

organisme străvechi. În formă 

concentrată, nuanţa fosilelor va-

riază de la roşu sângeriu la mov 

închis, iar după ce sunt diluate, 

acestea au culoarea roz aprins, 

au notat oamenii de ştiinţă.

„Analiza amănunţită a pig-

menţilor străvechi a confi rmat 

că în urmă cu un miliard de ani 

minuscula cianobacterie domi-

na baza lanţului trofi c din 

oceane, ceea ce explică motivul 

pentru care în acea perioadă nu 

existau animale”, a explicat Nur 

Gueneli. Rocile au fost trimise 

universităţii australiene de o 

companie specializată în extrac-

ţia petrolului, ai cărei angajaţi 

căutau zăcăminte în deşertul 

Sahara în urmă cu zece ani.

„Totul are o nuanţă, iar cu-

lorile există de la începutul vre-

murilor. Termenul corect pen-

tru descrierea descoperirii ar fi  

„cea mai veche culoare biolo-

gică””, a subliniat omul de şti-

inţă de origine germană Jochen 

Brocks de la Universitatea Na-

ţională Australiană, cercetă-

tor-şef în cadrul acestui studiu. 

El a declarat pentru DPA că es-

te „uimit” de faptul că „un a-

semenea pigment poate supra-

vieţui o perioadă de timp atât 

de îndelungată”.

După părerea lui Jochen 

Brocks, compoziţia izotopică a 

acestor molecule poate să con-

tribuie la elucidarea misterului 

ce priveşte modul în care for-

mele de viaţă mari şi complexe 

au apărut atât de târziu în isto-

ria de circa 4,6 miliarde de ani 

a Pământului.

Misterul apariţiei 
vieţii pe Pământ, 
dat de o culoare?
Oamenii de ştiinţă au anunţat că au identificat cea mai 
veche culoare de pe Pământ – o nuanţă de roz aprins.

Biocromul identifi cat recent reprezintă „cea mai veche culoare biologică”
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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.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă in-
termediari. Tel. 0771-136002. 
(5.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (15.15)

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

TERENURI

¤ Vând teren în suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 
la telefon 0746-402720. (5.7)

¤ Vând teren arabil în satul Câm-
penești, com. Apahida, supr. 
5800 mp, preţ 15 euro/mp. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (5.7)

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

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

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

¤ Vând teren 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.

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

¤ 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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mărăști, zona ci-
nema, decomandat, zugrăvit, uti-
lat complect, centrală proprie, zo-
nă liniștită, ocupabil din 
11.07.2018. Preţ 400 euro. Ex-
clus agenţii. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0758-051260. (6.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 

cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(1.15)

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt rezultat din escavare, în sa-
tul Câmpenești, comuna Apahida. 
Pentru detalii sunaţi la telefon 
0758-051260. (6.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, situat pe str. Taberei, cu 
apartament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte de-
talii sunaţi la tel. 0726-458249. 
(5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

SERVICII

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

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (4.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (5.7)

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

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

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

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (1.15)

CĂRŢI

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (1.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (1.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (1.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (1.20)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(5.7)

MESAJ

PIERDUT portofel cu 
acte, buletin și 2 carduri 
de sănătate pe numele 

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.

Găsitorul rog să sune la nr. 
tel. 0744-540420. 

MOBILIER

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-955625. (1.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0744-479172. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâs-
le, pompă, douî scaune pneuma-
tice și mototr electric, nou, toate 
marca SAYLOR, preţ 700 RON, 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0744-479172. (1.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 

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

130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (5.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (4.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (5.7)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alumi-
niu, multiple poziţii, coș cu bagaje, 
copertină reglabilă, pelerină de 
ploaie, ham, centură de siguranţă 
5 puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744-955625. (5.7)

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

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

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

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
al societății OPRICON SRL (Nr. 
Reg. Com. J12/2459/2007, C.U.I. 
21844720) cu sediul în Huedin, 
P-ţa Republicii, nr. 8, bl. E1, et. 2, 
ap. 7, jud. Cluj. Îl declar nul.

AVIZ DE MEDIU

FELVINTI CORINA MARIA în calitate de titular, anun-
ţă publicul interesat asupra declanșării etapei de încadra-
re, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului 
de mediu pentru PUD+DTAC+DTOE - construire locuinţa u-
nifamilială P, amenajări exterioare, acces auto şi pietonal, 
parcare auto, împrejmuire teren existent, amplasare ba-
zin vidanjabil din PVC, racorduri şi branşamente utilităţi 
urbane existente în zonă, situat în comună Chinteni, sat 
Pădureni, FN, CF 59971 - comuna Chinteni, jud Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pt Protecţia Mediului Cluj, calea Dorobanţilor, nr. 
99 și la sediul titularului: str. Ciocârliei, nr. 43-45, ap 3, 
Cluj-Napoca, din data de 18.07.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat, poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 07.08.2018, la A.P.M. cluj, str 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
joi între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.
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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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ASTĂZI LA TV
TVR  1

12:00 Adevăruri despre trecut

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Convieţuiri

16:00 Telejurnal

16:05 Convieţuiri

17:00 Telejurnal

17:30 Inima Reginei

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:35 Secrete de război

23:30 Conexiuni pe harta 

timpului

ANTENA  1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Femeie in infruntarea 

destinului

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Cowboy Shaolin

23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Focus din inima 

României

13:30 Teleshopping

14:00 Ca-n fi lme

16:00 Orgolii

18:00 Focus 18

19:00 Mama mea gătește 

mai bine

20:00 Ultimul dans

22:00 Trăsniți din NATO

22:45 Focus din inima 

României

23:15 Drumul dragonului

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 Cine-i Chefu'?

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Meryem  

23:00 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Top goluri. Top ratări

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC CFR Cluj - CS U Craiova

15:30 Teleshopping

16:30 Liga Magazin

17:30 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: FC Dinamo 

București – FCSB

19:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

CS U Craiova – FC Viitorul

21:30 Top goluri. Top ratări

22:00 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: FC CFR Cluj 

– FC Viitorul

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Rombela Invest SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Municipiul Dej, Str. NICOLAE IORGA, 
Nr. 12, Ap. 3, Judet Cluj, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri:

(1) Cabina de pulverizare (Wagner/Pastrata in conditii 
improprii) – 1800 lei, (2) Compresor (nefunctional) 
– 360 lei, (3) Masina de rindeluit pe 4 fete (Sicar 
Prima 4/Stare buna) – 15880 lei, (4) Pompa de inalta 
presiune cu pistol de vopsire (Wagner/ stare 
satisfacatoare) – 360 lei, (5) Presa pentru ramne 
(Sicar Sode 2/ stare satisfacatoare) – 5400 lei, (6) 
Freze din otel(8 buc, stare sastisfacatoare) – 280 lei.

Valoarea totală a bunurilor este de 24080 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 24.07.2018, ora 13.00 

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 31.07.2018, ora 13.00, 
07.08.2018, ora 13.00, 14.08.2018, respectiv în data de 
21.08.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

Asset Recovery IPURL
Prin asociat coordonator

Av. Dragoş Giura

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, Nr. 36, 
Ap. 15, Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/2160/1994 și având CUI 6022245, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din 
beton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 66.758 LEI, fără TVA
2.  Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, 
nr. 1, jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1.  Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere 
și compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa 
utilă este de 252 mp (315 mp suprafaţa construită).

2.2.  Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de producţie, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere 
și compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa 
utilă este de 200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3.  Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă 
zidărie portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa 
utilă este de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 77.490 LEI, fără TVA
3. Utilaje de panifi caţie:

Preţ 18.801 LEI, fără TVA
4. Mijloace de transport
4.1.  Autoturism marca Mercedes, Sprinter 316 CDI, cu 

3 locuri, an de fabricaţie 2000, culoare albă, sursă 
de putere motorină, putere maximă motor 115 kw

Preţ 1800 LEI, fără TVA
4.2.  Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 

uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de 
putere motorină, putere maximă motor 74 kw.

Preţ 1350 LEI, fără TVA

Licitaţia va avea loc în data de 25.07.2018, 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 următoarele date 01.08.2018 ora 
11.00, respctiv 08.08.2018, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

Asset Recovery IPURL
Lichidator judiciar al Adi Carn SRL

Prin asociat coordonator
Av. Dragoş Giura

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret de evalu-
are (LEI)

1 Cuptor brutărie 1890 

2 Vitrină mezeluri 234

3 Vitrină lactate 234

4 Mașină de ambalat, înfoliat 1215

5 Dozator Apă 1620

6 Dospitor 6615

7 Cernator 1755

8 Cărucior panacoade 504

9 Cărucior răcire pâine 405

10 Cărucior racier pâine 405

11 Echipament de supraveghere 135

12 Mobilier, birotica 1287

13 Obiecte de inventar 2232

14 Ambalaje 270
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FC Porto este 
adversarul Turzii în 
primul tur preliminar 
al Cupei EHF
În urma tragerii la sorţi ce a 
avut loc la Viena, echipa 
Potaissa Turda va evolua împo-
triva celor de la FC Porto în pri-
mul tur preliminar al Cupei EHF. 
Primul meci va avea loc la 
Porto, pe 1 sau 2 septembrie, 
returul fi ind programat o săptă-
mână mai târziu, la Turda. FC 
Porto a evoluat și în sezonul tre-
cut al Cupei EHF, fi ind eliminată 
în turul al treilea preliminar de 
către Fuchse Berlin. Portughezii 
au evoluat direct în turul al doi-
lea preliminar în sezonul trecut, 
unde au eliminat pe macedone-
nii de la HC Ohrid. Este una din-
tre echipele din Portugalia care 
evoluează constant în cupele 
europene (EHF sau Champions 
League), ultimul sezon în care 
nu au evoluat în Europa fi ind 
2008-2009. În sezonul trecut al 
campionatului Portugaliei, FC 
Porto a terminat pe locul al trei-
lea. Campionatul a fost câștigat 
de Sporting Lisabona, fosta ad-
versară a Potaissei din fi nala 
Challenge Cup. Portughezii joa-
că partidele de acasă în sala 
„Dragao”, o sală cu o capacitate 
de 2179 de locuri.

Echipele României 
s-au calificat 
în optimi la Europenele 
de tenis de masă
Echipele României s-au califi cat în 
optimi la Campionatele Europene 
de tenis de masă pentru cadeţi și 
juniori de la Cluj-Napoca, la înche-
ierea partidelor din grupe. La ju-
niori, România a învins Turcia în 
ultima partidă cu 3-0, prin punc-
tele aduse de Rareș Șipoș, 3-1 cu 
Tugay Yilmaz, de Cristian Pletea, 
3-1 cu Bilal Selim Tok, și de 
Dragoș Oprea, 3-0 cu Ali Kan 
Seker. Tricolorii au câștigat Grupa 
A, cu 6 puncte, după trei victorii, 
urmată de Polonia, Slovacia și 
Turcia. Cu un singur succes, 
România a ocupat locul secund, 
cu 4 puncte, după Franţa, 6 punc-
te, devansând Germania, 4 punc-
te, și Spania, 4 puncte. La cadete, 
România a învins Italia cu 3-0, du-
pă ce Elena Zaharia a trecut de 
Miriam Carnovale cu 3-0, Luciana 
Mitrofan a dispus de Aurora 
Cicuttini cu 3-0, iar Irina Rus și 
Ioana Sîngeorgzan s-au impus cu 
3-0 în faţa cuplului Nicole Arlia/
Gaia Smargiassi. România a ocu-
pat primul loc, cu 6 puncte, urma-
tă de Rep. Moldova, 4 puncte, 
Italia, 4 puncte, Belgia, 4 puncte.

Liga I: FCSB, 
un nou transfer
FCSB a reușit să transfere un 
mijlocaș. Este vorba de Florin 
Chiţaș, fotbalist ce a evoluat 
din luna februarie pentru 
Academia Clinceni în Liga 2. 
Chiţaș este un produs al celor 
de la Olimpia Satu Mare, in-
formează site-ul sportulsăt-
mărean.ro. Mijlocașul nu se 
va pregăti sub comanda lui 
Nicolae Dică, ci va merge să 
evolueze la echipa a doua a 
FCSB. Chitaș care a debutat 
în Liga 2, în sezonul 
2016-2017, în echipa de seni-
ori a Olimpiei, însă clubul a 
fost desfiinţat și a ajuns la 
Clinceni, va veni sub formă 
de împrumut.

Pe scurt

Echipa de volei mascu-

lin a CS Universitatea 

Cluj-Napoca îşi întăreşte 

lotul tot mai mult pen-

tru noul sezon competi-

ţional al Diviziei A.

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Silviu Grigoraş, originar din 

Galaţi, este noul-jucător al clu-

bului „alb-negru”, care va evo-

lua pe postul de ridicător. Volei-

balistul în vârstă de 18 ani şi-a 

petrecut perioada junioratului la 

CSŞ Galaţi, fi ind în acelaşi timp 

legitimat şi la CS Arcada Galaţi, 

iar în ultima parte a junioratu-

lui a aparţinut de CSŞ Tulcea.

„Îmi doresc să joc mulţi 
ani la Universitatea”

„Am venit la Universita-

tea Cluj pentru a învăţa şi 

a prinde experienţă, de a 

lucra cu băieţii care sunt 

aici şi, în special, cu antre-

norul. Îmi doresc să joc vo-

lei mulţi ani la acest club 

şi o să ajut echipa cât pot. 

Motivele care au stat la ba-

za deciziei mele de a veni 

la Universitatea Cluj au fost 

echipa, planurile de viitor 

ale clubului şi antrenorul, 

cu care am mai jucat la Tul-

cea şi mi-a plăcut foarte 

mult”, a explicat Silviu Gri-

goraş.

„Ne-a fost recomandat 
ca un băiat serios 
şi muncitor”

„Îi urăm bun-venit lui Sil-

viu. L-am adus la Universi-

tatea Cluj pentru că ne-a 

fost recomandat ca un bă-

iat serios şi muncitor. Ca în 

fiecare an, noi cei de la U-

niversitatea Cluj, acordăm 

credit tinerilor de a promo-

va în Divizia A. Ne dorim 

să ajungă unul dintre ridi-

cătorii români de bază ai Di-

viziei A, străini sunt destui, 

iar împreună cu el şi cu cei-

lalţi tineri pe care i-am adus 

să punem umărul la întări-

rea voleiului românesc. Îi 

urez succes, să fie serios şi 

sperăm să ajungă la naţio-

nala României”, a declarat 

Bogdan Ungureanu, mana-

gerul echipei de volei mas-

culin.

Jucătorii Şerban Paşcan, 

Marius Şoloc şi Vlad Ne-

grean sunt celelalte transfe-

ruri realizate de echipa mas-

culină de volei a CS Univer-

sitatea Cluj, în această pa-

uză competiţională. 

Volei: Universitatea Cluj a bifat un nou transfer

BOGDAN UNGUREANU |  managerul echipei 
de volei masculin ”U” Cluj 

 „Îi urăm bun-venit lui Silviu. L-am adus la 
Universitatea Cluj pentru că ne-a fost 
recomandat ca un băiat serios şi muncitor. Ca în 
fiecare an, noi cei de la Universitatea Cluj, 
acordăm credit tinerilor de a promova în Divizia 
A. Ne dorim să ajungă unul dintre ridicătorii 
români de bază ai Diviziei A, străini sunt destui, 
iar împreună cu el şi cu ceilalţi tineri pe care 
i-am adus să punem umărul la întărirea 
voleiului românesc. Îi urez succes, să fie serios şi 
sperăm să ajungă la naţionala României“

Cristiana Oprea şi Diana 

Haţegan sunt primul 

echipaj feminin româ-

nesc din ultimii 50 de 

ani care participă la un 

raliu în afara ţării.

Cristiana Oprea şi Diana 

Haţegan vor concura la eta-

pa europeană Sliven Rally, 

care va avea loc în perioada 

27-29 iulie în Bulgaria, pe 

modelul Dacia Sandero 0.9

TCe în configuraţie de Cu-

pa Dacia, un produs sută la 

sută românesc, dezvoltat şi 

omologat de Mach 1 Sport, 

a cărui evoluţie va putea fi 

astfel urmărită în premieră 

şi în afara României.

Cele două tinere din Ro-

mânia vor păşi pe drumul 

deschis la sfârşitul anilor '60 

de către cunoscuta Simina 

Mezincescu, care a concurat 

la Tour d'Europe. De atunci, 

s-au mai remarcat şi alte pre-

zenţe feminine în postura de 

pilot (Lucia Avram) sau ca 

echipaj feminin (Carmen Ber-

ghea şi Gabriela de Reu), în-

să doar în etape naţionale şi 

europene care s-au desfăşu-

rat pe teritoriul României, 

precizează comunicatul.

„La începutul acestui an, 

o participare europeană e-

ra pentru noi doar un obiec-

tiv îndepărtat. Provocarea 

primei participări europe-

ne a venit direct de la co-

legii bulgari, cărora le mul-

ţumesc pentru invitaţia de 

a alerga româneşte pe pro-

bele de la Rally Sliven – 

cum nimic nu este întâm-

plător, o propunere venită 

chiar în anul centenarului”, 

a afirmat Cristiana Oprea, 

pentru agerpress.

„Ne dorim să marcăm a-

ceastă nouă etapă a oportu-

nităţilor pentru femeile din 

motorsportul românesc şi să 

încurajăm toate fetele şi fe-

meile să aibă curaj să îşi ur-

meze visul”, a subliniat Oprea.

„Din punct de vedere 
sportiv, va fi un 
eveniment deosebit”

„Din punct de vedere spor-

tiv, va fi  cu siguranţă un eve-

niment deosebit pentru noi, 

fi ind o etapă organizată sub 

egida FIA, parte a European 

Rally Trophy. Din motive ce 

ţin de omologarea naţională 

a maşinii de concurs vom 

puncta doar în campionatul 

bulgaresc, însă lungimea to-

tală a probelor este cu apro-

ximativ o treime mai mare 

decât într-un raliu naţional, 

ceea ce va însemna un efort 

în plus atât pentru noi, cât 

şi pentru Sandero”, a mai 

spus Cristiana Oprea.

„Ne bucurăm 
de atmosfera unei 
etape europene”

„Participarea la competi-

ţia Sliven Rally este o nouă 

provocare pentru mine, pe 

care am acceptat-o bucuroa-

să şi pentru care sunt foar-

te entuziasmată. Abia aş-

tept, sincer, să descoperim 

probele speciale, să ne bu-

curăm de atmosfera unei 

etape europene şi să evolu-

ăm alături de noi concurenţi. 

Obiectivul nostru la acest 

raliu este să creştem ritmul 

şi să ne împingem încă pu-

ţin limitele noastre, pentru 

a obţine un rezultat cât mai 

competitiv şi un rezultat ca-

re să ne mulţumească”, a 

spus, la rândul său român-

ca Diana Haţegan.

Primul echipaj feminin românesc din 
ultimii 50 de ani, la un raliu în afara ţării

 Sliven Rally va avea loc în perioada 27-29 iulie în Bulgaria, pe modelul Dacia Sandero 0.9

 CRISTIANA OPREA 

„Din punct de vedere sportiv, va fi cu siguranţă 
un eveniment deosebit pentru noi, fiind o etapă 
organizată sub egida FIA, parte a European 
Rally Trophy. Din motive ce ţin de omologarea 
naţională a maşinii de concurs vom puncta doar 

în campionatul bulgaresc, însă lungimea totală 
a probelor este cu aproximativ o treime mai 
mare decât într-un raliu naţional, ceea ce va 
însemna un efort în plus atât pentru noi, cât 
şi pentru Sandero“
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