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STIRI

Precipitaţii şi vânt în toată ţara. 
Sfaturile poliţiştilor pentru şoferi. 

ACTUALITATE

Hoață de bijuterii, prinsă de polițiști.
Prejudiciul a fost recuperat. 

Potrivit meteorologilor, în pe-
rioada 18-22 martie 2018, în în-
treaga ţară vor fi  precipitaţii sub 
formă de ploaie, lapoviţă şi nin-
soare. Poliţia recomandă şoferi-
lor atenţie sporită la volan.

„Ploaia, lapoviţa, ninsoare şi 
vântul îngreunează circulaţia ru-
tieră. De aceea, trebuie să circu-
laţi cu o viteză care să permită 
oprirea în siguranţă, având în 
vedere că distanţa de frânare, în 
astfel de condiţii, este mult mai 
mare. Rafalele de vânt laterale 
modifi că ţinuta de drum a ma-
şinilor, astfel încât, cu cât vite-
za de rulare a autovehiculului 
este mai mare, cu atât mai ma-
re poate fi  şi abaterea de la tra-
sa ideală de rulare. Fiţi atenţi în 
special la ieşirile din tronsoane-
le împădurite şi sate, la intrări-
le şi ieşirile de pe poduri sau la 
încrucişările cu autovehiculele 
cu gabarit mare. Nu opriţi şi nu 

staţionaţi în dreptul copacilor de 
pe marginea drumurilor, pe ca-
re vântul puternic i-ar putea ru-
pe”, transmite Poliţia Română. 

Dacă vizibilitatea în oglinzile 
autovehiculului este redusă din 
cauza ploii/lapoviţei/ninsorii, 
folosirea luminilor de către toţi 
conducători auto reduce riscul 
producerii unor accidente pe 
fondul neasigurării la schimba-
rea direcţiei de mers. „Informaţi-
vă cu privire la condiţiile meteo 
din zonele în care urmează să 
vă deplasaţi şi să vă echipaţi ma-
şina corespunzător. Nu plecaţi 
la drum fără anvelope de iarnă. 
Prevederile legale în vigoare in-
terzic circulaţia autovehiculelor, 
fără ca acestea să fi e dotate cu 
anvelope de iarnă, pe drumuri-
le publice acoperite cu zăpadă, 
gheaţă sau polei, fără a face re-
ferire la vreo dată calendaristi-
că”, precizează IGPR.

O femeie a intrat într-o casă 
şi a furat bijuterii în valoare de 
2.000 de lei.

Zilele trecute, mai exact în 15 
martie, poliţiştii din cadrul Poli-
ţiei municipiului Cluj-Napoca – 
Secţia 4 Poliţie au identifi cat o 
femeie bănuită de comiterea 
unui furt.

Conform probatoriului ad-
ministrat, la data de 4 februa-
rie a.c., femeia, în vârstă de 
55 de ani, din Floreşti, ar fi  

pătruns în locuinţa persoanei 
vătămate şi, profi tând de nea-
tenţia acesteia, ar fi  sustras 
mai multe bijuterii din aur, ca-
uzând un prejudiciu de circa 
2.000 de lei.

În urma identifi cării acesteia, 
prejudiciul a fost recuperat în to-
talitate.

În cauză se efectuează cerce-
tări sub aspectul săvârşirii infrac-
ţiunii de furt califi cat., faptă pre-
văzută de Codul penal.
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Un tânăr și-a aruncat bunica de la etajul 10 
în Mănăștur. Detalii înfiorătoare. 

Adio tramvaie colorate!
Primăria taie finanțarea unui proiect îndrăgit

ACTUALITATE

Tibi Uşeriu a câştigat 
cel mai greu maraton 
Maratonistul a parcurs pe jos cei 618 
kilometri ai competiţiei.   Pagina 5

SOCIAL

Meniuri în limbaj braille 
în restaurantele din Cluj
Liceenii clujeni vor un oraş mai prietenos 
pentru cei cu defi cienţe de vedere.   Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Maşinile abandonate 
continuă să fie ridicate
De la inceputul anului, Poliţia Locală 
a găsit 462 de autovehicule cu aspect ne-
ingrijit.   Pagina 4 

Primăria a publicat lista ONG-urilor care primesc anul acesta bani de la bugetul local. Nu lipsesc 
eternii abonaţi la banul public, în timp ce asociaţii care derulează proiecte importante au fost sărite 
de la finanţare. Unde a tăiat „la sânge” municipalitatea? Pagina 4
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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Un meniu scris în limbaj 

braille a fost introdus, în 

premieră pentru Cluj, de un 

restaurant care a decis ca 

prin această iniţiativă să 

susţină încercarea unei aso-

ciaţii de liceeni care doreşte 

să vină în sprijinul nevăză-

torilor.

Clubul de iniţiativă comuni-

tară IMPACT al Liceului teore-

tic „Onisifor Ghibu” a lansat joi 

proiectul „Feel your menu”, prin 

care elevii şi-au propus să do-

teze mai multe restaurante din 

Cluj-Napoca cu meniuri scrise 

în limbaj braille.

„Feel your menu” este o 

iniţiativă care face parte din-

tr-un proiect mai amplu, „Fe-

el your city”, prin care lice-

eni au lansat mai multe pro-

iecte al căror scop este acela 

de a face Clujul mai prietenos 

pentru persoanele cu defi ci-

enţe de vedere.

O prioritate 
pentru oraşele europene

„Accesibilizarea pentru 

toate categoriile de persoa-

ne este o prioritate pentru 

toate oraşele europene. De-

signul universal conferă o 

serie de avantaje, de la cos-

turi reduse (odată implemen-

tat nu mai trebuie revenit cu 

îmbunătăţiri asupra serviciu-

lui respectiv), până la faptul 

că o categorie mult mai ma-

re de oameni vor căuta re-

spectivul produs. Restauran-

tele sunt locuri de socializa-

re, care contribuie la dezvol-

tarea turismului unui oraş şi 

la un spaţiu urban vibrant. 

Având în vedere că în Cluj 

există peste 2.000 de persoa-

ne cu defi cienţe de vedere, 

ţinând cont de faptul că în 

România există doar trei ora-

şe unde există licee specia-

le pentru nevăzători, intro-

ducerea de meniuri în brail-

le în restaurante este o ne-

cesitate. Prin acestea, resta-

urantele contribuie la acce-

sibilizare, în acord cu pre-

tenţiile unui oraş deschis 

cum este Cluj-Napoca”, a de-

clarat coordonatorul proiec-

tului „Feel your city”, Anda 

Culişir, potrivit Agerpres.

O altă membră a Clubu-

lui de iniţiativă comunitară 

IMPACT a spus că elevii s-au 

implicat în sprijinirea comu-

nităţii de nevăzători şi, în 

urma discuţiilor pe care le-au 

avut cu ei de-a lungul tim-

pului, au aflat că lipsa din 

restaurante a meniurilor în 

limbaj braille era conside-

rată o problemă supărătoa-

re. Practic, a explicat ea, 

personalul restaurantelor nu 

are la dispoziţie timpul ne-

cesar să citească întregul 

meniu unui client cu defici-

enţe de vedere, astfel că el 

trebuie să se limiteze la in-

formaţiile pe care le primeş-

te verbal, lucru care de mul-

te ori îi frustrează sau îi fa-

ce să se simtă prost.

Membrii Clubului de iniţia-

tivă comunitară IMPACT au re-

uşit, prin acţiunile pe care le-au 

organizat, să strângă banii ne-

cesari cumpărării unei impri-

mante braille, care costă în jur 

de 5.000 de euro şi au printat 

pentru un restaurant din Cluj-Na-

poca două meniuri. În săptămâ-

nile următoare, ei vor să facă 

acelaşi lucru şi pentru alte câ-

teva localuri care au acceptat să 

sprijine această iniţiativă.

Experienţa culinară, 
înţeleasă 
şi de nevăzători

„Este o onoare şi o bucu-

rie pentru noi să găzduim 

un astfel de eveniment. Am 

răspuns imediat solicitării 

venite din partea elevilor de 

a traduce meniul. Suntem 

încântaţi de ideea că experi-

enţa culinară poate fi  tradu-

să şi înţeleasă şi de persoa-

nele cu vedere slabă sau ne-

văzători”, a declarat mana-

gerul de comunicare al unui 

restaurant.

Implementarea acestui 

proiect a fost posibilă cu aju-

torul fondurilor strânse în 

cadrul festivalului caritabil 

Ghibstock, dar şi prin des-

chiderea restaurantelor par-

tenere. Ajuns deja la a opta 

ediţie, festivalul va încerca 

să strângă fonduri pentru a 

continua dezvoltarea acţiu-

nilor de accesibilizare a anu-

mitor zone reprezentative 

pentru oraşul Cluj-Napoca, 

având ca public ţintă persoa-

nele nevăzătoare sau cu ve-

dere slabă. O parte din ba-

nii colectaţi anul trecut au 

fost folosiţi pentru crearea 

plăcuţelor panoramice tacti-

le pe dealul Cetăţuie, dar şi 

crearea unei expoziţii tem-

porare în faţa podului Elisa-

beta din Cluj-Napoca.

Meniuri în limbaj braille 
în restaurantele din Cluj
Liceenii vor un oraş mai prietenos pentru persoanele cu deficienţe de vedere.

Mai mulţi elevi şi-au propus să doteze numeroase restaurante 
din Cluj-Napoca cu meniuri scrise în limbaj braille
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Un jandarm din 

Cluj-Napoca, martor la un 

accident, a pornit în urmă-

rirea şoferului vinovat, care 

fugise de la faţa locului. 

A reuşit să-l oprească şi 

să-l reţină până la sosirea po-

liţiştilor. Bărbatul de 66 de 

ani, care lovise o tânără pe 

trecerea de pietoni, susţinea 

că nu şi-a dat seama că a fost 

implicat într-un accident. Când 

poliţiştii l-au pus să sufl e în 

etilotest, au înţeles de ce.

Vineri seara, plutonierul ma-

jor Ciprian Filip, de la Inspec-

toratului de Jandarmi Judeţean 

Cluj, se îndrepta spre muncă la 

volanul maşinii. A încetinit, în 

dreptul unei treceri de pietoni.

„Am observat în oglinda 

retrovizoare o maşină care ve-

nea pe banda doi şi nu redu-

cea viteza moment în care s-a 

şi întâmplat accidentul”, afi r-

mă plutonier major Ciprian 

Filip, citat de digi24.ro.

În momentul în care tână-

ra de 19 ani a păşit pe trece-

rea de pietoni maşina afl ată 

pe banda 1 a oprit, dar cea de 

pe banda 2 şi-a continuat dru-

mul şi a acroşat-o.

„Am oprit lângă persoana 

accidentată. Am văzut că se ui-

ta la mine. Din spate veneau şi 

alte maşini care au oprit, dar 

am observat că maşina care a 

accidentat nu dă semne să 

oprească continuându-şi depla-

sarea”, spune Ciprian Filip.

Jandarmul povesteşte că a 

pornit în urmărirea maşinii fu-

garului. Iniţial voia doar să a-

jungă sufi cient de aproape, pen-

tru a vedea numărul de înma-

triculare.

După doi kilometri şoferul a 

ajuns la acest prag de sol şi a 

fost nevoit să încetinească. A fost 

momentul în care jandarmul a 

reuşit să îl ajungă din urmă şi să 

îi facă semne să oprească.

„Am trecut în paralel cu ma-

şina respectivă şi am făcut semn 

să oprească pe partea dreaptă 

moment în care a redus viteza, 

a oprit şi mi-am oprit şi eu ma-

şina în faţa maşinii respective. 

I-am cerut să oprească motorul 

şi să coboare din maşină su-

nând în acelaşi timp la 112”, 

adaugă Ciprian Filip.

Agenţii de poliţie au ajuns 

în mai puţin de un minut, iar 

plutonierul major Ciprian Filip 

le-a explicat ce s-a întâmplat.

„A oprit. Atât m-a întrebat că 

de ce l-am oprit că ce s-a întâm-

plat. Spunându-i că a acroşat o 

persoană pe trecerea de pietoni 

şi nu a oprit. A spus că nu a se-

sizat, că nu şi-a dat seama”, po-

vesteşte plutonierul major.

Şoferul în vârsta de 66 de ani 

s-a ales cu dosar penal şi este 

cercetat pentru părăsirea locu-

lui accidentului, fără încuviin-

ţarea poliţiei.

„La proba cu etilotestul a re-

zultat o alcoolemie de peste 0,20 

mg/l alcool pur în aerul expi-

rat. În cauză se efectuează cer-

cetări pentru infracţiunile de vă-

tămare corporală din culpă şi 

părăsirea locului accidentului 

fără încuviinţarea organelor de 

poliţie”, a declarat Traian Mo-

rar, purtător de cuvânt al Inspec-

toratului Judeţean de Poliţie Cluj.

Victima accidentului a pri-

mit îngrijiri medicale din partea 

unui echipaj SMURD şi este 

acum în afara oricărui pericol.

Un jandarm, martor la un accident, 
l-a prins pe şoferul vinovat 

Ministerul Transporturilor 

„nu se poate pronunţa” cu 

privire la centura metropo-

litană.

Interpelat de către un depu-

tat dacă centura metropolitană 

a municipiului reprezintă o pri-

oritate a mandatului său şi da-

că există posibilitatea ca fondu-

rile europene să se piardă, mi-

nistrul Transporturilor, Lucian 

Şova, a transmis un răspuns în 

doi peri: „Proiectele din secto-

rul de transport al POIM 

2014-2020 se depun pe bază de 

listă de proiecte prioritizate, ur-

mând ca în urma parcurgerii 

procesului de evaluare, acestea 

să fi e aprobate dacă îndeplinesc 

condiţiile de eligibilitate şi ob-

ţin punctajul minim la evalua-

rea tehnico-economică. După 

obţinerea punctajului minim, 

proiectele vor fi  aprobate cu 

condiţia încadrării în fondurile 

disponibile la momentul apro-

bării. Până la depunerea aplica-

ţiei de fi nanţare de către CNA-

IR, nu ne putem pronunţa asu-

pra şanselor de proiectului de a 

primi fi nanţarea”.

Deputatul a întrebat şi a ob-

ţinut un răspuns care va justi-

fi ca în viitor nerealizarea aces-

tui obiectiv şi cheltuirea aiurea 

a banilor pe încă un studiu de 

fezabilitate care va ateriza într-un 

sertar. Acesta s-a agitat să afl e 

ce şi cum ca urmare a faptului 

că a simţit „ezitările Ministeru-

lui de a se implica în demersu-

rile pentru realizarea centurii 

metropolitane, deşi acest obiec-

tiv este cuprins în masterplanul 

general de transport, aşadar eli-

gibil pentru atragerea de fon-

duri europene în exerciţiul fi -

nanciar 2014-2020”.

Adică municipalitatea clu-

jeană se bagă, dar Ministerul 

nu vrea să participe – iar “exer-

ciţiul fi nanciar se va încheia 

în 2023 şi tot până atunci tre-

buie terminate lucrările, iar 

acestea sunt de durată, întru-

cât vorbim despre 38 de kilo-

metri de autostradă”.

Deşi ne promitea solemna 

acum un an că vor demara am-

ple lucrări la această autostra-

dă, abia săptămâna trecută, din 

spatele unui microfon prietenos, 

primarul Emil Boc a anunţat 

omenirea că a fost demarată li-

citaţie pentru studiul de fezabi-

litate pentru centura metropoli-

tană. În 20 aprilie va fi  desem-

nat câştigătorul.

Să recitim declaraţia lui Dan 

Tarcea de acum un an:

„Din nefericire noi avem ne-

voie de bani pentru studiu de 

fezabilitate pentru autostrada 

urbană şi pentru partea de pro-

iectare. Dacă nu se alocă de ur-

genţă aceşti bani riscăm să pier-

dem cei 139 de milioane de eu-

ro de la UE, bani care sunt de-

ja alocaţi. Trebuie doar să ştim 

cum să îi cheltuim. Orice alte 

discuţii sunt de prisos”.

În decembrie 2017, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, primarii din Apahida, Gi-

lău, Floreşti, dar şi reprezentan-

ţii Companiei de Drumuri şi ai 

Ministerului Trasporturilor au 

semnat un protocol de colabo-

rare în scopul elaborării studiu-

lui de fezabilitate pentru centu-

ra metropolitană.

Potrivit lui Boc, traseul este 

de la „nodul de autostrada A3 

din Gilău, malul Someşului-Flo-

reşti, sensul giratoriu de la Co-

ra, pasaj suprateran până la Bu-

cium în Mănăştur la linia de 

tramvai, după care centura de 

sud a Clujului, traversând Ca-

lea Turzii prin spate pe la Sel-

gros, de acolo legătură directă 

cu Bulevardul Muncii care se 

lărgeşte la patru benzi. Se duce 

până la nodul de centură Apa-

hida-Vâlcele”.

Face Clujul licitaţie degeaba 
pentru centura metropolitană?

Un tânăr de 23 de ani din 

Cluj-Napoca este suspec-

tat de faptul că şi-ar fi  

împins bunica de 79 de 

ani de la etajul a 10-lea al 

unui bloc. Incidentul a 

avut loc pe strada 

Mehedinţi din cartierul 

Mănăştur, vineri diminea-

ţa în jurul orei 9.30.

Întreaga scenă a crimei a 

fost surprinsă de vecinii celor 

doi bătrâni, care au alertat 

imediat autorităţile. Un apel 

la 112 a anunţat faptul că o 

bătrână imobilizată în scaun 

cu rotile a căzut de la balcon 

însă, în urma investigaţiilor 

făcute la faţa locului, oameni 

legii au stabilit că este vorba 

despre o crimă.

În urma cercetărilor efectu-

ate s-a constatat că aceasta a 

fost aruncată de la etaj de pro-

priul nepot, un tânăr în vârstă 

de 23 de ani. În cazul nepotu-

lui există suspiciuni de con-

sum de droguri şi substanţe 

cu efect halucinogen, fi ind ur-

mărite şi anumite afecţiuni de 

ordin psihic. Astfel, fi ind sub 

infl uenţa drogurilor, tânărul de 

23 de ani şi-ar fi  snopit iniţial 

bunicul în bătaie, după care 

ar fi  aruncat-o de la etajul 10 

al blocului şi pe bunica sa.

Sărmana bătrână nici nu s-a 

putut apăra: era imobilizată 

într-un scaun cu rotile. Trupul 

ei neînsufl eţit a fost găsit în fa-

ţa blocului. Căzuse de la etajul 

10. Surse din rândul anchetato-

rilor susţin că suspectul fusese 

internat la dezintoxicare pentru 

consum de droguri şi alcool.

Băiatul în vârstă de 23 de 

ani fusese internat la psihia-

trie în trecut, pentru depen-

denţa pe care o avea pentru 

substanţele interzise, susţin 

surse din anchetă. Vineri di-

mineaţă a rămas în aparta-

ment cu bunicii lui. Nu se ştie 

de ce s-au certat atât de rău. 

Când au văzut nenorocirea, 

vecinii au intrat în casă şi l-au 

găsit pe bunicul băiatului, un 

bătrân în vârstă de 89 de ani, 

în stare de şoc, desfi gurat, po-

trivit stirileprotv.ro.

Bunica băiatului a căzut 

de la aproximativ 30 de me-

tri înălţime şi a murit pe loc. 

În urma confl ictului, bunicul 

tânărului, în vârstă de 89 de 

ani, a fost transportat la spi-

tal cu multiple răni. Bunicul 

a fost transportat de urgenţă 

la UPU Cluj, acolo unde a pri-

mit îngrijiri, dar pentru că a 

suferit şi o fractură probabil 

va fi  şi operat.

Mama tânărului clujean ca-

re este suspectat de faptul că 

şi-ar fi  aruncat bunica de la 

etajul al 10-lea al unui bloc 

susţine că fi ul său este bol-

nav psihic. "Băiatul a fost di-

agnosticat cu schizofrenie pa-

ranoidă, este bolnav psihic 

sub tratament, a fost internat 

în spital şi are certifi cat me-

dical", a declarat femeia.

În cauză s-a deschis un do-

sar penal.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 

Cluj, Traian Morar, a declarat, 

că s-a conturat infracţiunea 

de omor şi că cercetările au 

fost preluate de procurori.

„A fost, se pare, un confl ict 

între tânărul respectiv, nepotul 

victimei, şi victimă şi soţul vic-

timei, adică între nepot şi bu-

nici. S-a conturat infracţiunea 

de omor şi cazul a fost preluat 

de Parchetul de pe lângă Tribu-

nalul Cluj, iar cercetările se vor 

face în continuare sub directa 

supraveghere şi coordonare a 

unui procuror de pe lângă Par-

chet”, a precizat Traian Morar.

Cât despre tânăr, acesta 

a fost dus la audieri. Părin-

ţii lui au venit într-un suflet 

şi ei la faţa locului, dar vor 

fi luaţi cel mai probabil la 

întrebări de către poliţişti. 

În cazul în care va fi găsit 

răspunzător pentru faptele 

sale, tânărul riscă să stea 

ani grei după gratii.

CRIMA CARE A ŞOCAT MĂNĂŞTURUL

Detalii înfiorătoare ale morţii unei bătrâne, 
aruncată pe geam de la etajul 10
Poveste sinistră petrecută în cartierul Mănăştur. Un tânăr s-a certat îngrozitor cu bunicii şi, într-o criză 
de furie, a ucis-o pe femeie şi l-a bătut crunt pe bunic.

Sărmana bătrână nici nu s-a putut apăra: era imobilizată într-un scaun cu rotile
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Primăria a publicat lista 

ONG-urilor care primesc 

bani de la bugetul local 

anul acesta. Nu lipsesc 

eternii abonaţi la banul 

public, în timp ce asociaţii 

care derulează proiecte 

importante au fost sărite 

de la fi nanţare. Primăria a 

tăiat „la sânge” fi nanţările 

bugetare pentru ONG-uri 

şi asociaţii în acest an. 

Fie că vorbim de Festivalul 

Internaţional de Film Transil-

vania (TIFF), festivale de mu-

zică, operă sau artă, toate fun-

daţiile şi asociaţiile au primit 

mai puţini bani decât au cerut.

O lovitură a venit însă pen-

tru Asociaţia Launloc pentru 

proiectul „Galerie de artă pe 

roţi” sau cum este cunoscut 

în comunitate “tramvaiele co-

lorate” care a fost tăiat de la 

fi nanţare. Artiştii au cerut 

138.150 de lei pentru conti-

nuarea proiectului, însă au 

primit „punctaj insufi cient”.

„Comisia de evaluare a 

finanţărilor publice a hotă-

rât că proiectul «Galerie de 

artă pe roţi» nu primeşte fi-

nanţare din fondurile cultu-

ral ale primăriei pe anul 

2018. Dacă tramvaiele sunt 

ale primăriei, oare cine ar 

trebui să finanţeze acest pro-

iect? Sau este vorba doar de 

susţinere morală şi poze cu 

tramvaiul? Mă întreb cu ce 

alte proiecte cultural se vor 

«lăuda» anul acesta, în timp 

ce noi o să ne chinuim să 

găsim alte forme de finan-

ţare pentru continuarea a-

cestui proiect. Mulţumim 

pentru susţinere şi încura-

jare…cu prima ocazie am 

fugit şi noi din ţară. Aici e 

loc numai de combinaţii şi 

şmecherii, din păcate”, a 

scris artistul Kero Zen pe Fa-

cebook.

La fel ca anul trecut, Pri-

măria Cluj pare că „sabotea-

ză” Peditel, după ce singurul 

serviciu care oferă asistenţă 

pediatrică de urgenţă non stop 

a fost tăiat de la fi nanţare. 

Fundaţia „Părinţi din Româ-

nia” a cerut 119.430 lei pen-

tru Peditel 1791, dosarul fi ind 

respins pe motiv că a fost de-

pus incomplet.

Medicii pediatri din cadrul 

Peditel 1791 au reuşit în pri-

mele două săptămâni ale lu-

nii februarie să rezolve, prin 

telefon, 2.877 de apeluri. Pes-

te 2.000 de părinţi au găsit un 

răspuns pentru problemele de 

sănătate ale copiilor lor prin-

tr-un simplu apel către medi-

cii care sunt mereu de gardă. 

Apogeul apelurilor a fost atins 

în luna decembrie a anului 

trecut, când medicii pediatrii 

au reuşit să soluţioneze, prin 

telefon, 5320 de cazuri.

Finanţări 
„la jumătate de preţ”

Cea mai mare sumă – 2,2 

milioane lei – a cerut-o Asoci-

aţia Cultural Artistică Hara pen-

tru evenimentele “Cluj 

Symphony Experience” – 

938.000 lei, „100 pentru Româ-

nia” – 578.500 lei şi “Brand 

Summit” – 700.000 lei, dar va 

trebui să se descurce doar cu 

190.000 de lei alocaţi pentru 

Cluj Symphony Experience, du-

pă ce ultimele două proiecte au 

primit punctaj insufi cient

Preşedintele asociaţiei es-

te Flavius Buzilă, solistul tru-

pei Hara, formaţie a cărei ul-

time piese se intitulează „Ne 

vedem la Cluj”, o parte din 

videoclip fi ind fi lmat în Piaţa 

Unirii. Cluj Symphony Expe-

rience este un festival care se 

pretinde a fi  internaţional şi 

promovează multiculturalita-

tea şi diversitatea.

Pe locul doi în topul soli-

citărilor s-a afl at Asociaţia Cul-

turală „Opera 2 You” care a 

solicitat 1,2 milioane lei pen-

tru evenimentul Opera Aper-

ta 2018. Comisia care a ana-

lizat proiectele a decis să alo-

ce doar 400.000 de lei în acest 

caz. Asociaţia a mai cerut 

379.000 de lei pentru eveni-

mentul “La Operă 2018: Con-

cert de prezentare”, dar a pri-

mit doar 60.000 de lei pentru 

acest proiect.

Asociaţia care se ocupă de 

organizarea Festivalului Inter-

naţional de Film Transilvania 

a cerut de la Primărie 1,5 mi-

lioane lei dar a primit 1,4 mi-

lioane lei. Astfel, Primăria alo-

că TIFF cea mai mare sumă 

dintre sutele de proiecte de-

puse spre fi nanţare.

Cine mai ia o felie 
din bani

Asociaţia Unusual Suspects 

Media a cerut pentru ediţia din 

acest an a festivaului Mioritmic 

1.095.000 lei, dar va primi doar 

50.000 de lei, plus 260.000 de 

lei pentru evenimentul „Alan-

dala”, dar Comisia a decis alo-

carea sumei de 90.000 de lei 

pentru acest proiect.

Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia fi liala Transilvania a 

solicitat 839.000 de lei pentru 

„Scena Urbană – Perspective 

pentru 100 de ani”, dar a pri-

mit 100.000 de lei.

Asociaţia Student Plus – 

TIMAF a vrut iniţial din bu-

getul local 763.000 lei. TIMAF 

este un festival care veşnic 

primeşte bani din bugetul lo-

cal. În spatele Asociaţiei Stu-

dent Plus se afl ă Bogdan Bu-

ta, unul dintre organizatorii 

Untold. Comisia a decis alo-

carea sumei de 180.000 de lei.

Asociaţia PhotoRomânia 

a cerut pentru festivalul Pho-

toRomânia Festival suma de 

715.860 lei, dar va primi 

90.000 de lei.

Asociaţia Zilele Culturale 

Maghiare din Cluj a cerut 

533.000 de lei, dar va primi 

450.000 de lei.

Au mai primit bani Fede-

raţia Galeriilor şi Artiştilor 

din Fabrica de Pensule – 

240.000 de lei, asociaţia ca-

re se ocupă de organizarea 

Festivalului Internaţional de 

Carte Transilvania – 200.000 

de lei, Asociaţia Fapte pen-

tru Jazz in the Park – 270.000 

de lei şi pentru Jazz in the 

Street – 90.000 de lei, aso-

ciaţia care organizează fes-

tivalul Delahoya – 30.000 

de lei sau asociaţia care or-

ganizează Festivalul Inter-

naţional Comedy Cluj – 

150.000 de lei.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca spun că cei ca-

re nu se regăsesc pe lista de 

finanţări îşi pot completa 

dosarul pentru a intra în fa-

za a doua a finanţărilor ca-

re nu se ştie deocamdată 

când va avea loc sau câţi 

bani vor mai rămâne.

PRIMĂRIA TAIE FINANŢĂRILE PENTRU UN PROIECT ÎNDRĂGIT DE CLUJENI

Adio tramvaie colorate pe străzi. 
Artist:„Aici e loc numai de şmecherii”
Suma alocată anul acesta pentru asociaţii, fundaţii şi ONG-uri este de 10,8 milioane de lei (2,3 mil. euro).

Nu o dată primarul Emil Boc s-a pozat cu tramvaiele olorate și a lăudat inițiativa artiștilor

De la începutul acestui an 

până în prezent, Poliţia 

Locală a municipiului 

Cluj-Napoca a înregistrat 

462 de autovehicule 

cu aspect neîngrijit pe 

domeniul public şi au fost 

realizate somaţii pentru 

385 autovehicule, a anunţat 

primarul Emil Boc.

Potrivit lui Boc, în peri-

oada 1 ianuarie – 16 martie, 

87 autovehicule au fost re-

trase de pe domeniul public 

de către proprietari, în urma 

somaţiilor transmise, 61 

aveau inspecţia tehnică pe-

riodică valabilă, constatată 

în urma prezentării de către 

proprietari a documentelor 

(nu au fost folosite mult timp 

şi aveau aspect de maşină 

abandonată), 18 autovehicu-

le au fost ridicate, iar alte 

224 de autovehicule urmea-

ză procedura de ridicare.

„În următoarea perioadă, 83 

autovehicule urmează să fi e ri-

dicate, fi ind întocmite pentru e-

le dispoziţiile de ridicare. Pri-

măria Cluj-Napoca prin Poliţia 

Locală continuă acţiunile de 

identifi care, verifi care şi ridica-

re a autovehiculelor care au as-

pect de maşini abandonate. Se-

sizările dumneavoastră în acest 

sens pot fi  transmise prin apli-

caţia My Cluj sau prin registra-

tura primăriei, primăriile de car-

tier, respectiv prin dispeceratul 

Politiei Locale, disponibil 24 de 

ore din 24”, spune primarul.

Edilul a explicat şi care e pro-

cedura în acest sens.

„Pe scurt, procedura în aceste 

cazuri este următoarea: în urma 

sesizărilor sau a autosesizării agen-

ţilor, Poliţia Locală transmite so-

maţii deţinătorilor autovehiculelor 

cu aspect de maşini abandonate 

care pot fi  identifi caţi. În cazul în 

care deţinătorii acestor maşini nu 

pot fi  identifi caţi sau nu dau curs 

notifi cărilor transmise de Primă-

rie, în vederea verifi cării documen-

telor legate de autovehicul, se apli-

că prevederile legii privind regi-

mul juridic al vehiculelor fără stă-

pân sau abandonate pe terenuri 

aparţinând domeniului public sau 

privat al statului ori al unităţilor 

administrativ-teritoriale. Subliniez 

că aceste maşini nu pot fi  ridica-

te imediat ce au fost identifi cate 

(în afara unor excepţii precum ca-

zul în care reprezintă un risc pen-

tru cetăţeni) – este necesar un in-

terval de timp pentru a derula în-

treaga procedură legală şi a putea 

îndepărta maşina abandonată din 

spaţiul public. Spre exemplu, în 

cazul autovehiculelor abandona-

te care nu au număr de înmatri-

culare, e necesar să treacă un in-

terval de 10 zile de la întocmirea 

documentelor (somaţie ş.a.) până 

când acestea pot fi  ridicate con-

form legii”, mai spune Boc.

Zeci de maşini abandonate de pe domeniul public continuă să fie ridicate

Nu putea lipsi de pe lista celor care întind mâna la 
Primărie după bani publici Fundaţia Armonia condusă de 
jurnalistul Ion Novăcescu care a cerut 260.000 de lei pen-
tru evenimentul “Berăria cultural în vremurile 
Centenarului. Cluj 100”, dar care va trebui să se descurce 
cu “doar” 80.000 de lei.

Centrul Cultural Clujean (CCJ) este fosta Asociaţie 
Cluj-Napoca 2021 Capitală Culturală Europeană care și-a 
pierdut însă obiectul de activitate prin pierderea titlului 
de Cluj Capitală Culturală Europeană. Chiar dacă scopul 
nu a fost atins, proiectul continuă pentru a promova cul-
tura, spun membrii CCJ, drept pentru care Asociaţia pri-
mește 400.000 de lei de la bugetul local.

De asemenea, vor mai primi bani jurnalistul Tiberiu 
Fărcaș prin intermediul Asociaţiei Clujul Cultural pentru 
Cluj Blues Fest – 60.000 de lei și fostul jurnalist Andi 
Daiszler prin Asociaţia Daisler – 30.000 de lei pentru 
organizarea unei pieţe de fl ori pe strada Potaissa și 
70.000 de lei pentru proiectul Lights On, care presupu-
ne decorarea și amenajarea unor străzi din centrul 
Clujului cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Jurnalişti, abonaţi la bani publici



luni, 19 martie 2018 | monitorulcj.ro SOCIAL 5

PUBLICITATE

În 2018, românii vor eco-

nomisi cu până la 16% 

pentru călătoriile către 

destinaţiile lor preferate 

de Paşte. Se vor putea 

bucura anul acesta de 

sărbătorirea Paştelui în 

oraşele lor preferate, plă-

tind pe zboruri cu 16% 

mai puţin decât anul tre-

cut şi cu 20% mai puţin 

decât în 2016.

În 2018, pentru al treilea 

an consecutiv, Roma şi Lon-

dra rămân primele două des-

tinaţii de interes pentru ro-

mânii care vor să călătoreas-

că de Paşte în străinătate. Pe 

lângă acestea Paris, Barcelo-

na şi Milano sunt capitalele 

europene cu o prezenţă con-

stantă în topul preferinţelor 

românilor pentru această pe-

rioadă, în ultimii trei ani. Da-

tele arată că biletele către ca-

pitala londoneză, de exem-

plu, sunt mai ieftine cu 13% 

anul acesta comparativ cu 

2017, potrivit unui motor de 

căutare pentru călătorii.

Căutările de zboruri pe 

care românii le fac arată că 

preferinţele acestora nu s-au 

schimbat foarte mult în ul-

timii trei ani, marile oraşe 

europene rămânând cele mai 

atractive destinaţii pentru 

petrecerea sărbătorilor pas-

cale. Surprinde, însă, intere-

sul crescut al românilor fa-

ţă de oraşul Istanbul. Afl at 

pentru prima dată între pri-

mele 10 destinaţii preferate 

pentru vacanţa de Paşte, ora-

şul ocupă în 2018 locul cinci.

Moscova este, anul aces-

ta, oraşul cheie în topul ten-

dinţelor românilor care vor 

să petreacă Paştele în străi-

nătate. O schimbare intere-

santă faţă de anii trecuţi es-

te scăderea indicelui de po-

pularitate a capitalelor pre-

cum Praga, Madrid şi Vene-

ţia, care fac loc oraşelor mai 

însorite, afl ate la malul mă-

rii: Bari şi Malta. Această ten-

dinţă actuală a românilor de 

a se îndrepta spre litoralul 

mediteranean în detrimentul 

clasicelor oraşe europene es-

te dovedită de creşterea rapi-

dă a căutărilor de zboruri că-

tre Valencia, precum şi către 

Napoli şi Larnaca. De ase-

menea, românii tind să că-

lătorească mai mult în stră-

inătate anul acesta, compa-

rativ cu anul trecut. În 2017, 

Cluj a fost destinaţia cea 

mai populară pentru români, 

în vreme ce Bucureştiul a 

ocupat locul şase; în 2018, 

niciunul din aceste oraşe ro-

mâneşti nu a mai intrat în 

primele 10 oraşe aflate în 

trend.

În 2018, un român cheltu-

ieşte, în medie, 904 de lei pe 

biletul de avion pentru vacan-

ţa de Paşte. Scăderea preţuri-

lor la zboruri în ultimii doi 

ani este motivul pentru care 

suma medie cheltuită în 2018 

este mai scăzută cu 16% fa-

ţă de anul precedent şi cu 20% 

faţă de 2017. Această sumă 

medie diferă, totuşi, în func-

ţie de aeroportul de plecare.

Clujul nu mai prinde primul loc 
în topul destinaţiilor preferate de Paşte

Maratonistul Tibi Uşeriu 

a reuşit, pentru a treia 

oară consecutiv, să trea-

că primul linia de sosire 

a celui mai greu mara-

ton din lume – 6633 

Arctic Ultra şi să fluture 

steagul României, fiind 

singurul român care a 

reuşit să termine cursa 

de 618 de kilometri.

După şapte zile de mara-

ton bistriţeanul Tibi Uşeriu a 

reuşit să câştige, pentru a tre-

ia oară, cel mai greu maraton 

de pe planetă care se desfă-

şoară dincolo de Cercul Polar, 

în Canada, scrie Mediafax.

Tibi Uşeriu a parcurs pe 

jos cei 618 de kilometri ai 

competiţiei şi a fluturat stea-

gul României trecând linia 

de finiş.

„Tibi Uşeriu a fi nalizat edi-

ţia 2018 a maratonului 6633 

Arctic Ultra pe primul loc în 

condiţii de viscol” au anun-

ţat organizatorii maratonului.

Pe data de 9 martie, ora 

20.30, ora României patru 

români au luat startul celui 

mai greu maraton de pe pla-

netă – 6633 Arctic Ultra, în-

să trei dintre ei au abando-

nat cursa în prima zi a com-

petiţiei din cauza probleme-

lor de sănătate şi a tempe-

raturilor extreme din apro-

pierea Polului Nord. Singu-

rul care a mers mai depar-

te a fost Tibi Uşeriu, bistri-

ţeanul reuşind încă de la 

primii kilometri să preia con-

ducerea cursei şi, după 7 zi-

le, vineri dimineaţa puţin 

după ora 1.00 (ora Români-

ei) a ajuns la final.

O ediţie aniversară

A X-a ediţie a maratonului 

arctic – 6633 Arctic Ultra a 

fost una aniversară, organiza-

torii pregătind un traseu nou, 

mai lung cu 57 de kilometri 

decât în anii precedenţi, tra-

seu care a inclus parcurgerea 

unei porţiuni de 280 de kilo-

metri pe Ice Road, un fl uviu 

îngheţat, unde temperaturile 

sunt extreme.

La start s-au înscris 32 

de concurenţi, din care 23 

la cursa de 350+ mile însă 

după prima zi de concurs, 

opt dintre participanţi, prin-

tre care şi trei din cei patru 

români au abandonat. Du-

pă şapte zile de maraton în 

cursa de 350+ mile au mai 

rămas doar şase concurenţi, 

pe locul doi, în spatele lui 

Tibi fiind un irlandez. Par-

ticipanţii au avut nouă zile la 

dispoziţie pentru a ajunge la 

fi nal, startul concursului fi ind 

dat vineri, 9 martie, la ora 

20.30 (ora României).

La cel mai greu maraton 

de pe planetă – 6633 Arctic 

Ultra au participat din partea 

României şi Avram Iancu, Pol-

gar Levente şi Florentina 

Iofcea.

Avram Iancu, în vârstă de 

41 de ani este bibliotecar în Pe-

troşani, judeţul Hunedoara. El 

a reuşit să traverseze înotând 

Canalului Mânecii şi a parcurs 

traseul Dunării de la izvoare şi 

până la vărsare. Avram Iancu 

s-a retras de la maratonul arc-

tic după 68 de kilometri, sufe-

rind o accidentare la picior.

Din cauza vremii extreme, 

viteza vântului depăşind 94 de 

km/ora au abandonat în prima 

noapte a concursului şi Polgar 

Levente şi Florentina Iofcea.

Prima persoană 
cu dizabilităţi, acceptată 
la maraton

Polgar Levente este prima 

persoană cu dizabilităţi care 

a fost acceptată la Maratonul 

Arctic. Are 37 de ani, este din 

Aiud, judeţul Alba şi munceş-

te în construcţii, deşi şi-a pier-

dut o mână într-un accident 

de tren pe când avea şase ani.

Florentina Iofcea, origina-

ră din Bucureşti, are 46 de ani 

şi locuieşte în Canada însă a 

reprezentat România la aceas-

tă cursă. Este asistentă medi-

cală şi vrea să parcurgă anul 

acesta un traseu de 7800 de 

kilometri, să traverseze Cana-

da de la est la vest, pentru a 

intra în Cartea Recordurilor.

Tibi Uşeriu a câştigat pentru a treia oară 
cel mai greu maraton din lume
Uşeriu a parcurs pe jos cei 618 de kilometri ai competiţiei şi a fluturat steagul României trecând linia de finiş.

Tibi Ușeriu multiplu campion a fi nalizat ediţia 2018 a maratonului în condiţii de viscol
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament de 50 mp, 2 
camere, decomandat, fi nisat cla-
sic, et intermediar/9, str. Al. Vla-
huţă cart. Grigorescu,preţ 67000 
euro. Pentru relaţii și inf. sunași 
la tel. 0744-653097. (1.7)

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

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

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

SPAŢII

¤ Vindem, închiriem hală de pro-
ducţie, cu sau fără instalaţie de fa-
bricare plăci din polistiren expan-
dat, suprafaţa 1800 mp și 3800 
mp teren în Galaţi. Tel. 
0744-569264, 0722-283941. (4.5)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (1.7)

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-902739. (1.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (3.15)

APARTAMENTE

¤ 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 su-
plimentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(2.13)

SERVICII

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CÂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (14.20)

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.

DIVERSE

¤ Cumpăr puncte să dosare AN-
RP. Ofer gratuit sprijin în vederea 
soluţionări. 0720-250095. (3.4*)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj- Napoca, or-
ganizează licitaţie publică cu striga-
re în vederea închirierii unor spaţii 
de birou situate în incinta sediului 
Biroului Vamal de Interior Cluj și 
destinat desfășurării activităţii de 
comisionar vamal. Licitaţia are loc 
în ziua de 30.03.2018, ora 11.00, 
la sediul DGRFP Cluj-Napoca, P-ţa. 
Avram Iancu nr. 19, Cluj-Napoca. În 
caz de neadjudecare, licitaţia se re-
petă în ziua de 12.04.2018, ora 
11.00, la aceeași adresa. Condiţiile 
privind participarea și adjudecarea 
sunt cuprinse în documentaţia de 
atribuire care se achiziţionează de 
la sediul DGRFP Cluj-Napoca, înce-
pând cu ziua apariţiei anunţului. 
Oferta împreună cu celelalte docu-

mente se depun la registratura 
DGRFP Cluj-Napoca, P-ţa. A. Iancu 
nr. 19, Cluj- Napoca, până la data 
de 29.03.2018, ora 16.00. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
de la Ursut Georgeta, tel: 
0747576110.

¤ DGRFP Cluj-Napoca – Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Publi-
ce Cluj având în vedere prevederile 
O.G. nr. 14/2007, date în aplicare 
prin H.G. nr. 731/2007, privind re-
glementarea modului și condiţiilor 
de valorifi care a bunurilor intrate, 
potrivit legii, în proprietatea privată 
a statului, organizează la sediul in-
stituţiei situat în Cluj-Napoca, P-ţa. 
Avram Iancu nr. 19 (etajul II, sala 
de ședinţe), jud. Cluj: Licitaţie pu-
blică deschisă, în data de 27 martie 
2017, ora 10.00, privind vânzarea:  
- Autospecială N3 Man, an fabrica-
ţie 1983, km. parcurși 20547, 
comb. motorină, la preţul de 
31100 lei. Depunerea documenta-
ţiei (cererea de înscriere la licitaţie, 
copia actului de indentitate/ CIF – 
ptr. pers. juridice/ certifi catele de 
atestare fi scală, emise de organele 
fi scale de domiciliu și împuternici-
rea/ delegaţia de reprezentare a 
ofertantului la licitaţie – dacă este 
cazul), a avansului de înscriere la li-
citaţia din data de 27.08.2017, se 
realizează anterior acestei date re-
spectiv, până în data de 
26.03.2017 ora 15.00, la Compar-
timentul Valorifi care Bunuri din str. 
Pitești, nr. 7, etaj IV, cam. 2, 
Cluj-Napoca. De asemenea scoate 
la vânzare directă: începand cu da-
ta de 19 martie 2018: – 5.453 bu-
căţi pietre preţioase/ rubine în gre-
utate totală de 1.1552,32 grame, 
la preţul de 36 lei/ gram, cu valoa-
re totală de 55883,52 lei; – 6,46 
grame aur la preţul de 106,51 lei/ 
gram brut; – 56,19 grame argint la 

preţul de 2,05 lei/ gram brut; – 
19,07 grame argint la preţul de 
2.19 lei/ gram brut. Pentru bunuri-
le prezentate mai sus achiziţiona-
rea se face pe întreaga cantitate/ 
pe cutii cu rubine/ 206 – 350 buc./ 
sau loturi/ tipuri de bijuterii prin 
persoane fi zice/ juridice autorizate 
de A.N.P.C. București; – Autoutilita-
ră Fiat Ducato, an fabricaţie 2001, 
km parcurși 300000, motorină, la 
preţul de 2300 lei; – Autoutilitară 
Volswagen LT 35, an fabricaţie 
1998, km parcurși 400000, motori-
nă la preţul de 3400 lei; – Autouti-
litară Volswagen LT 35, an fabrica-
ţie 2000, km parcurși 450000, mo-
torină la preţul de 16400 lei; – Au-
toutilitară Iveco 65C13 Daily Uni-
met, an fabricaţie 2003, km par-
curși 441328, motorină la preţul 
de 16500 lei; – Autoturism 
Volkswagen Transporter, an fabr. 
1999, km parcurși 380931, 2461 
cmc., preţ 9900 lei; – Autoutilitară 
N1 Monovolum Mercedez Benz 
208D, an fabricaţie 1993, km par-
curși 534319, 2299 cmc., preţ 
2500 lei; – Autoutilitară Man 8 
163, an fabricaţie 1999, km par-
curși 347645, 4600 cmc., preţul 
9900 lei. Informaţii suplimentare, 
alte date/ elemente de identifi care, 
expertiză, pot fi  obţinute la adresa 
de e-mail: Vasile.Goizago.CJ @
anaf.ro, precum și la sediul instituţi-
ei – Compartimentul Valorifi care 
Bunuri și prin accesarea site-ului – 
www.anaf.ro – “D.G.R.F.P. Cluj-Na-
poca – > licitaţii și anunţuri – > va-
lorifi care bunuri din proprietatea 
privată a statului.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
C.F.R., eliberată de Universitatea 
Tehnică pe numele STOICA TEO-
DORA MARIA. O declar nulă.

• operator date 
Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

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

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

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

Keep your image clean!

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Comuna Bontida, cu sediul în sat Bontida, str. M. Eminescu 
nr. 446, jud. Cluj, având cod de identifi care fi scală 4565261, 
tel/ fax. 0264.262.290, email:primariabontida@yahoo.com;

Prin prezenta, anunţă organizarea unei licitaţii publice, la 
data de 12.04.2018, ora 10.00 la sediul primăriei Bontida (str. 
M. Eminescu nr. 446, Com. Bontida), licitatie publica deschisa, 
cu adjudecare la cel mai mare pret oferit, in vederea inchirierii 
pentru perioada de pasunat aferenta anului 2018 a urmatoarelor 
pajisti afl ate in domeniul public al Comunei Bontida:

-ONĂU- pășune în suprafaţa de 69,00 ha;
-CĂPUȘ-pășune în suprafaţa de 24,00 ha;
Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul 

Primariei Bontida, în format tipărit, dupa achitarea sumei 
de 50 lei la caseria Primariei și se poate procura de la 
secretariat începând cu data de 19.03.2018, intre orele 
09,00- 15,00.

Termenul limita pentru depunerea documentelor este 
data de 04.04.2018, ora 15,00, aceasta fi ind obligatoriu 
prezentate in plicuri sigilate si depuse la secretariatul 
primariei, cu dovada achitarii garantiei de participare.

Deschiderea plicurilor va avea loc in data de 12.04.2018, 
orele 10,00, la sediul Primariei Comunei Bontida, din 
Comuna Bontida, strada M. Eminescu nr. 446, jud. Cluj.

In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta in ziua de 
30.04.2018, ora de 10,00 la aceeaşi adresa.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. LDN 
EVENTS S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul ”3811 – 
Colectarea deşeurilor nepericuloase“ din Cluj-Napoca, str. 
B-dul Muncii, nr. 16, latura estică, județul Cluj. 

Eventualele sugestii și  reclamații se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marți-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. STUDIUM GREEN S.R.L. în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ- AMENAJARE CIMITIR EXISTENT, CONSTRUIRE 
CAPELA ŞI ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, în judeţul Cluj, 
localitatea Cluj Napoca, str. Calea Turzii, nr. 154 A.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la S.C. Studium Green, str. Teodor Mihali, nr. 39-
43, din data de 15.03.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii până la data de 02.04.2018, la A.P.M. Cluj, str. 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 
0264410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 9-14.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
AGROMEC APAHIDA S.A.

cu sediul în Apahida, Str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/2238/1991, având C.U.I. RO 
221010, în conformitate cu legea și cu Actul constitutiv al 
societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 19.04.2018, la ora 10.00, respectiv 
ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în registrul acţionarilor la data de referinţă 12.04.2018, care 
au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor 
generale, cu următoarea ordine de zi:

A.G.E.A.:
1. Aprobarea reducerii capitalului social al societăţii, în 

conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 R, de la 
95.132,2 lei la 20.000 lei, cu o sumă de 75.132,2 lei, reprezentând 
o parte din pierderile înregistrate în contabilite, prin micșorarea 
numărului de acţiuni, în mod proporţional, pentru acţionarii 
identifi caţi la data de referinţă. Rotunjirea numărului de acţiuni 
care rămân în contul acţionarilor se va realiza la întregul inferior. 
Fracţiile de acţiuni nu vor fi  compensate, acestea vor fi  repartizate 
societăţii, și vor constitui rest de capital social la dispoziţia 
societăţii. Reducerea capitalului social este motivată de pierderile 
înregistrate în contabilite și se realizează pentru acoperirea 
parţială a pierderilor înregistrate, în cuantum de 75.132,2 lei. 
Astfel, pentru reducerea capitalului social se anulează un număr 
de 751.322 acţiuni cu o valoare nominală de 0,1 lei.

2. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii cu o 
sumă de până la 80.000 lei prin emiterea unui număr de 
800.000 acţiuni, fi ecare cu o valoare nominală de 0,1 lei/
acţiune și un preţ de 0,1 lei/acţiune emisă, în schimbul 
aportului în numerar adus de acţionarii societăţii în baza 
exercitării dreptului de preferinţă. Majorarea capitalului social 
cu numerar se face pentru a aduce valoarea acestuia la un 
nivel cel puţin egal cu minimul legal, în conformitate cu art. 
10 din Legea nr. 31/1990 R.

3. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului 
de preferinţă să fi e de o lună de la data publicării hotărârii AGEA 
ce se va adopta în Monitorul Ofi cial, iar acţionarii care vor putea 
subscrie vor fi  cei înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 
referinţă. Acţiunile emise vor putea fi  subscrise de acţionari 
proporţional cu numărul acţiunilor pe care le deţin. Fiecare 
acţionar va avea dreptul să subscrie 4 acţiuni noi emise pentru 
fi ecare acţiune deţinută. La data subscrierii se va achita integral 
valoarea acţiunilor subscrise, în contul societăţii AGROMEC 
APAHIDA S.A. Acţiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului 
acordat pentru exercitarea dreptului de preferinţă vor fi  anulate.

4. Aprobarea mandatării Administratorului unic cu efectuarea 
demersurilor necesare reducerii și majorării de capital social, cu 
titlu de exemplu și fără a se limita la: pentru întocmirea deciziei 
privind rezultatele subscrierii, pentru a hotărî majorarea capitalului 
social după expirarea termenului acordat pentru exercitarea 
dreptului de preferinţă, pentru modifi carea Actului constitutiv 
în mod corespunzător.

5. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii hotărârile AGEA ce vor fi  adoptate 
și Actul constitutiv actualizat.

6. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea hotărârilor AGEA ce vor 
fi  adoptate la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj, publicarea acestora în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a, precum și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

A.G.O.A.:
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 

2017, pe baza rapoartelor prezentate de către Administratorul 
unic și de către comisia de cenzori și aprobarea înregistrării în 
evidenţele contabile a pierderii exerciţiului fi nanciar 2017.

2. Prezentarea raportului de activitate al Administratorului 
unic pentru anul 2017 și aprobarea descărcării de gestiune a 
administratorului.

3. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2017.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului 
de investiţii pentru anul 2018.

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

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

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi a ședinţei pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 19.03.2018.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane 
decât acţionarii, cu excepţia administratorului unic, pe bază de 
procuri speciale, care se vor depune la sediul societăţii până la 
data de 16.04.2018. În același termen se vor depune la sediul 
societăţii buletinele de vot prin corespondenţă, completate și 
semnate de acţionari, personal sau prin poștă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile 
de prezenţă, a doua convocare se face pentru data de 20.04.2018, 
în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
Prodan Cristian- Viorel

COMPLETARE ORDINE DE ZI LA A.G.O.A. 
din 10/11.04.2018

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii NAPOMAR S.A. 
CLUJ-NAPOCA, înregistrată la O.R.C. sub numărul J12/5/1991, 
având Codul de Înregistrare Fiscală RO199176 și Capital Social 
subscris și vărsat de 25.786.342,50 lei, în temeiul art. 117 și 
art. 1171 din Legea 31/90 și a actului constitutiv, completează 
ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
convocată pentru data de 10.04.2018 ora 12 respectiv în caz 
de neîntrunire a cvorumului pentru data de 11.04.2018 ora 12 
cu următorul punct pe ordinea de zi:

8. Alegerea auditorului fi nanciar şi fi xarea duratei minime 
a contractului de audit;

Introducerea noului punct și renumerotarea unora din 
punctele existente va conduce la următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare ale exerciţiului fi nanciar 
2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de 
Administraţie și a raportului auditorului fi nanciar;

2. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de 
Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017;

3. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2018;

4. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2018;
5. Aprobarea remuneraţiei administratorilor pentru anul 

2018;
6. Aprobarea limitei generale ale tuturor remuneraţiilor 

suplimentare acordate directorului general, în/pentru 
exerciţiul fi nanciar 2018; aprobarea altor avantaje acordate 
administratorilor și directorilor;

7. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administraţie 
al Companiei ca urmare a încheierii mandatelor de 
administratori provizorii. Stabilirea duratei mandatelor.

8. Alegerea auditorului fi nanciar și fi xarea duratei minime 
a contractului de audit;

9. Aprobarea mandatării domnului Bogdan-Alexandru 
Drăgoi, cu drept de substituire, din partea societăţii în 
vederea negocierii prerogativelor și limitelor de competenţă 
ale administratorilor, a obiectivelor și criteriilor de 
performanţă aferente anului 2018 și semnarea Actului 
Adiţional la Contractul de administrare încheiat între societate 
și Consiliul de Administraţie;

10. Mandatarea domnului Călin Cândea, cu drept de 
substituire, pentru efectuarea tuturor formalităţilor și 
încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea 
la îndeplinire a hotărârilor acestei adunări generale ordinare 
a acţionarilor, inclusiv publicarea în MO și înregistrarea la 
ORC a hotărârilor AGOA.

Toate celelalte articole și precizări din convocator rămân 
neschimbate.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
CÂMPEAN GLIGOR

NAPOMAR S.A.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 
mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 1.042.384,67 
lei + TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

1.163.931 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.03.2018, ora 15.00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (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 18.04.2018, ora 
15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator 

Av. Mihai Popa

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pitești, 

nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri imobile:

• Teren în suprafaţă de 6.008 mp înscrise în Cartea Funciară 
nr. 50159 Cuzdrioara, situat în Cuzdrioara, Platforma CCH 
Dej, jud. Cluj – preţ de pornire 94.930 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 28.03.2018, ora 15.00, 
la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea 
caietului de sarcini și depunerea garanţiei de participare 
de 10% din preţul bunului licitat (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 18.04.2018, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

 SOLVENDI S.P.R.L.
 Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
 Asociat coordonator

 Av. Mihai Popa
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Viitorul: Mihai 
Georgescu va 
pierde meciul 
cu Sticla Turda
Mihai Georgescu va pierde la 
„masa verde” meciul de ieri cu 
Sticla Turda, după ce s-a pre-
zentat doar în opt jucători la te-
ren, iar doi dintre ei s-au „acci-
dentat” în primele cinci minute.
A fost rea voinţă din partea lor. Ei, 
dacă vor să promoveze, trebuie 
să joace, iar noi eram o echipă ca-
re nu le puneam în pericol punc-
tele, dar îi mai întindeam puţin și 
ei își mai puneau jocul la punct. 
„Trebuia să fi e înţelegere din par-
tea Turzii, să jucăm miercuri, pen-
tru că probabil ne băteau oricum, 
că e diferenţă mare între ei și ju-
cătorii noștri tineri. Și cei de la AJF 
ne-au spus că dacă obţinem acor-
dul echipei adverse, meciul poate 
fi  amânat. Și dacă noi obţinem 
amânarea, mâine ne amână me-
ciul”, a declarat Mihai Georgescu, 
președintele clubului.

Liga I: FC Botoşani - 
Dinamo, 
meci amânat
Meciul dintre FC Botoșani și FC 
Dinamo București, programat 
sâmbătă seara, pe stadionul  
„Municipal” din Botoșani, de la 
ora 20,45, în etapa a doua a fa-
zei play-out a Ligii I de fotbal, a 
fost amânat din cauza ninsorii 
abundente, și va fi  reprogramat 
la o dată ce va fi  stabilită ulterior, 
a anunţat Liga Profesionistă de 
Fotbal pe site-ul său ofi cial.
„Având în vedere, ninsorile abun-
dente din data de 17.03.2018, ce 
fac imposibilă disputarea jocului 
FC Botoșani – Dinamo, din cadrul 
etapei a 2-a, din play-out-ul 
Campionatului Naţional Liga 1 
Betano, prognoza meteo pentru 
următoarele zile, ce confi rmă im-
posibilitatea programării jocului, 
dispoziţiile art.6.1. a, 8.d și art. 
11 și 12 din ROAF, privind progra-
marea jocurilor și schimbarea 
acestei programări, Liga 
Profesionistă de Fotbal a adoptat 
prezenta decizie de amânare a 
meciului FC Botoșani – Dinamo, 
din data de 17.03.2018, pentru o 
dată ce va fi  anunţată ulterior”, se 
arată în comunicatul LPF.

Judo: 3 românce, 
aproape de medalii 
la Ekaterinburg
Româncele Monica Ungureanu 
(cat. 48 kg), Larisa Florian (52 kg) 
și Loredana Ohâi (57 kg) au ratat 
medaliile de bronz la turneul de 
judo Grand Slam de la 
Ekaterinburg (Rusia), în care s-au 
clasat pe locul 5. La cat. 48 kg, 
Ungureanu a învins-o în primul tur 
pe Kelly Staddon (Marea Britanie), 
în sferturi a trecut de mongola 
Gerelmaa Erdenetsogt, dar a pier-
dut semifi nala, iar apoi și meciul 
pentru medalia de bronz cu mon-
gola Narantsetseg Ganbaatar. La 
aceeași categorie, Alexandra Pop 
a întrecut-o în primul tur pe franţu-
zoaica Melodie Vaugarny, în sfer-
turi a pierdut la Endo, iar apoi în 
recalifi cări a fost învinsă de 
Erdenetsogt, clasându-se pe locul 
7. În limitele cat. 52 kg, 
Alexandra-Larisa Florian a învins-o 
în optimi pe Oishabonu 
Qurbonalieva (Tadjikistan), în sfer-
turi a câștigat în faţa polonezei 
Agata Perenc, dar apoi a pierdut 
semifi nala cu rusoaica Natalia 
Kuziutina și meciul pentru bronz cu 
japoneza Rina Tatsukawa.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Rezultatele pe sferturi 

au fost: 19-19, 30-11, 

14-19, 10-27.Meciul a 

început sub semnul echili-

brului şi a stat în acest fel 

pe parcursul primului 

sfert, încheiat de altfel la 

egalitate.

În cea de-a doua perioa-

dă, lucrurile au început să 

scârţâie serios pentru bas-

chetbaliştii lui Mihai Silvă-

şan.

Ultima parte a jocului a 

adus o întorsătură de situ-

aţie incredibilă în arena din 

capitală. Silvăşan a optat 

pentru o echipă scundă, în 

care doar Ousmane Barro se 

afla sub panou, iar jocul ac-

celerat al „studenţilor” a dat 

roade.

„A fost un joc cu două 

reprize diametral opuse! Şti-

am că echipa din Galaţi joa-

că foarte bine, sunt luptă-

tori şi muncitori, sunt cei 

mai buni din campionat la 

recuperări ofensive şi acest 

lucru s-a văzut şi în aceas-

tă seară.

Am avut mari probleme 

în prima repriză, nu am re-

uşit să stopăm mai nimic din 

jocul lor. În repriza secun-

dă, chiar dacă am făcut câ-

teva greşeli, datorită mai ales 

atitudinii noastre, dar şi cu 

puţin noroc am învins, iar o 

victorie este o victorie, tre-

buie să ne bucurăm de ea.

Urmează pentru noi două 

meciuri importante în câteva 

zile, ne dorim să ne odihnim 

şi aşteptăm să câştigăm aces-

te meciuri.” a declarat tehni-

cianul Mihai Silvăşan, pen-

tru site-ul ofi cial al clubului.

Principalii marcatori pen-

tru U-BT au fost Rasic (24 

de puncte, 5 recuperări), 

Zeigler (13 puncte, 3 recu-

perări), Watson (10 punc-

te, 8 pase decisive) şi Barro 

(10 puncte, 3 recuperări). 

De la Phoenix Galaţi s-au 

remarcat Threatt (18 punc-

te, 7 pase decisive), Miller 

(16 puncte, 4 pase decisi-

ve), Gugino (12 puncte, 7 

recuperări) şi Pavlovic (12 

puncte, 4 recuperări). Ur-

mătorul meci pentru forma-

ţia U-Banca Transilvania va 

fi marţi, 20 martie, de la 

ora 18. Partida va avea loc 

în Sala Sporturilor „Horia 

Demian”.

U-BT, victorie cu Phoenix Galaţi
Formaţia U-Banca Transilvania a obţinut o victorie extrem de importantă în meciul cu Phoenix Galaţi, scor final 76-73.

Meciul dintre româncă 

şi japoneza Naomi Osaka, 

locul 44 WTA, s-a termi-

nat 3-6, 0-6.

Halep a fost învinsă cate-

goric, după doar o oră şi cinci 

minute de joc, meci în care 

şi-a cedat serviciul de cinci 

ori şi a reuşit un singur break. 

De-a lungul întâlnirii, român-

ca a servit un as, a comis trei 

duble greşeli şi a avut procen-

taje de reuşită la serviciu de 

57 la sută cu prima minge şi 

28 la sută cu cea de-a doua.

Chemat pe teren la scorul de 

3-6, 0-3, australianul Darren Ca-

hill a fost ignorat de Simona, 

continuând să vorbească singur. 

Constănţeanca nu a schimbat 

nimic în jocul ei, având în faţă 

o adversară mai solidă decât Pe-

tra Martic, în faţa căreia reuşi-

se o revenire în sferturi.

„Lucrul cel mai important 

este că am jucat semifi nale 

după multe săptămâni de ab-

senţă şi o accidentare difi ci-

lă, aşa că nu o să distrug ce 

am făcut bun la acest turneu 

doar din cauza acestui meci”, 

a spus Halep după partida cu 

Naomi Osaka.

„Nu m-am putut 
concentra”

„Nu am simţit deloc min-

gea. Nu m-am putut concen-

tra. Am fost ieşită din joc", a 

declarat Halep. „Osaka e o ju-

cătoare puternică şi joacă foar-

te bine. Am jucat la Melbour-

ne împotriva ei şi ştiam că 

poate face un meci bun. Ea a 

fost mai bună, a fost mai pre-

gătită, a fost aptă de joc şi 

pregătită să obţină victoria, 

iar eu n-am fost”, a mai spus 

Simona Halep, campioană la 

Indian Wells în 2015. „Am ra-

tat multe mingi şi nu am ju-

cat ce trebuia. Nu caut scu-

ze, ea a fost mai bună. Nu am 

fost pregătită şi am greşit 

mult”, a adăugat Halep.

„Am fost surprinsă 
de Halep”

Osaka a afi rmat, la rândul 

său, că nu a dorit să se gân-

dească prea mult la jocul ad-

versarei sale pentru a nu-şi 

pierde concentrarea, însă a ţi-

nut să precizeze: „Am fost un 

pic surprinsă, mai ales la în-

ceputul setului al doilea, pen-

tru că am simţit că mi-a ofe-

rit ... puncte gratis, dar nu 

m-am gândit prea mult la as-

ta”.

În fi nală, Naomi Osaka, în 

vârstă de 20 de ani, o va în-

tâlni pe rusoaica Daria Ka-

satkina, de aceeaşi vârstă. 

Afl ată pe locul 19 WTA, Ka-

satkina a învins-o, sâmbătă 

dimineaţă, scor 4-6, 6-4, 7-5, 

pe americanca Venus Willi-

ams, cap de serie numărul 8 

şi locul 8 WTA, la capătul unui 

meci care a durat două ore şi 

50 de minute.

390 de puncte WTA 
pentru Halep

Simona Halep, campioa-

nă la Indian Wells în 2015, 

va primi 327.965 de dolari 

şi 390 de puncte WTA, pen-

tru prezenţa în semifinale, 

şi va rămâne pe primul loc 

în clasamentul mondial. În 

ciuda acestui eşec, Simona 

Halep are un bilanţ excelent 

în 2018, cu 18 victorii şi doar 

2 înfrângeri, una în finala 

turneului Australian Open, 

primul de Mare Şlem al anu-

lui. Halep o învinsese pe 

Osaka în toate cele trei con-

fruntări de până acum. Pri-

mul lor duel a avut loc în 

2016, în turul al treilea de 

la Roland Garros, unde ro-

mânca s-a impus cu 4-6, 6-2, 

6-3. Un an mai târziu, la tur-

neul de la Miami, Halep a 

învins-o pe niponă tot în trei 

seturi, 6-4, 2-6, 6-3, ultima 

confruntare lor având loc 

anul acesta, în luna ianua-

rie, în optimile de finală ale 

Openului Australiei, unde 

Simona a obţinut victoria în 

două seturi, 6-3, 6-2.

Halep, eliminată de Naomi Osaka 
în semifinale la Indian Wells
Lidera mondială a fost eliminată în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells.

Halep este pe primul loc în clasamentul WTA
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