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Grevă în justiţie la Cluj
Consilierii de probaţiune din Cluj sunt 
nemulţumiţi de problemele privind cal-
cularea salariilor.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Pe primul loc în Europa 
la cazurile de rujeolă
În judeţul Cluj, în ultimele luni s-a inregis-
trat un singur caz de rujeolă.  Pagina 4
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Defrişări cu cântec 
la Chinteni
Mai mulţi plopi au fost tăiaţi din zona lacului 
fi indcă puneau în pericol trecătorii.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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România, cea mai mare inflaţie 
din Uniunea Europeană, în luna iunie

România este pe primul loc în 
UE în ceea ce priveşte rata anuală 
a infl aţiei în iunie2018, înregistrând 
o creştere de 4,7% a Indicelui Ar-
monizat al Preţurilor de Consum 
(IAPC), arată datele comunicate 
miercuri de Eurostat.

Biroul de statistică al Comisiei 
Europene - Eurostat - ia în calcul 
IAPC, astfel că în raportarea citată 
apare o infl aţie de 4,7% în aprilie 
2018 în România, în loc de 5,4% 
cât fusese Indicele Preţurilor de 
Consum (IPC).

Cele mai mari rate anuale au fost 
înregistrate în România (4,7%), Es-
tonia (3,9%) şi Ungaria (3,2%), iar 
la polul opus, se afl ă Danemarca, cu 
o infl aţie anuală în luna iunie de 
1,1%, Grecia (1%) şi Irlanda (0,7%).

În luna iunie, rata anuală a in-
fl aţiei în zona euro a fost de 2,0%, 
comparativ cu 1,9%, cât înregistra 
în mai 2018, iar în aceaşi perioadă 
a anului precedent, rata infl aţiei a 
fost de 1,3%.

Infl aţia anuală a Uniunii Euro-
pene a fost de 2,0% în iunie 2018, 
stabilă comparativ cu luna mai 
2018, iar cu un an mai devreme, 
infl aţia UE a fost de 1,5%.

În perioada analizată, cea mai 
mare contribuţie la rata anuală 
a infl aţiei din zona euro a sur-
venit din punct de vedere ener-
getic (+0,76 puncte procentua-
le, pp), urmată de servicii (+0,57 
pp), produse alimentare, alcool 
şi tutun (+0,53 pp) bunuri 
(+0,10 pp).

Festivalierii de la Electric Cast-
le nu se vor putea bucura nici 
anul acesta de vreme frumoasă. 

Urmând „tradiția”, la Bonțida, 
timpul va fi  în mare parte înno-
rat și vor fi  averse de ploaie.
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com
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Cum va fi vremea la Electric Castle?

S 16/27 0C D 17/27 0C

Urmează câteva zile de atmosferă electrizantă. Ediția a 6-a a festivalului a 
debutat, oficial, ieri după amiază, odată cu deschiderea porţilor domeniului 
castelului Banffy. 1000 de jandarmi, poliţiști și pompieri vor acţiona în sistem 
integrat pentru asigurarea măsurilor de ordine publică.  Pagina 7

Ploaie şi noroi. 
A început Electric Castle!
Ce să nu rataţi astăzi la EC, în a doua zi de festival  
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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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Consilierii de probaţiune 

din cadrul Serviciului de 

Probaţiune (SP) Cluj 

anunţă că au intrat în 

grevă generală, miercuri, 

alături de angajaţii servi-

ciilor de probaţiune din 

alte şase judeţe, precum 

Arad, Braşov, Galaţi, 

Ilfov, Timiş şi Vrancea, 

dar şi din Bucureşti. 

De asemenea, consilierii 

de probaţiune din alte 12 ju-

deţe intenţionează să declan-

şeze la rândul lor greva gene-

rală în cursul zilei de joi (ju-

deţele Alba, Botoşani, Dâm-

boviţa, Harghita, Maramureş, 

Satu Mare şi Sălaj) şi vineri, 

(judeţele Argeş, Bistriţa-Nă-

săud, Iaşi, Mureş şi Teleor-

man), anunţă consilierii de 

probaţiune din cadrul Servi-

ciului de Probaţiune Cluj.

„Consilierii de probaţiune 

protestează astfel faţă de nere-

zolvarea problemelor de natură 

salarială pe care le-au semnalat 

în ultimii ani către conducerea 

Direcţiei Naţionale de Probaţiu-

ne (DNP), respectiv a Ministe-

rului Justiţiei (MJ) şi care s-au 

acumulat în timp, culminând cu 

calculul incorect al salariilor tu-

turor angajaţilor din sistemul de 

probaţiune începând cu luna ia-

nuarie 2018, odată cu intrarea 

în vigoare a noii Legi cadru de 

salarizare unitară în sistemul 

bugetar. La nivel declarativ, res-

ponsabilii din DNP şi MJ au re-

cunoscut toate problemele sem-

nalate de consilierii de probaţi-

une, dar până în prezent nu au 

luat măsuri pentru soluţionarea 

acestora. Numeroasele încercări 

ale angajaţilor de a obţine re-

zolvarea acestor probleme pe 

calea dialogului au eşuat şi au 

condus în cele din urmă la de-

cizia acestora de a intra în gre-

vă”, au precizat consilierii de 

probaţiune din cadrul Serviciu-

lui de Probaţiune Cluj, într-un 

comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, consi-

lierii afl aţi în grevă solicită DNP 

şi Ministerului Justiţiei urmă-

toarele: calcularea corectă a sa-

lariilor conform formulei de cal-

cul stabilită de Legea cadru de 

salarizare unitară în sectorul 

bugetar şi confi rmată de Minis-

terul Muncii şi Justiţiei Sociale; 

plata efectivă a sumelor de bani 

rezultate din calcularea incorec-

tă a salariilor, în baza unei for-

mule de calcul eronate, din lu-

na ianuarie 2018 până în pre-

zent; elaborarea şi emiterea Or-

dinului Ministrului Justiţiei 

(OMJ) comun şi calcularea ime-

diată a salariului având la ba-

ză Valoarea de Referinţă Secto-

rială (VRS) de 463,5 lei, con-

form adresei emise de minis-

trul justiţiei în luna mai 2018, 

în vederea emiterii OMJ indivi-

duale cu VRS 463,5 lei; plata e-

fectivă a drepturilor salariale în 

conformitate cu OMJ individu-

ale menţionate la punctul 3; 

aducerea la îndeplinire a OMJ 

542/05.02.2018 prin plata efec-

tivă a drepturilor salariale re-

stante pentru perioada decem-

brie 2016 – noiembrie 2017; pu-

nerea în executare a hotărârilor 

judecătoreşti defi nitive şi irevo-

cabile pronunţate în favoarea 

consilierilor de probaţiune.

„Pe perioada grevei, angaja-

ţii Serviciului de Probaţiune Cluj 

vor respecta legislaţia în vigoa-

re şi vor asigura serviciile esen-

ţiale afl ate în sarcina instituţiei, 

reprezentând cel puţin o treime 

din activitatea normală. În con-

formitate cu art. 59 din Legea 

123/2006 privind statutul per-

sonalului de probaţiune, consi-

lierii din cadrul SP Cluj vor asi-

gura, în timpul grevei, partici-

parea serviciului la şedinţele de 

judecată la care a fost citat, în-

tocmirea la termen a referatelor 

de evaluare pentru inculpaţi, 

precum şi rezolvarea altor sar-

cini considerate urgente, potri-

vit legii, sau apreciate ca atare 

de către organele judiciare”, mai 

spun consilierii de probaţiune.

Grevă în justiţie. 
Consilierii de probaţiune 
îşi cer drepturile salariale
Consilierii de probaţiune din Cluj au intrat în grevă, alături de angajaţi din 
alte judeţe, fiind nemulţumiţi de problemele privind calcularea salariilor.

L-aţi văzut pe acest bărbat? 

Un bărbat în vârstă de 35 ani a plecat la 
data de 9 iulie de la domiciliu, din comu-
na Cămărașu, judeţul Cluj, și nu a mai 
revenit. Poliţia a fost sesizată cu privire 
la faptul că Horvath Florin Mihai  de 35  
de ani a plecat voluntar de la domiciliu, 
din Cămărașu, cu intenţia de a merge la 
locul de muncă în municipiul Cluj-
Napoca și nu a mai revenit la domiciliu. 
De asemenea, acesta nu a mai putut fi 
contactat telefonic. Semnalmentele per-
soanei dispărute: înălţime 1,80 m, greu-
tate 70 de kg, constituţie atletică, faţa 
ovală, ochi albaștri, buze subţiri, păr șa-
ten, mersul normal; la data plecării pur-
ta blugi de culoare albastră, geacă de 
fâș de culoare neagră, bluză de culoare 
gri, pantofi sport negri. Persoanele care 
pot furniza orice informaţii despre per-
soana dispărută, sunt rugate să se adre-

seze celei mai apropiate unităţi de poli-
ţie sau să apeleze gratuit numărul unic 
de urgenţă 112!

Criterii discriminatorii la 
atribuirea locuințelor sociale
Unul dintre criteriile principale la atribui-
rea de locuințe sociale de către Primăria 
Cluj-Napoca face referire la studii. Mai 
multe ONG-uri au semnalat că acesta es-
te un criteriu discriminatoriu în condițiile 
în care persoanele care au nevoie de 
locuință socială fac parte, în general, din 
categorii sociale defavorizate. În 
ședințele de Consiliu Local, s-au prezen-
tat de nenumărate ori cetățeni de la 
Pata Rât care aveau nevoie de o astfel 
de locuință, dar nu s-au încadrat din cau-
ză că nu au studii, scrie ziardecluj.ro. 
Fundația Desire, care apără drepturile 
cetățenilor de etnie romă, a câștigat un 
proces cu Primăria Cluj-Napoca referitor 
la condițiile discriminatorii la atribuirea 
de locuințe sociale. Cu toate acestea, ce-
rerile continuă și în acest an să fie evalu-
ate pe baza unui sistem de criterii despre 
care deja trei autorități au stabilit că 
sunt ilegale și discriminatorii: Tribunalul 
Cluj, Curtea de Apel Cluj și Consiliul 
Național pentru Combaterea 
Discriminării. Curtea apreciază că în mod 
legal și temeinic s-a aplicat primarului 
municipiului Cluj-Napoca o amendă con-
travenţională de 3000 lei, astfel că se va 

respinge acţiunea formulată de recla-
manţii municipiul Cluj-Napoca în contra-
dictoriu cu pârâţii Consiliul Naţional 
Pentru Combaterea Discriminării și 
Fundaţia „Desire”, ca neîntemeiată.

O stradă din Florești, 
inundată cu apă menajeră 

O ploaie de doar câteva minute a creat 
haos în Florești. Canalizările au refulat, 
iar apa menajeră a inundat o stradă. 
Drumul și trotuarele au fost acoperite 
marți după-masa pe o stradă în Florești 
de apa menajeră care a ieșit din canali-
zare. Floreștenii care au trecut ieri pe 
strada Muncitorilor din au fost nevoiţi să 
circule prin apa cu miros îngrozitor care 
a ieșit pe gurile de canalizare. „A ieșit a-
pa din canalizare și mirosea îngrozitor. 
Toaleta din curtea bunicii, de la țară, mi-
roase mult mai frumos decât mirosea azi 
în Florești”, a spus un floreștean.

Pe scurt

Consilierii de probaţiune din Cluj sunt nemultumiți de problemele privind calcularea salariilor
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Peste 5000 de absolvenți de liceu  înscriși 
la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

În urma sesiunii de admitere vară 2018,  la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca au 
fost înscriși 5246 de candidați.

Cele 12 facultăți ale Universității Tehnice, între care 9 la Cluj Napoca și 3 la Baia Mare, 
plus extensiile universitare de la Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău, au oferit candidaților 
103  programe de studii licență și un număr de 4937 de locuri la buget și la taxă.

Specializările cu cel mai mare număr de candidați  înscriși și cu cea mai mare concurență 
au fost din cadrul Facultăților de Automatică și Calculatoare, Electronică, Telocomunicații 
și Tehnologia Informației – unde au fost depuse 1684 dosare; Facultatea de Arhitectură și 
Urbanism  - 256 dosare, precum și din cadrul Facultăților de Inginerie Electrică, Autovehicule 
Rutiere, Mecatronică și Mecanică, Construcții de Mașini și Construcții, unde au fost depuse 
2239 dosare.

La Centrul Universitar Nord Baia Mare cele mai căutate specializări au fost Economia 
Firmei și Management din cadrul Facultății de Științe, Pedagogie și Asistență Socială din 
cadrul  Facultății de Litere, precum și specializarea Calculatoare din cadrul Facultății de 
Inginerie.

Zeci de tineri europeni 

şi-au prezentat, marţi, la 

Cluj-Napoca, ideile inedite 

prin care speră să poată 

ajuta la dezvoltarea 

comunităţilor locale din 

ţările lor, în cadrul semi-

fi nalei Competiţiei 

Europene de Inovare 

Socială (EUSIC), organiza-

tă de Comisia Europeană.

Din România au fost desem-

nate trei proiecte care au ajuns 

în această semifi nală. Unul din-

tre ele presupune folosirea unui 

autobuz care să ajute la pregă-

tirea tinerilor din mediul rural, 

prin informaţii şi chiar jocuri 

interactive, pentru a face faţă 

competitivităţii actuale de pe 

piaţa muncii. Proiectul a fost 

de altfel intitulat „Autobuzului 

Carierei”, deoarece echipa va 

folosi acest mijloc de transport 

pentru a se deplasa în diverse 

localităţi din România.

Practic, marţi la Cluj, în ca-

drul semifi nalei competiţiei au 

fost prezentate 30 de proiecte 

din diferite ţări europene, care 

au fost alese dintr-un total de 

700 de proiecte care au intrat 

iniţial în competiţie.

Proiecte dedicate comunităţilor locale 
europene, prezentate la Cluj-Napoca

Anca M. Colibășanu
redactie@monitorulcj.ro

România este pe primul 

loc în Europa în ceea ce 

priveşte cazurile de 

rujeolă, a spus, mier-

curi, ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea, 

aceasta exprimându-şi 

speranţa că medicii de 

familie vor avea mai 

mult curaj şi vor intra 

în comunităţi.

„Statisticile vorbesc: săp-

tămâna trecută au fost 209 

cazuri noi de rujeolă. Sun-

tem în continuare pe primul 

loc în Europa şi (...) nu pu-

tem lucrurile să rămână aşa. 

Am foarte mare încredere şi 

în medicii de familie, pen-

tru că, odată ce vor vedea 

că nu sunt singuri, mai ales 

cei din comunităţile izola-

te, cred că vor prinde puţin 

curaj. Practic, acesta este 

scopul prezenţei noastre 

aici”, a spus ministrul Să-

nătăţii, Sorina Pintea.

În judeţul Cluj, nu se mai 

poate vorbi de o epidemie 

de rujeolă încă din luna sep-

tembrie a anului trecut. În 

ultimele două luni, s-a în-

registrat un singur caz, pen-

ultimul înregistrându-se în 

luna aprilie.

„La nivelul judeţului Cluj, în 

ultimele două luni s-a înregis-

trat un singur caz, care din punct 

de vedere al evoluţiei naturale 

este ceva absolut normal.

Se văd rezultatele cam-

paniei de vaccinare, Bineîn-

ţeles că se putea şi mai bi-

ne, puteam ca din luna mai 

a anului trecut să nu mai 

avem cazuri, nu din luna 

septembrie anul trecut”, a 

declarat pentru Monitorul 

de Cluj dr. Mihai Moisescu, 

directorul Direcţiei de Sănă-

tate Publică (DSP) Cluj.

Suntem pe primul loc în Europa 
la cazurile de rujeolă
În judeţul Cluj, în ultimele luni s-a înregistrat un singur caz de rujeolă.

Reprezentanţii UBB Cluj 

afi rmă că ministrul actual 

al Educaţiei ţine cu orice 

preţ să fi nalizeze clasifi ca-

rea universităţilor (inclu-

zând ierarhizarea domenii-

lor de studii), însă, din 

păcate, metodologia propu-

să este una complet greşită.

„Dânsul şi-a exprimat deja 

public viziunea şi aşteptările de 

la un astfel de demers în mo-

mentul în care a afi rmat că U-

niversitatea din Bucureşti nu 

merită gradul de încredere ridi-

cat şi că Universitatea Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca nu 

este nicidecum competitivă, aşa 

cum se crede. În acest proces 

şi-a luat ca partener principal 

ARACIS şi a găsit un gup de „ex-

perţi internaţionali” care să-i im-

plementeze viziunile politice.

Din păcate, metodologia pro-

pusă este una complet greşită. 

Dacă a rezultat din neştiinţă, es-

te îngrijorător, dar lucrurile în-

că pot fi  corectate. Dacă a re-

zultat însă din rea-intenţie, atunci 

acest demers este unul care vi-

zează siguranţa naţională!

Oricât respect am avea pen-

tru ARACIS şi colegii de acolo, 

unii provenind chiar de la UBB, 

această instituţie poate excela 

eventual în acreditarea univer-

sităţilor, nicidecum în clasifi ca-

re/ierarhizare (care presupune 

elemente de competitivitate-ex-

celenţă academică). Atrăgând 

ARACIS în acest demers, minis-

trul îi face acestei instituţii im-

portante în mediul academic ro-

mânesc un deserviciu imens. 

Ca urmare a acestei confuzii, 

metodologia propusă pentru cla-

sifi care/ierarhizare este conta-

minată cu criterii de acredita-

re”, spun reprezentanţii UBB, 

într un comunicat de presă.

Aceştia mai subliniază că 

într-adevăr, dacă în clasamente-

le internaţionale de referinţă ale 

universităţilor (şi ierarhia dome-

niilor de studii) (ex. ARWU/QS/

THE/USNews, etc.) peste 80% 

dintre indicatori sunt legaţi de 

competitivitate-excelenţă, în me-

todologia propusă de minister 

acest procent se situează în ju-

rul valorii de 27% pentru clasi-

fi carea universităţilor şi de apro-

ximativ 20% pentru ierarhiza-

rea domeniilor de studii, restul 

fi ind indicatori de acreditare (ex. 

numărul de săli de clasă) con-

gruenţi cu fi losofi a ARACIS şi/

sau invenţii locale (ex. publica-

ţii comerciale), ambele seturi de 

indicatori atenuând şi chiar in-

versând diferenţele de competi-

tivitate-excelenţă academică din-

tre universităţi.

La rândul lor, experţii străini 

implementează viziunea/cerin-

ţele ministerului, cerinţe care 

au făcut ca doar aproximativ 

22% dintre indicatorii propusi 

pentru clasifi care/ierarhizare să 

se regăsească între indicatorii 

din clasamentele/ierarhizările 

internaţionale de referinţă ale 

universităţilor.

Urmând şi recomandările din 

Rezoluţia Consorţiului Univer-

sitaria reunit în perioada 22-24 

iunie 2018 la Cluj-Napoca, con-

dcerea UBB cere Guvernului Ro-

mâniei să nu permită un astfel 

de demers care urmăreşte înlo-

cuirea realităţii academice cu 

clasamente/ierarhii politice. Ris-

cul nu este atât pentru univer-

sităţile tradiţionale din marile 

centre academice ale ţării – ca-

re, aşa cum au supravieţuit de-a 

lungul vremurilor persecuţiilor 

unor regimuri totalitare, vor su-

pravieţui şi acestui asalt efemer, 

trist şi dezamăgitor -, cât pen-

tru competitivitatea României 

şi imaginea acesteia în spaţiul 

european/internaţional.

„De asemenea, le reamintim 

experţilor internaţionali care ser-

vesc viziunile ministerului, că 

România nu este un teren în ca-

re să-şi testeze experimental pro-

priile metodologii şi îi avertizăm 

să nu propună metodologii ca-

re nu ar fi  congruente cu bune-

le practici internaţionale (şi ca-

re nu ar fi  acceptate în proprii-

le lor ţări). Nu avem nevoie în 

mediul academic românesc de 

un nou scandal, similar celui le-

gat de alimentele de calitate scă-

zută trimise în Europa de Est. 

Nu avem nevoie de metodolo-

gii experimentale pentru clasi-

fi carea universităţilor româneşti. 

Universităţile româneşti se lup-

tă să pătrundă şi să fi e respec-

tate în aria europeană/interna-

ţională a educaţiei şi cercetării, 

nu să se raporteze unele la al-

tele, după o măsură dată de fac-

torul politic intern. Solicităm 

Băncii Mondiale, sub auspiciile 

căreia lucrează aceşti experţi, 

să nu-şi asocieze numele şi re-

putaţia cu un astfel de demers.

UBB va fi  un partener con-

structiv şi serios al oricărui de-

mers de clasifi care şi ierarhi-

zare care corespunde bunelor 

practici internaţionale. Spre 

exemplu, în logica autonomi-

ei universitare, ar trebui să sta-

bilim în România trei clase de 

universităţi – locale/regionale/

naţionale -, fi ecare clasă defi -

nită prin indicatori (chiar da-

că un subset de indicatori ar fi  

comun tuturor claselor) şi ro-

luri academice/sociale specifi -

ce, iar apoi fi ecare universita-

te din România poate alege cla-

sa în care să fi e analizată/ie-

rarhizată pe baza misiunii pe 

care şi-a asumat-o voluntar în 

propria Cartă. Dacă UBB, ca 

instituţie publică, va fi  forţată 

de minister să intre într-un de-

mers de clasifi care/ierarhizare 

absurd din punct de vedere 

academic, o va face, deoarece 

este constrânsă legal, dar va 

protesta public şi academic (şi 

prin alte mijloace), iar cu pri-

ma ocazie va avea grijă ca a-

ceste derapaje să fi e corectate 

şi modifi cate ireversibil în di-

recţia academică corectă. Acest 

mesaj se aplică şi metodologi-

ei de clasifi care a şcolilor doc-

torale (afl ată de asemenea în 

lucru, în aceeaşi formulă, mi-

nister-ARACIS)”, mai spun re-

prezentanţii UBB Cluj.

UBB contestă metodologia de clasificare 
a universităţilor româneşti propusă de MEN
Conducerea UBB consideră că „dacă a rezultat din neştiinţă, este îngrijorător”.

Universitățile românești se luptă să pătrundă și să fi e respectate în aria europeană
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Joi, 19 iulie 2018, se va 

desfăşura la 

Cluj-Napoca, în organi-

zarea Clubului de 

Cicloturism Napoca 

(CCN), sub egida 

Federaţiei Bicicliştilor 

din România (FBR), o 

nouă ediţie a Marşului 

Bicicliştilor Clujeni (a 

130-a din seria lunară 

începută în septembrie 

2007 în continuarea 

celei anuale începute 

de CCN în 1998).

Întâlnirea participanţilor 

va fi în Piaţa Unirii, la ora 

18:00. Marşul va dură circa 

o oră şi jumătate şi va stră-

bate zona centrală şi peri-

centrala a Clujului şi carti-

erele Mărăşti şi Grigorescu.

Traseul concret este: Pia-

ţa Unirii – Bd. Eroilor – Pia-

ţa Iancu – Piaţa Baba No-

vac – Strada M.Lehrer – Pia-

ţa T.Cipariu – Bulevardul 

N.Titulescu – Strada Unirii 

– Strada Al.Vaida-Voevod – 

Bulevardul 21 Decembrie 

1989 – Piaţa A.Iancu – Stra-

da Cuza Voda – Piaţa M.Vi-

teazu – Strada I.P.Voitesti – 

Strada Dacia – Strada Gen.

Dragalina – Bulevardul 1 De-

cembrie 1918 – pasarela pes-

te Somes – pista biciclete 

mal Somes – Strada Uzinei 

Electrice – Strada Stadion – 

Parcul Central S.Bărnuţiu – 

Strada E.Isac – Strada P.Ma-

ior – Piaţa L.Blaga – Strada 

Napoca – Piaţa Unirii.

Potrivit organizatorilor, 

marşul este o nouă ocazie 

de a reaminti autorităţilor 

locale, publicului şi presei 

de nevoia promovării utili-

zării bicicletei că o compo-

nentă esenţială a mobilită-

ţii urbane durabile şi alter-

nativă viabilă la transportul 

automobilistic, alături de 

transportul în comun şi de-

plasarea pietonală.

“Marşul este legat şi de fap-

tul că de aproape un an nu 

s-a mai continuat nimic în di-

recţia dezvoltării cantitative 

şi calitative a infrastructurilor 

pentru biciclete în Cluj-Napo-

ca, faptul că noile proiecte de 

piste de biciclete sunt tot sim-

ple compromisuri care nu res-

pecta bunele practici consa-

crate, şi faptul că Primăria 

continua să nu rezolve grave-

le carente de semnalizare ru-

tieră a infrastructurilor pen-

tru biciclete (de exemplu ban-

da comună cu transportul pu-

blic de la Primărie spre cart.

Mărăşti, pe str.Memorandu-

mului şi bd.21 Decembrie), 

insistă să menţină benzi co-

mune pentru biciclete şi trans-

portul public mult prea îngus-

te ca să fi e fezabile şi multe 

promisiuni probiciclistice au 

rămas în continuare doar pe 

hârtie şi unele dintre cele re-

alizate sunt în stare precară.

Totodată, marşul este, că 

de obicei, şi un prilej de 

contact, cunoaştere şi peda-

lare împreună a bicicliştilor 

clujeni, o ocazie de împăr-

tăşire de opinii, de găsit co-

legi de excursii sau surse de 

echipament specific, de 

schimb de experienţă pe te-

ma magazinelor şi ser-

vice-urilor de biciclete şi al-

te teme de interes şi de cu-

noaştere de noi trasee urba-

ne”, spun organizatorii. 

Marşul lunar al bicicliştilor are loc astăzi

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Zona lacului Chinteni 

va fi amenajată ca zonă 

de agrement.

Câţiva locuitori ai satului 

Chinteni au fost îngrijoraţi când 

au văzut că mai mulţi plopi au 

fost tăiaţi din zona lacului şi au 

făcut sesizări la Garda de Me-

diu. Reprezentanţii administra-

ţiei locale spun însă că defrişa-

rea s-a desfăşurat în legalitate 

pentru atât pentru a-i proteja pe 

trecători, cât şi pentru un pro-

iect de reamenajare a zonei.

Liana Carmen Rusu, după 

ce a văzut că în zona lacului 

Chinteni a fost defrişaţi mai 

mulţi arbori, a făcut sesizări la 

Garda Forestieră Cluj şi Garda 

Naţională de Mediu, crezând că 

tăierile plopilor au fost ilegale.

„Am constatat că, în zona 

lacului din localitatea Chinteni, 

judeţul Cluj, au avut loc defri-

şări masive de arbori. Defrişă-

rile au vizat în principal plopii 

din jurul lacului Chinteni, a că-

ror vechime era cuprinsă între 

80 şi 100 de ani. Este cunoscut 

faptul că lacul Chinteni este un 

punct turistic important în ju-

deţul Cluj, tocmai în considera-

rea peisajului natural din zonă. 

Tocmai de aceea, defrişarea ar-

borilor a condus la o degrada-

re, mai mult decât îngrijorătoa-

re, a peisajului. După cunoştin-

ţele mele, această tăiere abuzi-

vă de arbori s-a făcut în mod 

ilegal, fără existenţa avizelor şi 

autorizaţiilor necesare”, a expli-

cat Liana Carmen Rusu.

Astfel, autorităţile locale au 

făcut toate demersurile necesa-

re în anul 2017 prin actul de 

punre în valoare nr. 01611 emis 

de către Romsilva – Filiala Sil-

vică Cluj. S-a făcut marcarea a-

cestui material lemnos prin Ho-

tărârea Consiliului Local nr. 193 

din noiembrie 2017.

Reprezentanţii administra-

ţiei locale însă spun că tăieri-

le au avut loc cu aprobarea 

Ocolului Silvic Cluj.

„Noi am decis tăierea plopi-

lor în urma unei probleme pe 

care am avut-o anul trecut de 

Paşti, în contextul în care în 

noaptea de Paşti unul din plopi 

s-au rupt din cauza condiţiilor 

meteo a pus în pericol viaţa par-

ticipanţilor la trafi c. Acele bu-

căţi rupte au fost dislocate din 

ordinul Prefectului de către ISU 

Cluj, după care dat fi ind faptul 

că avem un proiect de reame-

najare a lacului Chinteni cu o 

valoare de 4 milioane de euro 

şi vom reconstrui digul în tota-

litate, s-a decis tăierea acestor 

plopi, sub supravegherea celor 

de la ISU Cluj pentru că era pu-

să viaţa celor din zonă în peri-

col. În urma unei autorizaţii de 

exploatare a materialului lem-

nos, în urma unei hotărâri de 

consiliu în ceea ce priveşte va-

lorifi carea materialului lemnos 

şi în urma unei punei în valoa-

re de către Direcţia Ocolului Sil-

vic Cluj”, a declarat pentru Mo-

nitorul de Cluj Lucia Suciu, pri-

marul comunei Chinteni.

În cadrul proiectului care 

este fi nanţat de Ministerul Tu-

rismului pentru amenajarea 

zonei lacului Chinteni, arbo-

rii vor fi  înlocuiţi cu alte spe-

cii de vegetaţie. Zona va de-

veni una de agrement.

De asemenea, pe lângă fap-

tul că plopii puneau în pericol 

viaţa persoanelor care treceau 

prin zonă, aceştia au cauzat şi 

fi suri în drum. De aceea, pro-

iectanţii au decis să planteze 

alt tip de vegetaţie acolo.

Valoarea investiţiilor se ri-

dică la 4 milioane de euro, 

iar digul de la lacul Chinteni 

va fi  reconstruit în totalitate 

şi va fi  inclus şi un spaţiu 

special pentru pescuit şi pen-

tru hidrobiciclete.

Defrişări cu cântec la Chinteni
Mai mulţi plopi au fost tăiaţi din zona lacului fiindcă puneau în pericol trecătorii.

Mai mulți plopi au fost tăiați pentru siguranța trecătorilor

Lucia Suciu: „Noi am decis tăierea plopilor în urma unei probleme 
pe care am avut-o anul trecut de Paşti”
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Ploile torenţiale au provocat viituri 
în judeţul Cluj. 100 de maşini, oprite în trafic
Drumul Naţional 75 a fost blocat, marţi sea-
ra, pe o porţiune de peste 50 de metri, în lo-
calitatea Buru, din judeţul Cluj, din cauza alu-
viunilor care au căzut pe carosabil. Circa 100 
de mașini au fost oprite în trafi c până la re-
medierea situaţiei.

Ploaia torenţială a angrenat aceste aluviuni 
de pe versanţii cam “cheliţi” de păduri, zona 
fi ind bine cunoscută pentru furturile de lemn 
și exploataţiile ilegale.

Reprezentanţii ISU Cluj au declarat, marţi, că 
se intervine cu utilaje de la Primăria Iara și 
de la Drumurile Naţionale pentru remedierea 

problemelor apărute după ce carosabilul a 
fost acoperit de aluviuni.

„Drumul Naţional DN75 este blocat de aluvi-
uni la intrarea în localitatea Buru, dinspre 
Turda. Au fost angrenate aluviuni de un to-
rent de pe versant, la faţa locului intervenind 
utilaje de la Primăria Iara și de la Drumurile 
Naţionale pentru curăţare. Drumul este blo-
cat pe o porţiune de peste 50 de metri, circa 
100 de mașini fi ind oprite în trafi c în această 
zonă”, au spus sursele citate.

Judeţul Cluj a fost sub atenţionare cod porto-
caliu de furtuni până la ora 20.30.

Poza zilei

Expediţia românească 

trans-siberiană de cerce-

tare a efectelor schimbări-

lor climatice asupra pădu-

rii boreale s-a încheiat cu 

succes, cei implicaţi în 

acest proiect revenind în 

ţară după o lună de zile 

în care au fost parcurşi 

25.000 de kilometri, pe 

două continente – Europa 

şi Asia, fi ind traversate 

şase ţări – Ucraina, 

Federaţia Rusă, 

Kazakhstan, Georgia, 

Turcia şi Bulgaria, pre-

cum şi cinci mari fl uvii – 

Volga, Obi, Enisei, Amur 

şi Dunărea.

RO-CRESS (Romanian Cli-

mate Change Research Expe-

dition Siberia) a fost prima 

expediţie românească de stu-

diere a efectelor schimbărilor 

climatice asupra Marii Păduri 

Boreale, un proiect unic prin 

complexitatea lui la nivel şti-

inţifi c mondial, organizat în 

perioada 15 iunie – 15 iulie, 

de către Centrul de Cercetări 

Biologice (CCS) Jibou, în co-

laborare cu Universitatea Ba-

beş-Bolyai (UBB) Cluj Napo-

ca şi cu sprijinul Primăriei Ji-

bou şi al Olympus România.

„În prima sa parte, expe-

diţia a căutat să urmeze limi-

ta sudică a marii Păduri Bo-

reale din Eurasia, pentru că 

aici, la limita largă dintre tai-

ga şi stepă, de la est de Ural 

până la Marea Japoniei, un-

de pădurile de foioase, nemo-

rale, lipsesc, în banda lată de 

30 – 500 de kilometri, numi-

tă 'de silvostepă', poate fi  de-

criptat codul modelului com-

plicat al schimbărilor climati-

ce. Departe de infl uenţele an-

tropice masive din Europa şi 

Asia de Est, în imensitatea 

aproape neatinsă a naturii Si-

beriei, prins în inelele anua-

le ale copacilor, poate fi  atins 

şi descifrat într-o anumită mă-

sură misterul variaţiilor recen-

te ale climatului nostru. Ni-

meni nu a lucrat vreodată la 

o scară atât de largă. La ca-

petele traseului, în Ucraina şi 

ţinutul Ussuri am aruncat o 

privire şi asupra pădurilor de 

foioase nemorale şi de tran-

ziţie de aici. Pentru traseul de 

întoarcere ROCRES 2018 a ales 

deliberat o rută mai lungă, 

pentru a colecta probe din 

ecosistemele boreale de alti-

tudine (montane) din estul 

Munţilor Pontici. Nu a fost un 

moft; pădurile boreale şi de 

foioase din aceşti munţi de-

pind în întregime de apa fur-

nizată de Marea Neagră, de 

vecinătatea ei. Este de aştep-

tat ca oscilaţiile climatice să 

fi e de altă natură decât cele 

din ecosistemele ale căror rit-

muri sunt dirijate de marile 

oceane. Sunt aceste oscilaţii 

corelate sau nu? Nimeni nu 

ştie încă, dar poate expediţia 

noastră va da primele răspun-

suri în acest sens", apreciază 

Sabin Bădărău, conferenţiar 

universitar la Facultatea de 

Ştiinţa şi Ingineria Mediului 

a Universităţii Babeş-Bolyai, 

potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, expediţia 

a trecut prin şase ţări şi pes-

te cele mai importante cinci 

fl uvii din Eurasia.

Directorul CCB Jibou, Cos-

min Sicora, unul dintre iniţi-

atorii proiectului, consideră 

expediţia o reuşită, principa-

lele obiective propuse iniţial 

fi ind atinse.

„Expediţia a decurs bine. 

Eu spun că este o reuşită, 

pentru că ne-am întors cu 

bine, în primul rând şi asta 

este cel mai important şi 

ne-am atins obiectivele prin-

cipale, referitoare la schim-

bările climatice. Am putut 

lua probele, care de fapt erau 

ţinta principală, de pe tot 

traseul acesta al pădurii bo-

reale. Am început să recol-

tăm carote din arbori chiar 

înainte de Munţii Ural, din 

zona dintre Kiev şi Mosco-

va, unde am întâlnit pentru 

prima dată pădurea pădurea 

boreală şi până în extremul 

orient rus, dincolo de Sibe-

ria, la Marea Japoniei şi ţi-

nutul Ussuri. La întoarcere 

am venit pe un traseu puţin 

mai lung. Am venit prin ste-

pele Kazahstanului, pe lân-

gă Marea Caspică, am tra-

versat Caucazul, Georgia şi 

după aceea Turcia, Bulgaria 

şi România. Am văzut şi Mun-

ţii Pontici, de pe ţărmul Mă-

rii Negre, cu o vegetaţie de-

osebită şi Munţii Caucaz, ab-

solut extraordinari. Am luat 

carote şi de acolo, ca să fa-

cem comparaţii cu cele din 

zona pădurii boreale şi am 

făcut observaţii pe lângă pro-

bele acestea materiale, care 

rămân şi care se pot analiza 

ulterior", a declarat marţi, 

Cosmin Sicora.

El a subliniat că din prime-

le observaţii se poate remar-

ca faptul că pădurea boreală 

este ameninţată de schimbă-

rile climatice, dar şi de acti-

vitatea umană, precum defri-

şările de păduri.

Sicora crede că acest areal 

al pădurii boreale ar trebui 

protejat, însă oamenii de şti-

inţă pot doar să tragă un sem-

nal de atenţie privind ame-

ninţările la care este supus.

Expediţia românească trans-siberiană, la final
Cei implicaţi în proiect au revenit în ţară după o lună de zile în care au fost parcurşi 25.000 de kilometri.

Expediţia românească trans-siberiană s-a încheiat cu succes
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Ediţia a 6-a a Electric 

Castle Festival a debutat, 

ofi cial, ieri după amiază, 

odată cu deschiderea por-

ţilor domeniului castelu-

lui Banffy. Damian Robert 

Nesta „Jr. Gong” Marley, 

cel mai tânăr fi u al legen-

dei muzicii reggae Bob 

Marley şi cel mai de suc-

ces urmaş al lui pe linie 

muzicală, a încântat 

publicul de la Electric 

Castle, miercuri seara.

Muzicianul, care a cântat 

pe scena principală a festiva-

lului de la Bonţida, are deja 

o carieră de peste 20 de ani 

în care a lansat albume, foar-

te multe proiecte muzicale 

complexe şi o nouă abordare 

în stilul reggae, mai aproape 

de dance, dar păstrând mesa-

jele sociale puternice care i-au 

infl uenţat copilăria. Cel mai 

recent album al său, din 2017, 

„Stony Hill”, sună foarte bi-

ne şi o spun asta nu doar mi-

lioanele de fani pe care îi are 

în lumea întreagă, ci şi criti-

cii de specialitate. Venirea lui 

la Electric Castle a fost o pre-

mieră pentru piaţa muzicală 

din România. Parteneri în pro-

iecte muzicale: Mick Jagger 

şi Dave Steward. Damian Mar-

ley are colaborări cu Bruno 

Mars, Gwen Stefani, Jay-Z, 

Skrillex, Rusko, Sean Paul şi 

încă zeci de nume celebre. 

Premii: foarte multe, dar me-

rită să menţionăm măcar ce-

le două Grammy.

Suprafaţă mai mare 
decât anul trecut

Cei peste 300.000 de me-

tri pătraţi, o suprafaţă cu 30% 

mai mare decât la ediţia pre-

cedentă, aşteaptă să fi e „cu-

ceriţi”, iar surprizele pregăti-

te de organizatori şi la aceas-

tă ediţie se regăsesc în toate 

aspectele festivalului: de la 

amenajări, la activităţile spe-

ciale pregătite.

Autobuzele spre Bonţida vor 

circula non-stop, la intervale 

de maxim 20 de minute (mult 

mai scurte în perioadele de 

vârf) şi vor avea în Cluj-Napo-

ca două staţii: una la Sala Spor-

turilor „Horia Demian” şi o sta-

ţie la Iulius Mall. Costul unei 

călătorii este de 12 lei şi poate 

fi  achitat cash sau direct cu bră-

ţara de festival.

La Electric Castle se poate 

ajunge şi cu trenul; toate tre-

nurile care tranzitează locali-

tatea Bonţida, indiferent de 

destinaţia fi nală, vor opri aici 

în cele 5 zile de eveniment. 

În plus, studenţii au gratuita-

te. Tarom a pus la dispoziţie 

100 de bilete gratuite pe ruta 

Bucureşti – Cluj – Bucureşti, 

promoţie ce este încă în de-

rulare. Autoturismele perso-

nale sunt o opţiune valabilă, 

festivalul având pregătite 6.000 

locuri de parcare.

Distracţie garantată: 
concerte, fashion şi fi lme

Facilităţile puse la dispozi-

ţie egalează oferta din orice 

zonă urbană: un supermarket 

va fi  deschis din prima zi, iar 

zona de food court include nu 

mai puţin de 40 de vendors 

cu o ofertă generoasă în di-

versitate şi conţinut. Locuri 

gratuite de încărcare a tele-

foanelor, reţea WI-FI pe în-

treaga suprafaţă a festivalu-

lui, un laundromat, 700 de 

dulăpioare oferite tot gratuit, 

totul este pregătit pentru a a-

sigura un confort maxim.

În aşteptarea concertelor 

de pe cele 9 scene ale festiva-

lului, publicul va avea de ales 

între zeci de activităţi şi ex-

perienţe. Film, circ, fashion 

sau EC Sessions sunt doar câ-

teva dintre cuvintele cheie ce 

trebuie trecute în programul 

fi ecărei zile. Artiştii Circului 

Metropolitan din Bucureşti au 

creat „Reveria” împreună cu 

echipa Cirque du Soleil, spec-

tacolul plin de acrobaţii cura-

joase fi ind prezentat la Elec-

tric Castle pentru prima dată 

în afara capitalei.

Electric Castle are loc între 

18-22 iulie la Bonţida. Anul 

trecut, în total, în cele cinci 

nopţi de festival, peste 100.000 

de participanţi din ţară şi stră-

inătate au făcut să vibreze 

castelul de la Bonţida.

Electric Castle şşi-a deschis pporţţile! 
Fiul lui Bob Marley a dat startul distracţiei
Alexandrina & Band, Delinqent Habits, Damian Marley, Class, Vunk „Best of Vunk” au fost primii 
care au urcat pe scenele festivalului Electric Castle de la Bonţida.

Anul trecut, în total, în cele cinci nopţi de festival, peste 100.000 de participanţi din ţară şi străinătate 
au făcut să vibreze castelul Banffy de la Bonţida

Discul de Aur, Discul de Platină si Dublu Disc de Platină, pri-
mele locuri in cele mai cunoscute topuri din lume, Netsky 
este superstarul drum and bass ce revine la Bonţida în 
2018. După show-ul de acum 3 ani, DJ-ul și producătorul 
belgian a continuat să-și crească notorietatea cu fi ecare no-
uă piesă pe care a lansat-o, precum și prin colaborările cu 
nume ca Lost Frequencies sau Digital Farm Animal.

JP Cooper este cu totul altceva decât v-aţi aștepta dacă îl 
cunoașteţi doar din „Perfect Strangers”, hit ul pe care l-a 
compus, acum doi ani, pentru Jonas Blue. JP Cooper a reu-
șit să strângă peste un miliard de streams încă înainte de 
a-și lansa primul album, iar acum că acesta este pe piaţă 
după o muncă de 3 ani în studio, îl veţi putea asculta, în 
premieră, astăzi la scena principală.

Wolf Alice merită căutaţi în programul festivalului măcar 
pentru a vă convinge că hit-ul lor „Moaning Lisa Smile” su-
nă excelent în varianta live.

Mai urcă pe scenele de la Electric Castle: The Last 
Internationale, Icona Pop, Digitalove At Elrow, Tini Gessler 
At Elrow, Groove Armada At Elrow, George Privatti At Elrow, 
Nastia At Elrow, Baby Elvis, White Walls, Agent Fresco, 
Golan, Vlad Dobrescu, Petre Ispirescu, Forma, DNU, Andy 
H, Displace și mulţi alţii.

Ce să nu rataţi astăzi la Electric Castle, 
în a doua zi de festival

Cu prilejul desfășurării festivalului Electric Castle, peste 
1000 de jandarmi, poliţiști și pompieri vor acţiona în sistem 
integrat pentru asigurarea măsurilor de ordine publică.

“Premergător începerii festivalului, poliţiștii specializaţi au 
efectuat controale pirotehnice în zona de desfășurare a eve-
nimentului și pe căile de acces către festival. De asemenea, 
pe perioada festivalului, punctele de acces vor fi  asigurate 
cu efective și cupluri chinotehnice specializate în detectarea 
și semnalizarea materialelor explozive”, transmite IPJ Cluj.

În perimetrul de desfășurare a festivalului vor fi  operaţiona-
lizate trei corturi de prim ajutor medical în perimetrul festi-
valului, iar echipaje mixte de pompieri și paramedici 
SMURD vor patrula în permanenţă în zona festivalului.

“În permanenţă vor fi  pregătite trei ambulanţe SMURD 
pentru transportul la spital în caz de nevoie, precum și do-
uă autospeciale pentru stingerea incendiilor care vor asigu-
ra prima intervenţie în caz de necesitate. Permanent vor fi  
asigurate măsuri de prim-ajutor medical, evacuare în situa-
ţii de urgenţă, prevenirea și stingerea incendiilor prin inter-
mediul a 75 de pompieri, cinci medici și 15 studenţi volun-
tari. Premergător au fost desfășurate de către inspectorii 
ISU Cluj controale preventive la amenăjările temporare din 
perimetrul festivalului, cât și cele din zonele adiacente”, 
spun reprezentanţii ISU Cluj. Reprezentanţii forţelor de ordi-
ne recomandă celor care urmează să participe la acest eve-
niment, să evite implicarea în orice fel de confl ict, să nu răs-
pundă provocărilor, să nu consume băuturi alcoolice în ex-
ces sau alte substanţe interzise de lege și foarte important, 
să nu ezite să solicite sprijinul celui mai apropiat echipaj de 
poliţie sau jandarmerie, dacă au nevoie de sprijin sau dacă 
sunt martorii săvârșirii unor fapte antisociale.

Desfăşurare masivă de forţe. Peste 1000 
de jandarmi şi poliţişti, trimişi la Bonţida

Meteorologii spun că în acest weekend vor cădea 
averse de ploaie la Bonţida, iar temperaturile 
se vor situa între 25 și 27 de grade Celsius.

Cum este vremea la Bonţida
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 
REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. 

având sediul în Cluj-Napoca, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
2-4, înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj sub 
nr. J12/1591/1992, cod unic de înregistrare RO201373, 
întrunit în ședinţa de lucru la sediul societăţii, în data de 
18.07.2018, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 22.08.2018, ora 
11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înscriși în 
Registrul acţionarilor la sfârșitul zilei de 13.08.2018 
considerată data de referinţă și care au dreptul de a participa 
și de a vota în cadrul adunării generale.

În cazul în care la data de 22.08.2018 nu se îndeplinesc 
condiţiile de cvorum, ședinţa AGEA se va desfășura în data de 
23.08.2018, ora 11:00, în acelasi loc, cu aceeași ordine de zi.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare 
a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj, inregistrată la 
ORC sub nr. J12/1530/2012, CIF RO26565289, de la 
valoarea de 100.000 lei până la maxim valoarea de 
9.100.000 lei, cu o sumă de până la 9.000.000 lei, prin 
emiterea de noi părţi sociale, fi ecare cu o valoare nominală 
de 100 lei/parte socială, în schimbul conversiei creanţelor 
certe, lichide și exigibile ale asociaţilor asupra societăţii 
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părţi sociale noi emise.

2. Aprobarea participării societăţii REMARUL 16 FEBRUARIE 
S.A. la majorarea capitalului social al societăţii TRANSFEROVIAR 
CĂLĂTORI S.R.L. cu valoarea maximă de 4.610.000 lei, în 
schimbul alocării de părţi sociale noi emise, fi ecare având 
o valoare nominală de 100 lei, ca urmare a conversiei 
creanţei deţinută de REMARUL 16 FEBRUARIE S.A. asupra 
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. în părţi sociale noi emise, 
pe baza Raportului de expertiză contabilă extrajudiciară 
intocmit de expert contabil Marian Ramona Laura.

3. Aprobarea delegării către Consiliul de administraţie a 
exerciţiului atribuţiilor majorării capitalului social al societăţii 
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L. și a fi nalizării majorării de 
capital, pentru semnarea Actului constitutiv actualizat din 
partea asociatului REMARUL 16 FEBRUARE S.A. și respectiv 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare ducerii la 
îndeplinire a hotărârii AGEA ce se va adoptata.

4. Aprobarea datei de 11.09.2018 ca „Dată de 
Înregistrare”, respectiv data care servește la identifi carea 
acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA 
și a datei de 10.09.2018 ca ex date.

5. Aprobarea mandatarii Președintelui consiliului de 
administraţie/ președintelui de ședinţă, să semneze în numele 
acţionarilor hotărârile adoptate, precum și orice acte impuse 
de hotărârile adoptate și a consilierului juridic al societăţii 
Poptean Carmen Ramona să întocmească toate formalităţile 
legale necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor, fără a se 
limita la: publicarea în Monitorul Ofi cial al României, 
depunerea/ridicarea de cereri și alte înscrisuri în scopul 
realizării operaţiunilor de înregistrare/ridicare a hotărârilor 
în Registrul Comerţului Cluj și oriunde ar fi  necesar.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste 
drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise prin 
servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu 
până la data de 19.08.2018, printr-un înscris care va fi  
transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de 
curierat, cu confi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, 
procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate 
și procurate de la sediul societăţii sau de pe site-ul www.
remarul.eu, începând cu data de 20.07.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri 
CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul 
ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri 
speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală și conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu 
condiţia ca împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, 
în calitate de client, unui intermediar defi nit conform 
prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original la sediul societăţii până la data de 19.08.2018. În 
același termen buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul 
societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie
dl. Băncilă Virgiliu

Trump şi Comitetul său 

pentru acţiuni politice 

au cheltuit 274.000 

de dolari pentru reclame 

politice pe Facebook 

de la începutul lunii 

mai, depăşind Planned 

Parenthood Federation of 

America, o organizaţie 

non-profi t care oferă ser-

vicii medicale pentru 

femeile însărcinate, 

potrivit digi24.ro.

Planned Parenthood a chel-

tuit puţin peste 188.000 de 

dolari în aceeaşi perioadă.

Reclamele cumpărate de 

Trump au fost şi cele mai 

vizionate, cel puţin 37 de 

milioane de persoane având 

acces la ele.

Informaţiile au apărut 

într-un nou studiu al unui 

grup de cercetători de la U-

niversitatea din New York, 

care au folosit datele furni-

zate de Facebook pentru a 

ajunge la aceste concluzii. 

Începând cu luna mai, Face-

book a decis să arhiveze re-

clamele politice şi să facă pu-

blică o bază de date privind 

acest tip de conţinut.

Reţelele sociale au deve-

nit unul dintre cele mai fo-

losite medii pentru a trans-

mite mesajele politice dar 

până în prezent, transparen-

ţa în acest sens a fost limi-

tată. Acest lucru a permis 

agenţilor ruşi să transmită 

reclame politice controver-

sate către americani înainte 

de alegerile din 2016.

Facebook îi verifică acum 

pe cei care cumpără recla-

me politice pentru a se asi-

gura că sunt cetăţeni ame-

ricani sau rezidenţi perma-

nenţi, pentru a limita ames-

tecul străin

Câţi bani a cheltuit 
Donald Trump pentru 
publicitate pe Facebook
Preşedintele american, Donald Trump, este persoana care a cheltuit 
cel mai mult pentru publicitatea politică din SUA, scrie The New York Times.

Reclamele cumpărate de Trump au fost şi cele mai vizionate

Numărul imigranţilor care 

traversează Marea 

Mediteranană şi ajung 

în Europa prin Spania 

a crescut, depăşind astfel 

numărul de imigranţi 

care intră în ţările 

din Uniunea Europeană 

prin Italia, relatează 

site-ul postului France 24.

Până acum, 50.872 de imi-

granţi au traversat, anul aces-

ta, Marea Mediterană pentru a 

ajunge în Europa. Dar în timp 

ce numărul total al imigranţi-

lor care intră în Europa a scă-

zut, numărul celor care folo-

sesc ruta prin Spania s-a triplat, 

avertizează Organizaţia Inter-

naţională pentru Migraţie.

„Aşa cum am prezis acum 

câteva săptămâni, Spania a de-

venit cea mai frecventată rută 

pentru imigranţii din Africa”, 

a declarat purtătorul de cuvânt 

al agenţiei, Joel Millman, pen-

tru reporterii de la Geneva, 

anunţând că Spania „a între-

cut Italia în acest weekend”.

În total, 18.061 de imi-

granţi au ajuns în Spania din 

luna ianuarie, în comparaţie 

cu aceeaşi perioadă a anului 

trecut, când doar 6.500 de 

imigranţi au folosit această 

rută. Concomitent, 17.827 de 

imigranţi au intrat prin Italia 

în prima jumătate a anului 

2018, comparativ cu aceeaşi 

perioadă a anului trecut când 

93.237 de imigranţi au prefe-

rat această rută.

Numărul a început să sca-

dă în urma unui acord con-

troversat între Roma şi Paza 

de Coastă din Libia, cât şi în 

urma formării unui Guvern 

populist în Italia.

Numărul imigranţilor care ajung în UE prin Spania 
a depăşit numărul celor care ajung prin Italia
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Decizia Uniunii Europene 

a fost luată şi compania 

americană va trebui să 

plătească o sumă record: 

cinci miliarde de dolari, 

adică 4,3 miliarde de euro.

Această penalizare de 4,3 

miliarde de euro este una 

consistentă. E aproape du-

blă faţă de cea de 2,4 mili-

arde de euro pe care com-

pania trebuie să o plăteas-

că pentru abuzurile pe care 

le-a făcut cu motorul de că-

utare. Asta înseamnă că Go-

ogle va trebui să scoată din 

vistierie nu mai puţin de 6,7 

miliarde de euro. Lucrurile 

nu s-ar opri aici şi am pu-

tea vedea şi alte amende 

aplicate de UE din cauza 

practicilor Google.

De ce este acuzată Go-

ogle? În urmă cu doi ani, 

UE a acuzat Google să se fo-

loseşte de Android pentru 

a-şi extinde dominanţa de 

pe desktop pe telefoane. Gi-

gantul american le cere pro-

ducătorilor de smartpho-

ne-uri care aleg Android să 

instaleze pe telefoane apli-

caţiile sale. Aici intră browse-

rul Chrome, motorul de că-

utare să fie presetat din fa-

brică pe Google Search şi 

nu lipsesc YouTube, Maps 

şi alte aplicaţii.

Drept urmare, UE conside-

ră că astfel de acţiuni limitea-

ză competiţia.

Google spune că nu opreş-

te folosirea altor aplicaţii. 

Totuşi, nu poţi şterge apli-

caţiile preinstalate. Dar are 

dreptate cu ceva. A ajutat 

foarte mulţi producători să 

lanseze telefoane ieftine şi 

bune folosind sistemul de 

operare Android. Astfel creş-

te competiţia pentru Apple 

şi sistemul de operare iOS.

Uniunea Europeană este 

de acord cu unele dintre a-

ceste argumente. Contraata-

că spunând că Google utili-

zează şi motivări financia-

re pentru producători pen-

tru a instala aplicaţiile fir-

mei americane. Drept urma-

re, şase din primele zece 

aplicaţii descărcate din Uni-

unea Europeană sunt apli-

caţii Google. Startup-urile 

nu pot face faţă unei astfel 

de competiţii, iar utilizato-

rii acceptă să folosească apli-

caţiile americanilor fără să 

se obosească să descarce al-

tele. (playtech.ro)

Google, amendă record: 
De ce vrea EU miliarde 
de euro de la americani?
Google are probleme în UE din cauza strategiei sale. Amenda iniţială 
era vehiculată la aproape 11 miliarde de dolari. Între timp, au apărut 
informaţii care au mai „redus” din acea sumă.

UE a acuzat Google să se foloseşte de Android pentru a-şi extinde dominanţa de pe desktop pe telefoane

O echipă de astronomi 

care cercetau Sistemul 

Solar au primit o surpriză 

uriaşă şi neaşteptată din 

partea planetei Jupiter.

Aceştia au descoperit în 

mod accidental 12 luni necu-

noscute anterior care orbitea-

ză planeta Jupiter. Descope-

rirea creşte numărul total de 

sateliţi cunoscuţi la 79, ceea 

ce îi aduce lui Jupiter titlul de 

planeta cu cele mai multe luni 

din Sistemul nostru Solar – 

deşi şi spaţiul din jurul lui Sa-

turn este destul de aglomerat.

Echipa condusă de astro-

nomul Scott S. Sheppard de 

la Carnegie Institution for Sci-

ence folosea telescoape la sol 

pentru a căuta dovezi ale mis-

terioasei Planete 9.

„S-a întâmplat ca Jupiter 

să fi e pe cer lângă locurile în 

care căutam obiecte îndepăr-

tate din Sistemul Solar”, a 

spus Scott S. Sheppard.

Echipa folosea un telescop 

foarte puternic, pentru a ob-

ţine rezoluţii cât mai înalte, 

într-un câmp de observaţie 

mai larg decât cel în care au 

fost realizate cercetările ante-

rioare. Astronomii spun că au 

trebuit să observe posibilele 

luni mai mult timp pentru a 

confi rma că acestea chiar or-

bitează planeta.

Astronomul Jonti Horner 

de la University of Southern 

Queensland, care nu a fost 

implicat în această cercetare 

spune că descoperirea este cu 

adevărat interesantă, dar că 

nu l-a surprins foarte mult.

„Cred că pe măsură ce 

privim mai adânc, vom gă-

si mai mulţi sateliţi de ge-

nul în jurul lui Jupiter, Sa-

turn, Uranus şi Neptun, dar 

totuşi este grozav că au re-

uşit să găsească atât de mul-

ţi în acelaşi timp”, mai pre-

cizează Jonti Horner.

Pe baza observaţiilor echi-

pei, Gareth Williams de la In-

ternational Astronomical 

Union’s Minor Planet Center 

a reuşit să calculeze orbitele 

lunilor. Nouă dintre ele, găsi-

te în orbitele îndepărtate ale 

planetei, sunt împărţite în trei 

grupuri şi au nevoie de apro-

ximativ doi ani pentru a or-

bita Jupiter.

De asemenea, acestea au 

o orbită retrogradă, lucru ca-

re nu este neobişnuit pentru 

Jupiter, deoarece majorita-

tea lunilor cunoscute ale pla-

netei îndeplinesc această ca-

racteristică. (playtech.ro)

Descoperire istorică 
în astronomie: ce ascunde 
planeta Jupiter

Condusul pe ploaie toren-

ţială poate fi  periculos. 

Pe lângă viteza prea mare 

şi neatenţia la volan, 

intervine şi pericolul acva-

planării, care cauzează 

anual numeroase victime.

Pentru un şofer experimen-

tat, aceste sfaturi pot fi  inuti-

le, dar e bine să le reciteşti 

pentru a ţi le aminti, în cazul 

în care ai uitat vreunul.

După cum ai observat, pe 

timp de ploaie torenţială, vizi-

bilitatea este destul de scăzută 

şi dacă nu menţii o viteză op-

timă şi nu ai maşina echipată 

corespunzător, cu pneuri şi şter-

gătoare adecvate, te pui atât pe 

tine, cât şi pe ceilalţi în pericol.

Conform studiilor efectua-

te de Federal Highway Admi-

nistration (o instituţie federa-

lă americană), starea deterio-

rată sau alte condiţii care in-

tervin asupra pavajului pe ca-

re circuli cu maşina este cau-

za principală producerii acci-

dentelor, cumulată cu modul 

în care conduc şoferii.

Ploaia torenţială cauzează 

între 10 şi 20% din totalul aci-

dentelor rutiere anuale, care 

se soldează cu mii de morţi 

şi sute de mii de răniţi.

Acvaplanarea este principa-

lul pericol rezultat din ploaia 

torenţială şi este acel fenomen 

de „plutire” care se produce 

atunci când cauciucurile roţi-

lor pierd contactul cu asfaltul 

din cauza apei acumulate pe 

şosea şi care te face să pierzi 

controlul volanului.

E ca şi când cineva te-ar pro-

pulsa cu tot cu maşină, dintr-un 

avion în viteză, direct pe un lac. 

Diferenţa e că nu e necesar ni-

ciun avion dacă ai o viteză su-

fi cient de mare cât să începi să 

„navighezi” cu autoturismul pe 

apă, în loc să te deplasezi pe 

şosea. Problema e că acvapla-

narea nu se produce doar atunci 

când se inundă drumul pe ca-

re mergi cu viteză. Este nevoie 

de doar câţiva centimetri de a-

pă acumulată pentru că maşi-

na ta agită şi preia o bună par-

te din apă, cât să o ridice de pe 

şosea. De regulă, acvaplanarea 

intervine când depăşeşti viteza 

de 50 km/h. Da, ştiu, e foarte 

puţin, dar acesta e adevărul şti-

inţifi c şi nu poţi schimba asta. 

Doar să previi poţi.

Cum previi acvaplanarea 
când conduci

Fii atent la drum şi la nimic 

altceva. Concentrează-ţi aten-

ţia adupra şoselei pentru a ob-

serva eventualele pericole;

Încetineşte viteza, până 

ajungi la limita la care ştii că 

se produce acvaplanarea, chiar 

sub acest nivel;

În cazul în care simţi că-ţi 

„fuge” maşina pe apă, nu te 

panica, nu încetini brusc şi 

nici nu face jaloane din vo-

lan, nu vei face decât să în-

răutăţeşti fenomenul. Înceti-

neşte treptat şi ţine bine vo-

lanul pe direcţia dorită.

De ce ai nevoie 
pe vreme ploioasă

Verifi că şi înlocuieşte pe-

riodic ştergătoarele parbri-

zului (şi al lunetei, dacă ai 

hatchback sau SUV), pentru 

a-ţi asigura mereu o bună vi-

zibilitate;

Asigură-te că îţi funcţio-

nează farurile şi stopurile, in-

clusiv cele de ceaţă. Pe timp 

de ploaie, circulă mereu cu 

luminile aprinse;

Verifi că periodic starea ca-

uciucurilor. Înlocuieşte-le da-

că acele griduri nu mai sunt 

aşa proeminente. Umfl ă-le în-

totdeauna la atmosferele indi-

cate de producătorul maşinii;

Când vizibilitatea scade şi 

nivelul apei de pe şosea creş-

te, încetineşte şi păstrează o 

distanţă adecvată faţă de ve-

hiculul din faţă;

Dacă plouă torenţial şi abia 

mai vezi ceva, nu te încăpă-

ţâna şi nu te crede pilot de ra-

liu! Opreşte în siguranţă, por-

neşte avariile şi aşteaptă să 

mai stea ploaia;

Evită bălţile de pe şosea, 

nu intra cu viteză prin ele. Pot 

ascunde adevărate cratere.  

 (playtech.ro)

Ce e acvaplanarea şi cum trebuie 
să conduci pe timp de ploaie

„Surpriză, sunt gemeni!” 

– aceasta a fost reacţia 

astronomilor de la NASA 

în iunie după ce au stu-

diat un corp numit 2017 

YE5, care de fapt repre-

zintă doi asteroizi care 

orbitează unul în jurul 

celuilalt.

Cei doi asteroizi de dimen-

siuni mici au fost detectaţi cu 

ajutorul a trei telescoape ra-

dio, scrie Space.

Este suprinzător că cele 

două corpuri sunt similare 

în dimensiune, fiecare cu o 

circumferinţă de circa 900 

de metri. Până acum, savan-

ţii au detectat doar 3 astfel 

de perechi cu corpuri ega-

le. Cele mai multe sisteme 

de asteroizi binari sunt in-

egali, cu un asteroid mai 

mic ce orbitează în jurul 

unuia mai mare.

Observaţiile asupra 2017 

YE5 au arătat şi că perechea 

nu este de gemeni identici. 

Un asteroid este mai întu-

necat decât celălalt, suge-

rând că sunt alcătuite din 

materiale diferite sau poate 

au alte texturi.

Totuşi, poate trece multă 

vreme până când savanţii să 

realizeze noi studii. Studiul 

de faţă a profi tat  de apropi-

erea de Terra, începând apoi 

să se îndepărteze. Vor trece 

mai mult de 170 de ani pâ-

nă când sistemul binar să se 

apropie la această distanţă 

relativ mică de 6 milioane 

de kilometri.

Astronomii au descoperit 
asteroizi gemeni în 
apropierea Pământului
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Cu profundă durere în sufl et anunţăm că a trecut 
în nefi inţă cel care a fost

frate, rudă și bun prieten

GUNDISCH FERENC.
S-a stins din viaţă în data de 17 iulie 2018, la 
vîrsta de 77 de ani, după o scurtă suferinţă.

Înmormăntarea va avea loc vineri, 20 iulie 2018, 
ora 13.00, la Capela Cimitirului Central 

(Házsongard).

Să-I fi e memoria binecuvântată, odihnească-se 
în pace.

Familia îndurerată.

DECESE

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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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
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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. 
(6.7)

CASE/CABANE

¤ 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. (6.7)

¤ Vând teren arabil în satul Câm-
penești, com. Apahida, supr. 
5800 mp, preţ 15 euro/mp. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (6.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. 
(2.15)

¤ Asigur loc de depozitare pă-
mânt rezultat din escavare, în sa-
tul Câmpenești, comuna Apahida. 
Pentru detalii sunaţi la telefon 
0758-051260. (7.7)

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. 
(6.7)

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. (5.7)

¤ 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. (6.7)

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. (6.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

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. (2.15)

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. (2.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (2.7)

¤ 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. (2.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (2.20)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ 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. 
(6.7)

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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-955625. (2.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0744-479172. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (6.7)

¤ 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/

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.

mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (5.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (6.7)

¤ 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

¤ BOSTON CREAM S.R.L. cu se-
diul în Cluj-Napoca, Calea Baciu-
lui, nr. 1-3 jud. Cluj, 
J12/3516/2017, C.U.I. 
37730160, declar pierdut certifi -
cat de înmatriculare și certifi cate 
constatatoare emise de O.R.C. 
Cluj. Se declară nule. 

¤ PODANLOG S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Bihorului, nr.10, 
jud. Cluj, J12/1816/2013, C.U.I. 
31725793, declar pierdut certifi -
cat de înmatriculare și certifi cate 
constatatoare emise de O.R.C. 
Cluj. Se declară nule.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005privind protecţia me-
diului, aprobă prin Legea 265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și ORD. 1798/2007, S.C. GDI ELEC-
TRIC CAB S.R.L., anunţă începere demersurilor în vede-
rea obținerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „recu-
perarea MATERIALELOR RECICLABILE SORTTATE“, din loca-
litatea Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 9:00-16:30, vineri 9:00-14:00.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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



joi, 19 iulie 2018 monitorulcj.ro 11

  
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 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691
@adax.ro

a 

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 Akzente

16:00 Telejurnal

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:20 Lozul cel mare

17:55 Europa League

18:00 Europa League: FC 

Viitorul Constanţa - Racing FC 

Union Luxembourg

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 Paul, mare polițist la 

mall 2

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Inamicul din umbră

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Focus din inima 

României

13:30 Teleshopping

14:00 Salutări de la Agigea

16:00 Orgolii

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:00 Explozia

22:00 Trăsniți din NATO

22:45 Focus din inima 

României

23:15 Pumnul de fi er

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: 

AFC Astra Giurgiu - FC CFR Cluj

15:30 Teleshopping

16:30 Liga Magazin

17:30 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: AFC Astra 

Giurgiu – FCSB

19:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

CS Gaz Metan Mediaș – FC 

Dinamo București

21:30 Look for coaching

22:00 Look de campion

23:00 România te privește

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii SC DI ALISSEA SRL cu sediul in 
Municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 21, 
ap. 1, jud. Cluj, înmatriculată la ORC sub nr. J12/4140/2007, 
CUI 22453517 că s-a deschis procedura generală a insolvenţei 
împotriva acesteia potrivit sentinţei civile nr. 1174/27.06.2018 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
353/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 13.08.2018, 
tabel preliminar 30.08.2018, contestații: în termen de 7 
zile de la data publicării in Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
tabel defi nitiv 19.09.2018. 

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

ANUNŢ PUBLIC

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator 
judiciar al Leaderplast Profi le SRL (în faliment, en 
faillite, in bankruptcy), cu sediul în Municipiul 
Cluj-Napoca, Blv. Nicolae Titulescu, nr. 22, bl. P10, ap. 1, 
Judeţ Cluj, CUI 32251523, J12/2847/2013, prin Hotărârea 
nr. 1240/2018 pronunţaţă la data de 02.07.2018 de către 
Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 635/1285/2018

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului Leaderplast SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 13.08.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 27.08.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
17.09.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Leaderplast SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud 
Cluj, la data de 31.08.2018 ora 11.00.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. IDEAL CLASS CONSTRUCT 
S.R.L.-D cu sediul în Municipiul Dej, str. Valea Codorului, 
nr. 67 , jud. Cluj, înmatriculată la ORC sub nr. J12/1977/2011, 
CUI 28926819 că s-a deschis procedura simplifi cată a 
falimentului  împotriva acesteia potrivit sentinţei civile nr. 
1116/20.06.2018  pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 516/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 13.08.2018, 
tabel preliminar 30.08.2018, contestații: în termen de 7 
zile de la data publicării in Buletinul Procedurilor de Insolvență, 
tabel defi nitiv 24.10.2018. 

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

COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere Nota de Serviciu nr. 7239/26977 din 
11.07.2018, emisă de Autoritatea Națională Sanitar 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, privind evoluția 
și extinderea pestei porcine africane pe teritoriul României, 
se suspendă pe o perioadă nedeterminată funcționarea 
tuturor târgurilor de animale vii.

Astfel, începând cu data de 11.07.2018, toate târgurile 
din județul Cluj sunt suspendate pe o perioadă nedeterminată.

Specialiști din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și 
Siguranța Alimentelor vor dispune măsuri specifi ce referitoare 
la respectarea legislației din domeniu cu privire la interzicerea 
și totodată sancționarea funcționării ilegale a aglomerărilor 
de animale de interes zootehnic, care au ca scop vânzarea 
animalelor vii.  

Din punct de vedere sanitar veterinar se vor efectua 
controale în teritoriu și se vor sancționa contravențional 
administratorii acestor târguri/oboare care nu respectă 
legislația sanitară veterinară in vigoare.

Pe această cale, informăm producătorii agricoli și 
comercianții de pe raza municipiului Turda și a comunelor 
învecinate, că începând cu data de 11.07.2018 s-a dispus 
suspendarea funcționării pe o perioadă nedeterminată a 
târgului de animale din municipiul Turda, fi ind interzisă 
comercializarea de animale vii de orice specie.
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Răzvan Raţ şi-a 
anunţat retragerea 
din fotbal
Fostul internaţional Răzvan Raţ 
și-a anunţat încheierea carierei 
de fotbalist, miercuri, într-o 
emisiune a postului de televizi-
une Digi Sport. Fostul fundaș 
stânga, acum în vârstă de 37 
de ani, a declarat că îi este tot 
mai greu să își găsească moti-
vaţia. ''Cred că e cazul să pun 
punct! Îmi e foarte greu să-mi 
găsesc motivaţia și cred că e 
mai bine așa. Sunt într-un mo-
ment în care cred că trebuie să 
mă retrag", a spus Raţ, care în 
ultima parte a sezonului trecut 
a evoluat la ACS Poli Timișoara, 
echipă care a retrogradat în li-
ga secundă. ''Am simţit că este 
momentul potrivit. Nu îmi este 
ușor, dar de ceva vreme eram 
pregătit moral pentru acest 
anunţ'', a declarat Răzvan Raţ 
pentru site-ul FRF.

Şase echipe la 
Beach Volleyball 
în Cadrul EC
Începând din 19 iulie, și până 
duminică, 22 iulie, va avea loc 
turneul de Beach Volleyball, 
avizat de Federaţia Română de 
Volei, „Lay’s Electric Castle” în 
cadrul Festivalului Electric 
Castle, de la Castelul Banffy, 
Bonţida – jud. Cluj. Joi, 19 iu-
lie, va avea loc faza de califi -
cări, după care vor urma meciu-
rile de pe tablourile principale. 
La feminin sunt înscrise 12 
echipe și se joacă cu dublă eli-
minare, iar la masculin sunt 18 
echipe. Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj va fi  repre-
zentat la acest turneu de șase 
echipe, patru la feminin și două 
la masculin. Premiile turneului 
sunt în valoare de 1000 de eu-
ro, atât la feminin, cât și la 
masculin. Echipele participante 
din partea CS ”U” Cluj vor fi  for-
mate din: Raluca Bucur – 
Alexandra Ariton, Alexandra 
Bara – Paula Tarţa, Sorina 
Răileanu – Adina Stanciu, 
Angelica Podină – Denisa 
Mocar, Adrian Pop – Cătălin 
Neag, Vlad Negrean – Mihai 
Popovici.

Dan Roman va juca 
la Sănătatea Cluj
Sănătatea Cluj s-a reunit pentru 
pregătirea noului sezon al Ligii 
a III-a, iar la primul antrena-
ment s-a prezentat și Dan 
Roman. Sănătatea s-a reunit la 
baza „Ardealul”, după ce 
Universitatea Cluj a plătit pen-
tru închirierea exclusivă a tere-
nului de la „Clujana”, casa ulti-
milor ani a alb-verzilor. Cu a-
ceastă ocazie, „virușii” vor în-
cheia și un protocol de colabo-
rare cu Ardealul, jucătorii școlii 
clujene care au terminat junio-
ratul și nu vor reuși să se trans-
fere într-un eșalon superior ur-
mând să joace pentru 
Sănătatea în Liga a III-a. "Ei ne 
vor ajuta pe noi cu jucători, iar 
noi le asigurăm trecerea asta la 
nivel de seniori. Vom avea un 
fel de protocol pe latură sporti-
vă”, a spus managerul 
Sănătăţii, Marius Semeniuc. 
Clujenii au terminat pe locul șa-
se sezonul trecut al Ligii a III-a, 
noul campionat urmând să în-
ceapă la fi nalul lunii august.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Dubla manşă va avea loc 

la 24 iulie, la Cluj-Napoca, 

turul, respectiv 31 iulie 

sau 1 august, la Malmo, 

returul.

Campioana Suediei a în-

vins, marţi, pe teren propriu, 

cu scorul de 2-0 (0-0), echi-

pa echipa Drita din Kosovo, 

în manşa a doua din primul 

tur preliminar al Ligii Campi-

onilor. Golurile au fost mar-

cate de Strandber '55 şi Lars-

son '60. În tur, Malmo câşti-

gase cu 3-0.

În Suedia campionatul se 

afl ă în plină desfăşurare, în-

să echipa antrenată de germa-

nul Uwe Rosler nu are un se-

zon foarte bun. După 14 eta-

pe, Malmo ocupă locul 7, cu 

19 puncte, la 11 puncte în ur-

ma liderului AIK Solna.

Suedia a fost prezentă la 

Cupa Mondială din Rusia, 

unde a fost eliminată în sfer-

turile de finală de Anglia. 

Selecţionata lui Janne An-

dersson nu a avut în lot ni-

ciun jucător de la Malmo, 

însă mijlocaşul Arnor Tra-

ustason a fost prezent la tur-

neul final cu naţionala Is-

landei, care nu a reusit să 

iasă din grupe.

Malmo a câştigat de 20 de 

ori campionatul în Suedia. Va-

loarea lotului este de 13,8 mi-

lioane de euro.

Jucătorii cu cea mai bu-

nă cotă sunt fundaşul danez 

Lasse Nielsen, 30 de ani, şi 

mijlocaşul suedez Oscar Le-

wicki, 25 de ani. Abii sunt 

cotaţi la 1,5 milioane de eu-

ro. Căpitanul echipei este 

Markus Rosenberg, un ata-

cant de 35 de ani.

Helmut Duckadam a fost 

impresionat de forţa campioa-

nei CFR Cluj şi crede că se ba-

te de la egal la egal cu Malmo.

„Au un lot foarte, foarte 

bun, echilibrat. Sunt acope-

riţi pe toate poziţiile. O echi-

pă foarte bună, cu care va 

fi foarte greu să ne luptăm 

în acest an. După lotul pe 

care îl are, e favorită la ti-

tlu. Dar anul trecut, am fost 

principalii favoriţi şi am pier-

dut campionatul. Sper ca 

anul acesta să fie invers”, a 

spus Duckadam, la Digi 

Sport, în cadrul emisiunii 

„Fotbal Club”.

„Se bate de la egal la egal cu 

Malmo”, a adăugat Duckadam.

Edward Iordănescu a fă-

cut o analiză a adversarilor 

din Champions League: "O 

echipă valoroasă, în ciuda 

parcursului mai slăbuţ din 

campionat. E campioana ţă-

rii, o echipă cu mare tradi-

ţie în cupele europene, ca-

re vine cu jucători valoroşi, 

experimentaţi. Am studiat-o 

şi ne concentrăm pe Malmo, 

dar mai avem, vom vedea. 

Faţă de noi, ei sunt în plin 

campionat, vor avea mai 

multe meciuri în picioare, 

dar asta nu prea contează. 

Important să ne urmărim 

obiectivul şi să-l şiar asta 

nu prea contează. Important 

să ne urmărim obiectivul şi 

să-l şi atingem".

Clujenii deschid noul se-

zon din Liga 1 vineri, de la 

ora 21.00, contra lui FC Bo-

toşani, iar FCSB joacă sâm-

bătă, tot de la 21.00, împo-

triva Astrei Giurgiu.

Malmo FF, viitoarea adversară 
a CFR Cluj, în preliminariile LC
Malmo FF va fi adversara campioanei României, CFR Cluj, în turul II preliminar al Ligii Campionilor. 

Clujenii deschid noul sezon din Liga 1 vineri, de la ora 21.00, contra lui FC Botoşani

Valletta - Kukes, 1-1, în tur 
0-0 HJK - Vikingur, 3-1, în 
tur 2-1 H. Beer-Sheva - 
Flora, 3-1, în tur 4-
1 Malmo - Drita, 2-0, în 
tur 3-0 Apoel - Sūduva, 1-
0, în tur 1-3 TNS - 
Shkëndija, 4-0, în tur 0-
5 Videoton - Dudelange, 
2-1, în tur 1-1 Steaua 
Roșie Belgrad - Spartaks 
Jūrmala, 2-0, în tur 0-
0 Legia - Cork, 3-0, în tur 
1-0 Crusaders - 
Ludogorets, 0-2, în tur 0-7

Rezultatele 
înregistrate marți

Sorana Cîrstea, favorită N.5, 

s-a bucurat de califi carea în 

turul 2 la turneul de tenis 

BRD Bucharest Open 2018 

şi speră că va juca din ce în 

ce mai bine în fazele urmă-

toare, cu scopul fi nal de a 

câştiga trofeul.

Cîrstea a învins cu 6-3, 6-3 

şi a egalat situaţia la meciurile 

directe cu Cagla Buyukakcay, 

1-1, după ce pierduse prima par-

tidă din 2016, la Istanbul, cu 

6-4, 6-2.

„Mă bucur de victorie, se ştie 

că primul tur nu e niciodată u-

şor, mai ales în tranziţia asta de 

pe iarbă pe zgură. Pentru mine 

personal a fost mereu destul de 

difi cilă şi mă bucur de meciul 

de azi, mai ales de modul cum 

am jucat. Am făcut un joc agre-

siv, în stilul meu, un pic cam 

multe greşeli, dar important e 

că numărul punctelor câştigă-

toare a fost mai mare decât al 

greşelilor. Mă bucur enorm să 

încep cu o victorie, mai ales aici 

acasă. Este extraordinar de fru-

mos să joc în faţa familiei, a pri-

etenilor şi sper să continui în 

aceeaşi manieră”, a declarat Cîr-

stea după meciul de marţi.

Sorana a explicat că numărul 

mare de cadouri făcute turcoai-

cei se datorează jocului ei agre-

siv, care implicit generează şi gre-

şeli asumate: „Eu am un joc agre-

siv şi de la început ştiu că voi 

avea greşeli, nu sunt o jucătoare 

care să facă 2-3 pe meci, ştiu că 

voi avea cel puţin 15 greşeli lejer. 

Dar sunt o jucătoare care îmi fac 

punctele şi la jocul meu nu am 

cum să nu fac şi erori. Dar acum 

încerc să mă concentrez nu atât 

pe greşeli, ci pe lucrurile pe care 

le am de făcut. Trebuie să fi u con-

ştientă că voi greşi, dar nu mă 

mai deranjează atât de mult, ăs-

ta e jocul meu şi mă focusez pe 

puncte. Nu mă afectează căldu-

ra din punct de vedere fi zic, dar 

simt cum zboară mingea mult 

mai mult când temperaturile sunt 

ridicate. Dar trebuie să te adap-

tezi, cine se adaptează mai repe-

de ia trofeul la fi nal. Căldura in-

fl uenţează jocul, se joacă totul 

mai rapid, mingea sare mult mai 

sus şi a trebuit să mă adaptez”.

Tenis: Sorana Cîrstea – Mă bucur enorm 
să încep cu o victorie, mai ales aici acasă
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