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ACTUALITATE

În Parcul Farmec din 
Mărăşti, copiii se joacă 
printre oamenii străzii
Părinţii aşteaptă disperaţi, de mai bine 
de jumătate de an, ca autorităţile să ia 
măsuri.  Pagina 2

SOCIAL

Sexul, o soluţie 
temporară pentru 
problemele în relaţie
Specialiştii ne recomandă să fi m atenţi cum 
comunicăm cu partenerii noştri.  Pagina 7

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

Reprezentanţii Liceului Greco-Catolic „Inochentie Micu” sunt deschişi la dialog pe tema regulamentului şcolar. 
Până la finalul lunii, aceștia vor organiza o dezbatere la sediul liceului cu părinţii şi elevii. Pagina 3

SĂNĂTATE

Sunt aluniţele un adevărat 
motiv de îngrijorare?

ACTUALITATE

Accident mortal în Mărăști: 
un bărbat a fost lovit de o betonieră

Alunitele sunt asociate frec-
vent cu temutul cancer de pie-
le, astfel că mulţi părinţi se în-
grijorează atunci când cele de 
pe corpul celui mic prezintă mo-
difi cări de dimensiune sau alte-
le noi îşi fac apariţia. Specialiștii 
spun însă că aluniţele la copii 
nu prezintă riscuri decât în ca-
zuri foarte rare, fi ind un lucru 
natural ca anumite modifi cări 
să fi e observate pe măsură ce 
copilul se dezvoltă.

În general, aluniţele trec prin-
tr-un ciclu de schimbare treptată 
pe durata a aproximativ 50 de ani.

În mod obişnuit, în momen-
tul apariţiei ele sunt plate şi ase-
mănătoare cu pistruii, după ca-
re se lărgesc în timp, devin mai 
întunecate în timpul adolescen-
ţei, în timpul sarcinii şi la ex-
punerea la soare. Unele dintre 
ele dezvoltă fi re de par, iar al-
tele devin mai înălţate şi mai 
deschise la culoare, explică 
specialiștii.

Alunitele la copii pot fi  prezen-
te încă de la naştere, în cazul aces-
ta fi ind numite nevi congenitali. 
Foarte frecvent ele se dezvoltă în 
primele luni de viaţă, atunci când 
celule pigmentare sau melanoci-
tele migrează în suprafaţă în ca-
zul nevilor congenitali apăruţi du-
pă naştere sau în primii ani în ca-
zul aluniţelor dobândite.

Există aluniţe şi moştenite 
genetic, numite nevi melanoci-
tari congenitali. Ele pot varia ca 
mărimi de la câţiva milimetrii 
până la zeci de centimetri.

Pentru siguranţa celui mic, 
este recomandată o vizită anu-
ală la medicul dermatolog în ca-
zul în care acesta are mai mult 
de 25 de aluniţe sau prezintă is-
toric familial de melanom sau 
alt tip de cancer. Pot fi  necesa-
re vizite mai frecvente, dacă 
există mai mult de 50 de aluni-
ţe, un istoric de aluniţe anor-
male sau un sindrom genetic 
sau imunologic.

Miercuri după-masă, întreaga 
circulaţie a fost oprită pe strada 
Aurel Vlaicu din cartierul Mărăşti 
după ce o autobasculantă a lovit 
un bărbat care a ignorat culoa-
rea roşie a semaforului.

Un bărbat în vârstă de 79 de 
ani din Cluj-Napoca în timp ce 
traversa strada neregulamentar a 
fost accidentat mortal de o auto-
basculantă. Şoferul betonierei e-
ra un bărbat în vârstă de 47 de 
ani din localitatea Floreşti.

„Noi am fost anunţaţi la 14.37. 
A fost un pieton accidentat de o 

autobasculantă sau cifă de trans-
port beton. Persoana a fost dece-
dată. ISU Cluj s-a deplasat la fa-
ţa locului cu o autospecială de 
autodescarcerare grea şi cu am-
bulanţa terapie intensivă mobilă 
cu şapte ofi ţeri”, au declarat re-
prezentanţii ISU.

În momentul în care echi-
pele de intervenţie au ajuns la 
faţa locului, bărbatul era deja 
decedat. Poliţia continuă cer-
cetările pentru stabilirea cu 
exactitate a cauzelor produce-
rilor accident.
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00
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ANGAJĂM șofer, cat. B, pentru distribuţie 

de anvelope în ţară. Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Liceul I. Micu, un pas înapoi
în „războiul tunsorilor”:
„„Vom discuta cu elevii şşi ppărinţţii”

Cluj Arena în faliment. 26 de foşti angajaţi au de primit 
salarii compensatorii în valoare totală de 188.547 lei.
Lichidatorul judiciar provizoriu a publicat tabelul preliminar al creanţelor, document 
care prezintă o masă credală de 29.051.778,14 lei. Pagina 4

În ciuda preţurilor exagerate, Clujul este pe locul al doilea în ce priveşte vânzarea de imobile. 
În primele nouă luni ale anului 2017 au fost înregistrate 30.533 de tranzacţii. Pagina 5

Cât de bine stă Clujul la vânzarea de locuințe
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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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ANUNŢ CONTRACTARE
MEDICAMENTE FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN AMBULATORIU

DIN CADRUL PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

Sesiunea a doua de contractare medicamente fără 
contribuţie personală în ambulatoriu din cadrul PNS pentru 
anii 2017-2018 se desfăşoară după următorul calendar:

- Începând cu data de 23.10.2017, până în data de 
26.10.2017 (inclusiv) se vor depune dosarele care vor 
conţine cererile și documentele de contractare pentru anii 
2017-2018, conform informaţiilor pe care le puteţi obţine 
la adresa www.cnas.ro/cascluj – informaţii pentru furnizori 
– contractare PNS 2017. Documentele se verifi că obligatoriu 
la serviciul de specialitate al CAS Cluj, apoi se depun la 
registratura CAS Cluj:

luni – joi intre orele 08.00 – 15.00

- În data de 27.10.2017 orele 10.00 se va realiza validarea 
dosarelor de contractare depuse și se va posta la afi șierul 
instituţiei și pe site-ul CAS Cluj lista dosarelor de contractare 
validate, respectiv lista dosarelor de contractare nevalidate 
și motivele care au dus la invalidare.

- Furnizorii de servicii medicale si medicamente ale căror 
dosare au fost invalidate pot depune contestaţie în data de 
27.10.2017, până la orele 12.00.

- Contestaţiile se vor analiza și soluţiona până în data de 
30.10.2017, orele 15.00

- În data de 31.10.2017, orele 15.00 se va posta la afi șierul 
instituţiei și pe site-ul CAS Cluj lista furnizorilor validaţi pentru 
încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale și 
medicamente din cadrul PNS pentru anii 2017-2018, respectiv 
a celor respinși la contractare.

Toate documentele depuse în copie, necesare încheierii 
contractelor, sunt certifi cate pentru conformitate prin sintagma 
„conform cu originalul” și semnătura reprezentantului legal 
al furnizorului, pe fi ecare pagină; aceste documente se 
transmit și în format electronic asumate prin semnătura 
electronică extinsă a reprezentantului legal al furnizorului.

Dosarul (cu șină, de încopciat) va cuprinde cererea și 
documentele în ordinea menţionată în opis și va fi  înregistrat 
la Registratura CAS Cluj respectând termenul de depunere 
menţionat mai sus.

CONDUCEREA CAS CLUJ

De mai bine de jumătate 

de an, părinţii care îşi 

scot copiii în Parcul 

Farmec se confruntă cu 

aceeaşi problemă. 

Oamenii străzii îşi fac 

veacul acolo şi îşi fac 

nevoile pe unde apucă, 

indiferent că este vorba 

de cutia cu nisip sau 

toboganele pe care cei 

mici ar trebui să se joace.

Nu contează dacă este 

miezul zilei sau seara târ-

ziu, în Parcul Farmec din 

cartierul Mărăşti, oameni ai 

străzii se adună şi îşi petrec 

timpul pe băncuţe.

Părinţii se tem pentru 
sănătatea şi siguranţa 
celor mici

Părinţii sunt disperaţi. Vor 

să îi lase pe copiii să se joa-

ce, însă se tem de infecţiile 

care ar putea să apară din 

cauza fecalelor umane care 

sunt împrăştiate în perime-

trul locului de joacă. De a-

semenea se tem şi pentru 

siguranţa celor mici.

„În fiecare zi sunt în parc 

patru boschetari. Este toa-

letă publică în incinta par-

cului şi ei îşi fac nevoile pes-

te tot. Tuburile sunt pline 

de fecale. Nu au treabă nici 

cu noi, nici cu copiii, dar 

mă tem pentru ei fiindcă 

bărbaţii ăştia au şi doi câi-

ni cu ei, pe care îi lasă li-

beri prin parc. Par inofen-

sivi, dar nu se ştie ce boli 

poartă”, a spus Nicoleta Cris-

tea, o mămică îngrijorată.

Autorităţile locale 
nu iau măsuri

Părinţii susţin că nu au 

stat cu mâinile în sân, ci au 

contactat de mai multe ori 

autorităţile locale care, s-au 

prezentat la faţa locului, în-

să nu au luat nicio măsură, 

cu excepţia unor avertismen-

te verbale şi scrise.

„Mai mulţi părinţi am fă-

cut plângere, iar situaţia es-

te aceeaşi de mai bine de 

jumătate de an. Am sunat 

de mai multe ori la poliţie, 

au venit, le-au dat avertis-

mente, însă nu s-a întâm-

plat nimic. Le-au dat şi 

amenzi. Însă poate să fie 

amenda cât mine de mare. 

Cine să o plătească. Eu nu 

le pot spune nimic, cu doi 

copiii după mine. Sper ca 

totuşi, cineva, într-un viitor 

apropiat să ia atitudine”, a 

adăugat Nicoleta.

Acest părinte îngrijorat 

mai susţine că, cei patru oa-

meni ai străzii consumă al-

cool zilnic în spaţiul public 

şi sunt mereu în stare de 

ebrietate.

În Parcul Farmec din Mărăşti, 
copiii se joacă 
printre oamenii străzii
Părinții așteaptă disperați ca autoritățile să ia măsuri.

NICOLETA CRISTEA | mămică îngrijorată

 „În fi ecare zi sunt în parc patru boschetari. 
Este toaletă publică în incinta parcului şi ei 
îşi fac nevoile peste tot. Tuburile sunt pline 
de fecale. Nu au treabă nici cu noi, nici cu 
copiii, dar mă tem pentru ei fi indcă bărbaţii 
ăştia au şi doi câini cu ei, pe care îi lasă 
liberi prin parc. Par inofensivi, dar nu se 
ştie ce boli poartă.“
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PROMOVARE

Reprezentanţii Liceului 

Greco-Catolic „Inochentie 

Micu” sunt deschişi la 

dialog pe tema regula-

mentului şcolar. Aceştia 

precizează că vor organi-

za, până la fi nalul lunii, o 

dezbatere la sediul liceu-

lui, la care vor invita 

reprezentanţi ai părinţilor 

şi ai elevilor, în care îşi 

vor putea exprima liber 

opiniile în legătură cu 

articolele Regulamentului.

„Liceul nostru doreşte să 

educe cetăţeni responsabili, 

care să respecte legea. De a-

ceea, atunci când am cerut 

elevilor să respecte Regula-

mentul de Organizare şi Func-

ţionare al şcolii, afl at în vi-

goare, am avut în intenţie un 

act educativ fi resc, nu o for-

mă de presiune şi nici o mo-

dalitate de sancţionare. Relu-

ăm contextul celor întâmpla-

te în data de 17. 10. 2017, când 

mai mulţi elevi au fost rugaţi 

să respecte Regulamentul u-

nităţii. Mai întâi, ieri, li s-au 

adus încă o dată la cunoştin-

ţă prevederile Regulamentu-

lui de Organizare şi Funcţio-

nare al şcolii noastre, după ce 

în prealabil au semnat pentru 

luarea lui la cunoştinţă atât 

ei, cât şi părinţii lor. Acţiunea 

conducerii unităţii a venit şi 

în contextul în care, în data 

de 05. 10. 2017, la Consiliul 

profesoral, profesorii diriginţi 

m-au rugat să mă implic în 

susţinerea lor cu privire la res-

pectarea ţinutei şcolare, în 

special cu privire la ţinuta ca-

pilară a elevilor care este cu 

mult peste prevederile admi-

se de actualul regulament. De 

asemenea, în data de 12. 10. 

2017 a avut loc întâlnirea cu 

reprezentanţii comitetelor de 

părinţi pe clasă, ocazie cu ca-

re am primit sesizări verbale 

din partea unor părinţi ai că-

ror copii s-au conformat ce-

rinţelor legate de ţinută şi ca-

re m-au întrebat de ce, pen-

tru alţii, sunt permise dero-

gări de la regulament”, spu-

ne directorul liceului Petrică 

Daniel Tintelecan, într-un co-

municat de presă.

Deschişi la dialog

În cadrul dezbaterii, toată 

lumea îşi va putea exprima li-

ber punctele de vedere.

„De aceea, suntem deschişi 

la dialog pe tema prevederilor 

Regulamentului de Ordine In-

terioară. Elevii ar fi  putut deja 

să formuleze critici faţă de u-

nele articole din Regulament 

prin reprezentanţii lor în Comi-

sia Anuală de Revizuire a Re-

gulamentului, prin reprezen-

tanţii lor în Consiliul de Admi-

nistraţie al liceului sau prin in-

termediul Consiliului Elevilor 

de la nivelul unităţii de învăţă-

mânt sau prin cel organizat la 

nivelul judeţului Cluj. Pentru 

că înţelegem acum că sunt ne-

mulţumiri, vom organiza, pâ-

nă la fi nalul lunii, o dezbatere 

la sediul liceului nostru, la ca-

re vom invita reprezentanţi ai 

părinţilor şi ai elevilor, în care 

îşi vor putea exprima liber opi-

niile în legătură cu articolele 

Regulamentului. Cei care nu 

vor putea participa la dezbate-

re vor putea să îşi exprime în 

scris observaţiile, care vor fi  de-

puse şi înregistrate la secreta-

riatul liceului nostru. După ce 

vom ajunge la consens, vom 

insista ca Regulamentul agreat 

să fi e aplicat cu stricteţe.

Instituţia noastră respectă 

libertatea de exprimare. Am 

luat act, aşadar, de nemulţu-

mirile unora dintre elevi şi 

vom parcurge în perioada ur-

mătoare etapele pentru asu-

marea unui Regulament care 

să poată fi  acceptat şi aplicat, 

în spiritul respectului pentru 

convenţiile specifi ce unui me-

diu de tip instituţional-educa-

ţional”, mai spune directorul.

Ca pe vremea 
lui Ceauşescu

Tudor Helgiu, elevul de cla-

sa a X-a de la Liceul Greco-Ca-

tolic „Inochentie Micu” Cluj-Na-

poca, trimis marţi acasă să se 

tundă, s-a prezentat miercuri 

la ore netuns. „Regula nu are 

niciun rost, nu mai suntem pe 

vremea comunismului, când 

băieţii erau obligaţi să se tun-

dă”, a spus acesta.

Tudor Helgiu a declarat, mier-

curi, presei, la intrarea la Lice-

ul Greco-Catolic „Inochentie Mi-

cu” că părinţii săi îl susţin în to-

talitate şi că nici lor nu li se pa-

re normal ca un elev să fi e ju-

decat după lungimea părului.

Vă reamintim, mai mulţi 

elevi de clasele a 11-a şi a 12- 

de la Liceul Greco-Catolic „Ino-

chentie Micu” Cluj-Napoca au 

fost scoşi, marţi, din clasă şi 

din şcoală de către director, pe 

motiv că aveau părul lung sau 

barbă. Ei au fost trimişi să se 

tundă sau să se bărbierească.

Liceul „Inochentie Micu”, un pas înapoi 
după scandalul elevilor trimişi să se tundă
Instituţia organizează consultări cu părinţii şi elevii pe tema regulamentului şcolar.

Tudor Helgiu, elev la Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca

Asociaţia Producătorilor 

de Medicamente 

Generice din România 

(APMGR) cere premieru-

lui Mihai Tudose demite-

rea ministrului 

Sănătăţii, Florian Bodog 

şi a preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, Răzvan 

Vulcănescu, pentru 

încălcarea programului 

de guvernare.

„Este inacceptabil ca, în 

timp ce pacienţii nu mai gă-

sesc medicamente generice 

cu preţ redus din cauza ta-

xei clawback sau le găsesc 

la preţuri ce necesită copla-

ta, oficiali de rang înalt să 

susţină că taxa clawback nu 

a crescut în ultimul an, că 

este la un nivel, iar bugetul 

alocat consumului de medi-

camente s-ar fi dublat în ul-

timii ani. (...) A spune că o 

taxă pe cifra de afaceri de 

20% este rezonabilă arată 

dispreţ faţă de întreaga in-

dustrie românească produ-

cătoare de medicamente, ca-

re fabrică medicamente cu 

prescripţie exclusiv generi-

ce”, a declarat Laurenţiu Mi-

hai, director executiv al 

APMGR.

APMGR consideră că, prin 

politicile medicamentului 

promovate de actuala con-

ducere a ministerului Sănă-

tăţii şi cea a CNAS, se în-

calcă în mod grav progra-

mul de guvernare care, în 

capitolul dedicat sănătăţii, 

promite „asigurarea pieţei 

cu medicamentele necesare 

pacientului la momentul ne-

voii lui”.

Conform companiei de 

cercetare şi studii de piaţă 

CEGEDIM, 60% din cele 

peste 2.300 de medicamen-

te care riscă să dispară de 

pe piaţă în perioada urmă-

toare sunt medicamente 

sub 25 de lei. Multe dintre 

acestea sunt produse în Ro-

mânia, de producători ro-

mâni, care produc exclusiv 

generice.

„Din păcate, autorităţile 

nu au luat nici măcar o sin-

gură măsură care să prote-

jeze medicamentele generi-

ce, în ciuda faptului că sunt 

medicamentele folosite de 

cei mai năpăstuiţi dintre ro-

mâni, de bolnavii cronici, 

de bătrâni şi de cei cu ve-

nituri mici”, a mai spus La-

urenţiu Mihai.

Asociaţia Producătorilor de 

Medicamente Generice din 

România cere introducerea 

imediată a calculului diferen-

ţiat al taxei clawback pentru 

medicamente generice, împre-

ună cu introducerea de medi-

camente noi pe lista medica-

mentelor compensate doar cu 

alocarea de fonduri suplimen-

tare sau pe baza unor con-

tracte individuale cost-volum 

sau cost-volum-rezultat.

Producătorii de medicamente generice cer demiterea ministrului Sănătăţii
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Cluj Arena SA, societa-

tea care a administrat 

stadionul cu acelaşi 

nume până în urmă cu 

aproximativ un an, a 

intrat direct în faliment 

pe 23 august 2017.

În cererea introductivă, de-

bitoarea a precizat că „se afl ă 

în stare de insolvenţă iminen-

tă, întrucât fondurile băneşti 

disponibile sunt insufi ciente 

pentru plata datoriilor exigi-

bile în sumă de 15.115.085,46 
lei, către bugetul local al Mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a su-

mei de 10.834.612,82 lei, re-

prezentând TVA ajustare clă-

dire, către bugetul de stat”, 

scrie supervizor.ro.

Cu o zi întârziere, lichida-

torul judiciar provizoriu PRE-

STIGIU SPRL (Marinela Cori-

na NUNA) a publicat tabelul 

preliminar al creanţelor, do-

cument care prezintă o masă 
credală de 29.051.778,14 lei. 
Fiscul deţine o creanţă teore-
tic garantată de 10.836.786 

lei (plus una bugetară de 2,28 

milioane lei), numai că prac-

tic nu se poate ca garanţiile 

deţinute să acopere întreaga 

sumă.

Interesant este faptul că în 

tabel apar 26 de foşti anga-
jaţi şi membri CA, cu o su-

mă totală de 188.547 lei, adi-

că o medie de aproximativ 

7.250 lei/persoană, iar lichi-

datorul precizează (de două 

ori) în raportul privind anali-

za creanţelor că este vorba de 

„salarii compensatorii”. Dacă 

mai există fonduri şi, desigur, 

dacă lichidatorul ştie ce tre-

buie să facă şi este dispus să 

întocmească nişte documen-

te, banii pentru acoperirea cre-

anţelor salariale ar putea fi  

obţinuţi de la Fondul de Ga-

rantare.

Marinela Corina NUNA a 

convocat Adunarea Credito-
rilor pentru data de 23 oc-

tombrie 2017, ora 11, dar pe 

ordinea de zi nu este niciun 

punct legat de debitoare, ci 

doar confi rmarea lichidatoru-

lui judiciar şi stabilirea ono-

rariului, pretenţiile practicia-

nului fi ind de 3.500 lei/lună 
plus 7% din sumele atrase 
la masa credală.

Lichidatorul nu pomeneş-
te nimic de raportul privind 
cauzele insolvenţei/falimen-
tului, deşi avea obligaţia de 

a depune acest document la 

dosar în termen de 40 de zi-
le de la deschiderea procedu-

rii, aspect precizat şi în sen-

tinţa din 23 august 2017. Pro-
babil aşteaptă să vadă dacă 
va fi  confi rmat în funcţie!

Conform bilanţului, Cluj 

Arena SA avea la fi nalul anu-

lui trecut active imobiliza-
te de 1.207.418 lei şi crean-
ţe de 3.077.889 lei… cam 

cât veniturile cumulate din 

ultimii 3 ani! Asta înseam-

nă că în cea mai optimistă 
variantă s-ar putea acoperi 

13-14% din masa credală… 

iar Primăria lui Boc nu va 

primi niciun leu! Într-un ra-

port de activitate, PRESTI-

GIU SPRL precizează că „Pri-

măria Municipiului Cluj-Na-

poca a comunicat faptul că 

debitoarea fi gurează în evi-

denţe cu bunuri mobile su-

puse impozării, respectiv do-
uă mijloace de transport”.

Următorul termen de ju-
decată în Dosarul de faliment 

nr. 443/1285/2017 este pro-

gramat pe 8 noiembrie 2017.

Cluj Arena în faliment.
26 de foşti angajaţi au de primit salarii 
compensatorii în valoare de 188.547 lei
Cluj Arena SA avea la finalul anului trecut active imobilizate de 1.207.418 lei şi creanţe de 3.077.889 lei.

Societatea care a administrat Cluj Arena până în urmă cu aproximativ un an, a intrat direct în faliment pe 23 august 2017

Preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, a declarat 

miercuri, la finalul 

şedinţei coaliţiei de 

guvernare, că punctul de 

pensie va creşte cu 10% 

de anul viitor, aşa cum 

este prevăzut în progra-

mul de guvernare, însă 

prevederile Legii pensii-

lor nu vor fi incluse în 

bugetul de stat pe 2018.

„Despre o nouă lege a 

pensiilor care este aproape 

finalizată, practic, ca pro-

iect, v-am spus mereu şi vă 

spun în continuare: nicio-

dată nu a fost vorba ca ea 

să fie prinsă ca prevedere 

bugetară în bugetul pe anul 

2018, pentru că ar fi însem-

nat că fim nerealişti”, a spus 

Dragnea.

El a explicat că recalcu-

larea pensiilor în urma adop-

tării Legii pensiilor necesi-

tă o perioadă îndelungată, 

fiind vorba de un număr ma-

re de dosare care trebuie re-

analizate pentru a repara 

inechităţile din sistemul de 

pensii.

„Decizia politică luată 

acum ceva timp a fost să fi -

nalizăm aceste legi care sunt 

necesare acum, şi anume Le-

gea bugetului de stat, split 

TVA şi celalalte care ţin de 

Legea salarizării, urmând ca 

imediat după ce ele vor fi  de-

puse în Parlament să reînce-

pem discuţiile cu Ministerul 

Muncii, sub coordonarea pri-

mului ministru, despre Legea 

pensiilor urmând să luăm niş-

te decizii importante pe când 

şi pe ce perioadă vor fi  alo-

cate resursele fi nanciare pen-

tru a se repara aceste nedrep-

tăţi”, a susţinut liderul soci-

al-democrat.

El a subliniat că aceste 

nedreptăţi sunt legate de di-

ferenţele între pensiile pen-

tru oamenii care au avut 

aceleaşi condiţii de muncă 

şi aceeaşi perioadă de mun-

că. „Asta înseamnă bani şi 

trebuie să luăm o decizie re-

alistă să nu vindem iluzii”, 

a spus Dragnea.

Întrebat dacă a fost PSD 

nerealist în campanie atunci 

când a propus termenul de 

1 octombrie pentru finaliza-

rea Legii pensiilor şi depu-

nerea sa în Parlament, Drag-

nea a răspuns: „Nu este vor-

ba despre nereliasm, este 

vorba, dimpotrivă, de o abor-

dare pragmatică”.

Legea pensiilor, 
amânată pentru anul viitor

COSTURI

7.250
de lei pe persoană 
este suma 
aproximativă 
pe care o au de primit 
26 de foști angajați 
și membri 
ai Cluj Arena, 
adică 188.547 lei
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În primele nouă luni ale 

anului 2017 au fost înre-

gistrate, în toată ţara, 

451.072 de vânzări de 

proprietăţi imobiliare, 

cele mai multe tranzacţii 

fi ind înregistrate în 

Bucureşti – 57.116, Cluj 

– 30.533 şi Ilfov – 26.582.

Potrivit Agenţiei Naţiona-

lă de Cadastru şi Publicita-

te Imobiliară Judeţele cu ce-

le mai puţine imobile vân-

dute în aceeaşi perioadă sunt 

Sălaj – 2.961, Gorj – 3.436 

şi Caraş-Severin – 2.677.

În luna septembrie 2017, 

numărul imobilelor care au 

făcut obiectul contractelor 

de vânzare-cumpărare, la ni-

vel naţional, a fost de 57.778. 

Cele mai multe imobile au 

fost vândute în Bucureşti: 

9.352.

Nu este în topul 
vânzărilor de terenuri

Numărul ipotecilor, la ni-

vel naţional, în perioada ia-

nuarie – septembrie 2017, a 

fost de 181.047. Cele mai 

multe operaţiuni de acest 

gen au fost înregistrate, în 

septembrie, în Bucureşti – 

5.317, Bihor – 2.154 şi Ilfov 

– 1.591. La polul opus, se 

află judeţele Caraş-Severin 

– 40, Sălaj – 55 Harghita – 

69 şi Covasna – 60.

Judeţele în care au fost 

vândute cele mai multe te-

renuri agricole, în primele 

nouă luni ale acestui an, 

sunt Timiş – 6.377, Dolj – 

5.343 şi Arad – 5.185.

În Cluj, locuinţele 
s-au scumpit cel mai mult

Preţul actual se situează 

cu 30,5% peste cea mai mi-

că valoare consemnată de 

la declanşarea crizei încoa-

ce, respectiv 891 de euro pe 

metru pătrat util, în decem-

brie 2014. Cel mai semnifi-

cativ avans de la pragul de 

jos al pieţei a avut loc în 

Cluj-Napoca – alimentând 

astfel, o dată în plus, păre-

rea că această piaţă este în 

pericol de supraîncălzire.

Clujul stă bine la vânza-

rea de imobile, în ciuda pre-

ţurilor exagerate. Un studiu 

dat publicităţii săptămâna 

trecută releva faptul că a-

partamentele sunt mai scum-

pe cu 30% faţă de anul 2014, 

potrivit specialiştilor în imo-

biliare. În luna septembrie, 

suma medie solicitată pen-

tru apartamentele scoase la 

vânzare la nivel naţional – 

atât noi, cât şi vechi – s-a 

majorat cu 1,9%, de la 1.141 

de euro pe metru pătrat util 

la finele lunii august, până 

la 1.163 de euro pe metru 

pătrat util, arată un studiu 

realizat de un site de imo-

biliare.

În Cluj-Napoca, aşteptă-

rile proprietarilor de apar-

tamente, noi şi vechi deo-

potrivă, s-au majorat cu 2% 

în septembrie, de la 1.426 

la 1.455 de euro pe metru 

pătrat util. Clujul este, de 

departe, oraşul în care lo-

cuinţele s-au scumpit cel 

mai mult faţă de pragul de 

jos al pieţei, valoarea actu-

ală fiind cu aproape 78% 

mai mare decât punctul mi-

nim atins în ianuarie 2014, 

respectiv 818 euro pe me-

tru pătrat util. Luna trecu-

tă, locuinţele din blocurile 

vechi din acest oraş s-au 

apreciat cu 3,3% (de la 

1.459 la 1.507 euro pe me-

tru pătrat util), iar cele noi 

cu 0,8% (de la 1.379 la 

1.390 de euro pe metru pă-

trat util), potrivit siteului 

de imobiliare.

Clujul, în topul judeţelor în care 
locuinţele se vând cel mai bine
În ciuda preţurilor exagerate, Clujul este pe locul al doilea în ce priveşte vânzarea de imobile. 

În Cluj, apartamentele sunt mai scumpe cu 30% faţă de anul 2014, potrivit specialiştilor în imobiliare

Sistemul de plată defalca-

tă a TVA trebuie să rămâ-

nă opţional, iar imple-

mentarea acestuia ar 

urma să se realizeze cu 

difi cultate, potrivit unui 

studiu realizat în luna 

septembrie de Coaliţia 

pentru Dezvoltarea 

României (CDR).

Introducerea sistemului 

de plată defalcată a TVA nu 

este o măsură folositoare şi 

nici oportună pentru econo-

mie, consideră 98% din com-

paniile care au răspuns la 

chestionarul lansat în rân-

dul membrilor CDR .

Mai mult de jumătate din-

tre respondenţi au estimat 

că ar avea nevoie de mai 

mult de trei luni pentru a 

implementa noul sistem şi 

că acesta va produce difi-

cultăţi majore în structura 

raportărilor în cadrul gru-

pului. În acelaşi timp, nouă 

din zece companii conside-

ră că măsura va avea un im-

pact mic sau nesemnificativ 

în combaterea evaziunii fis-

cale în domeniul în care îşi 

desfăşoară activitatea.

Doar în relaţiile 
dintre persoane juridice 
şi companiile afl ate 
în insolvenţă şi faliment

„Din punctul de vedere al 

CDR, plata defalcată a TVA 

trebuie să fi e opţională, să 

se aplice doar în relaţiile din-

tre persoane juridice şi com-

paniile afl ate în insolvenţă 

şi faliment, iar cei care op-

tează pentru acest sistem să 

primească stimulente, simi-

lar cu sistemul pe cale să fi e 

introdus în Polonia. Consi-

derăm că alte decizii în pri-

vinţa sistemului de plată a 

TVA-ului nu pot fi  luate mai 

devreme de unu-doi ani de 

funcţionare, fără realizarea 

unor analize de impact şi 

cost benefi ciu”, se arată în 

comunicatul transmis.

La chestionarul CDR au 

răspuns aproximativ 400 de 

companii cu o cifră de afa-

ceri cumulată de peste 173 

de miliarde de lei pe an. 

Dintre respondenţi, 20% 

sunt companii cu cifră de 

afaceri de peste 100 de mi-

lioane de lei anual, iar 80% 

sunt companii mici.

Proiectul, 
retrimis la comisii

Senatul a decis, marţi, 10 

octombrie, retrimiterea la 

Comisia de buget a proiec-

tului de lege privind plata 

TVA defalcată. Premierul Mi-

hai Tudose a anunţat, vi-

neri, 13 octombrie, că mă-

sura privind TVA split nu va 

mai fi obligatorie pentru toa-

te firmele, ci doar pentru ce-

le care intră în insolvenţă, 

în faliment sau au înregis-

trat întârzieri la plata TVA.

Parlamentarul PSD a so-

licitat membrilor Comisiei 

de buget să poarte discuţii 

despre proiect cu reprezen-

tanţii Ministerului Finanţe-

lor Publice în următoarea 

săptămână.

Studiu: Sistemul de plată defalcată a TVA trebuie să rămână opţional
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email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Lucrări extrem de valoroase 

din colecţia Muzeului de 

Artă Cluj-Napoca, printre 

care câte un tablou semnat 

de Grigorescu şi de Luchian, 

sunt incluse într-o expoziţie 

care mai este deschisă până 

la sfârşitul lunii octombrie, 

sub denumirea „Capodopere 

restaurate”, creată cu ocazia 

Zilelor Europene ale 

Patrimoniului (ZEP).

Expoziţia conţine cinci tablo-

uri reprezentative pentru patri-

moniul românesc, curatorul Dan 

Breaz dorind astfel să readucă 

în faţa publicului cinci artişti ca-

re au modelat dezvoltarea artei 

moderne din România.

Nu în ultimul rând, titlul ex-

poziţiei se referă şi la faptul că 

toate cele cinci lucrări au fost 

restaurate, în anii din urmă, prin 

eforturile Muzeului de Artă, e-

le putând fi  astfel admirate în 

cele mai bune condiţii.

Selecţia propune o privire 

sintetică, din perspectiva câte 

unei lucrări semnifi cative pen-

tru orientarea estetică şi tema-

tică a fi ecăruia dintre artişti.

Din opera lui Nicolae Grigo-

rescu, curatorul a ales lucrarea 

„Claie de fân” (1896), care pu-

ne în valoare preocupările artis-

tului pentru un cadru natural 

independent de civilizaţie şi va-

lorile urbane.

„Pentru Nicolae Grigores-

cu, lumea rurală este un pre-

text de a surprinde frumuse-

ţea luminii naturale, cum se 

întâmplă adesea în cazul im-

presioniştilor, dar este şi o te-

mă autonomă, ale cărei su-

biecte plastice sunt în multe 

cazuri reprezentative pentru 

specifi cul naţional. Valorile ru-

rale au fost considerate nu doar 

în România, ci în fi ecare din-

tre statele europene ale seco-

lului al XIX-lea adevăratele va-

lori naţionale”, explica recent 

curatorul expoziţiei.

Din opera lui Ştefan Luchi-

an publicul va putea vedea în 

expoziţia de la Cluj tabloul cu 

„Albăstrele”, un exemplu ex-

presiv din opera pictorului ro-

mân, în care fl orile contras-

tează cu cromatica şi motive-

le geometrice ale ulcelei spe-

cifi c tradiţionale.

Expoziţia este întregită de 

„Compoziţia cu nuduri” a lui 

Klein József, pictor care se re-

marcă printr-o stăpânire a dife-

ritelor tehnici artistice tradiţio-

nale, dar şi printr-o receptivita-

te crescută faţă de spiritul avan-

gardei istorice.

Alături de cele trei tablouri 

va fi  expusă lucrarea de inspi-

raţie rurală „Femeie cu copil”, 

care aminteşte privitorilor de te-

ma Madonei cu pruncul şi ca-

re sintetizează prin subiectul 

său plastic o tematică preferată 

a lui Camil Ressu.

Cel de-al cincilea tablou – 

„Bivolii” (1931) – este semnat 

de Ziffer Sándor, lucrarea ex-

primând caracteristicile avan-

gardei istorice.

„Capodopere 
restaurate”, 
la Muzeul de Artă
Expoziţia „Capodopere restaurate” mai este 
deschisă până în 29 octombrie.

Prezentarea cărţii „Despre 

cultura de ieri şi românii de 

azi. Convorbiri cu academi-

cianul Răzvan Theodorescu” 

este găzduită azi de UBB.

Direcţia Patrimoniu Cultu-

ral Universitar a Universităţii 

Babeş-Bolyai organizează joi, 

19 octombrie 2017, prezenta-

rea cărţii „Despre cultura de 

ieri şi românii de azi. Convor-

biri cu academicianul Răzvan 

Theodorescu”, realizată de 

Narcis Dorin Ion.

Volumul cuprinde o serie de 

convorbiri purtate pe parcursul 

anului 2015, la Academia Ro-

mână, cu academicianul Răzvan 

Theodorescu, constituind o ade-

vărată biografi e a reputatului is-

toric şi om politic.

Istoricul Narcis Dorin Ion a 

fost director al Direcţiei Muzee, 

Colecţii, Arte Vizuale din Minis-

terul Culturii şi Cultelor 

(2002-2003) şi director general 

al Muzeului Naţional Bran 

(2003-2016), iar din aprilie 2016 

este director general al Muzeu-

lui Naţional Peleş din Sinaia.

Evenimentul se va desfăşu-

ra joi, 19 octombrie 2017, de 

la ora 12.00, în Sala Club a U-

niversităţii Babeş-Bolyai (str. 

Em. de Martonne, nr.1), cu 

participarea acad. prof. dr. 

Ioan-Aurel Pop, rectorul Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, a acad. 

prof. dr. Răzvan Theodorescu, 

a acad. dr. Marius Porumb, a 

autorului, dr. Narcis Dorin Ion 

şi a lui Ovidiu Enculescu, re-

prezentantul editurii.

„Convorbiri cu academicianul 
Răzvan Theodorescu”
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Scandalul în care este 

implicat producătorul 

hollywoodian Harvey 

Weinstein a generat 

reacţii în toată lumea.

Poliţia Română încura-

jează persoanele hărţuite 

să depună plângere, insti-

tuţia precizând că în astfel 

de cazuri ancheta nu poa-

te fi făcută ca urmare a au-

tosesizării. Potrivit Inspec-

toratului General al Poliţi-

ei Române, de la începutul 

anului, doar 35 de victime 

au făcut plângeri.

Poliţia Română precizea-

ză că, potrivit Codului Pe-

nal, pretinderea în mod re-

petat de favoruri de natură 

sexuală în cadrul unei rela-

ţii de muncă sau al unei re-

laţii similare, dacă prin a-

ceasta victima a fost intimi-

dată sau pusă într-o situa-

ţie umilitoare, se pedepseş-

te cu închisoare de la 3 luni 

la un an sau cu amendă.

Poliţia nu se poate 
autosesiza

Poliţiştii nu se pot însă 

autosesiza în astfel de ca-

zuri, instituţia transmiţând 

că, pentru a demara cer-

cetări, este nevoie ca per-

soana vătămată să depu-

nă plângere.

Potrivit Inspectoratului 

General al Poliţiei Române 

(IGPR), în primele 9 luni ale 

acestui an, doar 35 de vic-

time ale acestui gen de agre-

siuni au sesizat poliţia, ce-

ea ce reprezintă cu aproape 

8% mai puţin faţă de ace-

eaşi perioadă a anului tre-

cut, când au fost înregistra-

te 43 de sesizări.

Campania online din Ro-

mânia a început în urma 

scandalului sexual în care 

este implicat producătorul 

hollywoodian Harvey Wein-

stein. Acesta este acuzat de 

hărţuire sexuală şi de viol. 

În plus, şi actorul Ben Affleck 

se confruntă cu o acuzaţie 

de comportament sexual in-

decent.

Campanie online

În urma acuzaţiilor, pes-

te Ocean a fost iniţiată o 

mişcare online, la care par-

ticipă milioane de femei. 

Acestea îşi povestesc pe Fa-

cebook sau pe alte reţele 

sociale traumele pe care 

le-au suferut din cauza ex-

perienţelor de hărţuire se-

xuală sau abuz şi folosesc 

hashtagul „#MeToo” („Şi 

Eu”- n.red.). Mai multe per-

sonalităţi s-au alăturat cam-

paniei sociale din mediul 

online, între acestea numă-

rându-se Lady Gaga, actri-

ţele Anna Paquin şi Evan 

Rachel Wood. În plus, au 

fost şi bărbaţi care s-au im-

plicat în acest demers, în-

tre aceştia fiind actorul Javi-

er Munoz.

Campania a fost iniţiată 

de actriţa americană Alyssa 

Milano.

Fenomenul a luat amploa-

re şi în Franţa, în urma ini-

ţiativei jurnalistei Sandra 

Muller, care a lansat hash-

tagurile „#balancetonporc” 

şi „#squealonyourpig”.

Persoanele hărţuite, încurajate să depună plângere

În secolul vitezei, în care 

tehnologia avansează de 

la o zi la alta, iar 

site-urile de socializare 

fac interacţiunea mult 

mai uşoară, să găseşti un 

partener este simplu. Să 

menţii însă o relaţie de 

durată pare din ce în ce 

mai greu. Specialiştii 

spun că orgoliul şi 

modul în care comunică 

partenerii sunt principa-

lele cauze ale neînţelege-

rilor, iar sexul este doar 

o soluţie temporară.

În judeţul Cluj, din 100 de 

căsătorii, 11 se termină cu di-

vorţ, adică în una din 8-9 că-

sătorii, partenerii ajung să se 

separe. Până la a face un pas 

important precum e mariajul, 

tinerii se confruntă cu nume-

roasele probleme ale vieţii de 

cuplu, care le dau bătăi de 

cap. Cele mai multe neînţele-

geri apar din lucruri mărunte 

care se adună sau dintr-o co-

municare inefi cientă. L. este 

într-o relaţie de trei ani de zi-

le, iar majoritatea probleme-

lor cu care se confruntă în cu-

plu apar din cauza orgoliului.

„În relaţia noastră, princi-

palele probleme apar din ca-

uza neîncrederii, a prea mul-

tor aşteptări, proiectarea unei 

dorinţe ale noastre în locul 

persoanei cu care suntem, ju-

decarea greşită a acţiunilor, 

frustrări interioare, traume din 

foste relaţii”, a spus tânăra.

În cazul lui A., faptul că el 

şi iubita lui nu petrec sufi ci-

ent timp împreună este rădă-

cina problemelor dintre ei, iar 

ocazional, apar certuri mă-

runte, peste care însă se tre-

ce repede cu vederea.

„Cel mai des avem diver-

genţe pentru că eu nu găsesc 

sufi cient timp pe care să ni-l 

petrecm împreună. Acesta ar 

fi  motivul cel mai serios de 

ceartă. În rest, ne mai cion-

dănim de la vasele din chiu-

vetă, hainele împrăştiate sau 

stările mele de ebritate, când 

devin excesiv de romantic şi 

vorbăreţ”, a spus bărbatul.

Ambii tineri susţin că în-

cearcă să rezolve problemele 

împreună cu partenerele lor 

comunicând şi întreţinând re-

laţii amoroase. Specialiştii în-

să spun că sexul este doar o 

soluţie temporară, care ascun-

de, de fapt, o comunicare de-

fectuoasă.

„Sexul este o soluţie tem-

porară şi funcţionează fi ind-

că certurile apar în momen-

tul în care nu există o cone-

xiune între cei doi. Adică nu 

sunt pe aceeaşi pagină când 

apare o difi cultate pe care o 

au: felul în care funcţionează 

relaţia, apariţia unui alt par-

tener, infi delitatea emoţiona-

lă. Sexul oferă acea conexiu-

ne fi indcă sunt unul şi acelaşi 

pentru o anumită perioadă şi 

mai mult, se eliberează nişte 

endorfi ne care ne fac să ne 

simţim mai bine. Şi atunci se 

creează iluzia îmbunătăţirii 

relaţiei”, a spus psihologul 

Raluca Anton.

Soluţia însă este una pe 

termen scurt, fi indcă de cele 

mai multe ori, difi cultăţile a-

par fi indcă partenerii nu ştiu 

să fi e atenţi la nevoile celor-

lalţi, iar cea mai gravă pro-

blemă este că persoanele din 

cuplu nu ştiu cum să comu-

nice efi cient.

„Partenerii trebuie să se as-

culte, să-şi asculte nevoile şi 

să înveţe să îi ofere celuilalt 

iubirea pe care şi-o doreşte. 

Comunicarea nu este o pro-

blemă în sensul clişeic. Ade-

vărata problemă este modul 

în care îşi spun problemele. 

Fiindcă şi certurile sunt o for-

mă de comunicare, însă mo-

dul în care spunem ce ne do-

rim este problema”, a expli-

cat Raluca Anton.

Sexul, o soluţie temporară 
pentru problemele în relaţie. 
Care sunt principalele neînţelegeri ?
Specialiştii ne recomandă să fim atenţi cum comunicăm cu partenerii noştri.

Specialiştii spun că orgoliul şi modul în care comunică partenerii sunt principalele cauze ale neînţelegerilor
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

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

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

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

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0766-716598. (6.15)

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 3 camere decomanda-
te, 2 băi, 2 balcoane, living cu bu-
cătărie, 2 dormitoare, hol, supr. 
105 mp, parcare, et. 2, cart. Zori-
lor. Accept programul Prima Casă. 
Colaborez cu agenţii de profi l. Ofer 
3% comision din preţul de vânzare. 
Preţ 159.000 euro, negociabil. Inf. 
la tel. 0721-318885. (4.7)

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandat, supr. 85 mp, fi -
nisat, parcare, bloc nou, în cart. 
Zorilor, aproape de Sigma Cen-
ter, preţ 1870 euro/mp. Accept 
programul Prima Casă. Relaţii la 
tel. 0721-318885. (4.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, du-
pă caz. Preţ negociabil. Relaţii și 
informaţii suplimentare la tel. 
0757-561258. (4.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

¤ 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. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N, în supr. 6200 mp, cu 
front de 180 m, cu toate utilităţile 
de pe teren, a 100 m de autobu-

zul nr. 39, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca, cart. Andrei Mureșa-
nu, str. Becaș nr. 34, supr. 3900 
mp, cu front de 19,50 m și 200 m 
lungime, cu C.F. + C.U., P+2 sau 
case înșiruite, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-100529. (3.7)

¤ 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.

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu, cu porţi auto-
mate, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutilitar 
FORD TRANZIT descoperit, de 3,5 
to, descoperit, mobilă, materiale de 
costrucţii, orice tip de marfă, de la 
50 RON/cursă. Aștept oferte pentru 
contracte sau închiriere pe termen 
lung la tel. 0741-100529. (3.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-501252. (3.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (3.8)

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe 
WINMENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

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

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu ex-

perienţă. Pentru detalii vă rugăm 
să ne contactaţi la nr. de tel. 
0747-486860.

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX 2000, cu front de lu-
cru 100 ace, preţ 300 RON. Aștept 
telefoane la tel. 0743-515388, 
264-440108. (1.7)

¤ Vând mașină de tors lână, foar-
te veche, din lemn, cu roată și pe-
dală, preţ 200 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (1.7)

¤ ZAHA CRISTIAN, identifi cat cu 
C.I. CJ 032028, CNP 1710207312, 
anunţă pe această cale, demisia 
din funcţia de administrator al S.C. 
CALITECH S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai 1-2. (1.1)

¤ Vând chiuvetă pentru bucătărie, 
sobă pentru cazan de baie, oglin-
dă baie, candelabru, mașină de 
scris mecanică. Informaţii suplime-
natre la tel. 0726-894512. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC în ga-
ranţie, 8,5 L A+, preţ convenabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0771-295207. (4.7)

¤ Vând calorifere tablă, dim. 108 
x 65, 70 x 65, 95 x 65, 65 x 45 
tubular, 55 x 40 cm. Pentru deta-
lii sunaţi la 0744-605935. (4.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (6.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (6.7)

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

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

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

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

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozi-
tare, culoare bleumarin, cu 2 
perne, stare foarte bună. Nu asi-
gurăm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-

mentare la tel. 0741-278287.

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

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

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

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

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând kilimuri, feţe de masă, 
draperii, păretare, cuverturi, di-
ferite dimensiuni, cusute manu-
al, Pentru informaţii suplimenta-
re la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (4.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept telefoa-
ne la 0735-176040. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Bărbat de 36 ani, caut o fată cu 
înălţimea de peste 1,75 m pentru 
prietenie. Tel. 0752-396598. (5.5)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
09.11.2017, ora 10.00, bunul mo-
bil constând în: Încărcător frontal 
JCB 418, în sumă de 9.500 lei (ex-
clusiv TVA), bunuri proprietate a 
debitorului SC Mondial MTM Com-
pany SRL. Informaţii suplimentare 
la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 

Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
09.11.2017, ora 10.00, bunuri mo-
bile constând în: – Bunuri mobile 
utilare spaţii comerciale, în sumă 
de 44.794 lei (exclusiv TVA); – Au-
toutilitară Ford Tranzit, în sumă de 
11.970 lei, (exclusiv TVA), bunuri 
proprietate a debitorului PFA Sipos 
Anamaria. Informaţii suplimentare 
la sediul SFM Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică în data de 
09.11.2017, ora 10.00, bunuri 
imobile constând în: Teren liber de 
construcţii, în sumă de 5.394 lei 
(exclusiv TVA), bunuri proprietate a 
debitorului Liszicsan Iulius. Licitaţia 
a – V- a. Informaţii suplimentare la 
sediul SFM Gherla, str. Armeneas-
că, nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică în 
data de 09.11.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Auto-
specializată frigorifi că Volvo FL 
608 4x2, în sumă de 17.950 lei 
(exclusiv TVA), bunuri proprietate 
a debitorului SC Mixtric Prodcom 
SRL. Informaţii suplimentare la se-
diul SFM Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, camera 28, telefon 
0264.243037 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.anaf.
ro – anunţuri – vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, legi-
timaţie de student, legitimaţie 
de transport pe numele BAKÓ 
IZABELLA, eliberat de Universita-
tea Tehnică din Cluj-Napoca, Fa-
cultatea de Arhitectură și Urba-
nism. Le declar nule. (1.1)

¤ Subscrisa CSIT SERVICES S.R.L. 
cu sediul în Cluj Napoca, B-dul 
Muncii nr. 12, jud. Cluj, 
J12/5537/2017, C.U.I. 38186106, 
declar pierdute următoarele acte 
originale Certifi catul de înregistra-
re al societăţii seria B, Nr. 
3593676, C.U.I. 38186106 din da-
ta de 06.09.2017, Certifi cat Con-
statator nr. 135936 din 
30.08.2017 2 bucăţi, atât pentru 
activităţi ce se desfășoară la bene-
fi ciar și/sau în afară sediilor pro-
prii cât și pentru activităţi ce se 
desfășoară la sediul social. Se de-
clară nule. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
FINAS CONSULTING S.R.L., Turda, 
str. Dealul Viilor, nr. 10, 
J12/199423.06.2014, C.U.I. RO 
18935453. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student, Ale-
xandra Koszeghi. Îl declar nul. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Akzente

16:00 Stiri

16:05 Akzente

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 M.A.I. aproape de tine

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 The Wall – Marele Zid

21:15 Aici eu sunt vedeta!

23:15 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:00 Fotbal: Hapoel Beer 
Sheva FC – FCSB

22:00 Ai nostri

23:00 Pretul razbunarii

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbracatu’

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Dirty Dancing

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Patria mea esti tu

23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Big Boletus

16:30 Jupiler Pro League – 
Campionatul Belgiei

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 LIGA MAGAZIN

21:00 Celebrity

22:00 Zeek si lumea 
animalelor

22:30 Faci pariu?

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

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ VÂNZARE

Dobra Wine din Jud Satu Mare

Vinde struguri pentru vin
cu Indicaţie Geografi că

Soiurile disponibile pentru vin sunt:
• Riesling Italian,

• Sauvignon Blanc, Fetescă Albă, Traminer Roz, 
Tămâioasă Românească,

• Muscat Ottonel, Merlot Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Burgund Mare,

• Pinot Noir, Cadarcă

Preţul între 1,5 si 2 RON/Kg în funcţie de soi

Contact Kallos Francisc 0744.697.539;
0741.337.305; 0768 831 264

0729–15.86.00

www.batrom.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societății GONDOR SECURITY SRL 
(fosta GOMBOȘ SECURITY SRL) – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:

1. bunuri mobile constând în:
- echipamente de protecție, laptop și mobilier;
- un număr de 13 autoturisme, un scooter marca Piaggio 

și o remorcă marca Pongratz 206U;
2. bunul imobil constând în:
- Cabană din lemn situată în localitatea Sovata jud. Mureș, 

în suprafață de 98,51 mp,  cu mențiunea că terenul pe care 
este amplasată cabana nu este proprietatea societății 
GONDOR SECURITY SRL deci nu face obiectul vânzării.

Prețul de pornire în cadrul ședințelor de licitație va fi  de 
85% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.

Licitația va avea loc în data de 13.10.2017 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în datele de 27.10.2017, 10.11.2017, 
24.11.2017, 08.12.2017. 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0264.432.603

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societății REMO IMPEX S.R.L. – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitație 
publică cu strigare pentru vanzarea fondului de comerț 
REMO IMPEX SRL, fond constituit din bunuri mobile și din 
bunul imobil, restaurant ”Casa Armatei“ situat în Mun. 
Turda, Str. Ion Rațiu,  conform caietului de sarcini.

Licitația va avea loc în data de 01.11.2017 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitației. 

Prețul de pornire al fondului de comerț este de 
1.976.844,40 lei + TVA pentru bunurile mobile conform 
dispozițiilor legale aplicabile la momentul vânzării; 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0264.432.603

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Tanţău Octavian Ioan, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG nr.1076/2004, în vederea obţineri avizului 
de mediu pentru Elaborare PUZ pentru construire ansamblu 
de locuinţe colective în regim D+P+6E, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, în com. Florești str. 
Avram Iancu, FN, loc. Florești, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la la sediul titularului loc. Cluj-Napoca, str. Horea, 
nr.18-20, ap.19, jud. Cluj, din data de 20.10.2017, între 
orele 8,00-14,00.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii 
și sugestii, până la data 06.11.2017, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax: 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9,00-14,00.
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Theresa May, 

prim-ministrul Marii 

Britanii, i-a transmis 

miercuri premierului 

spaniol, Mariano Rajoy, 

că Londra nu va recu-

noaşte o eventuală 

declaraţie de indepen-

denţă a Cataloniei, din 

moment ce referendu-

mul este ilegal, potrivit 

Politico.eu.

Cei doi lideri au purtat o 

conversaţie telefonică, iar 

premierul britanic a preci-

zat că orice declaraţie uni-

laterală a independenţei con-

travine statului de drept, se 

arată într-un comunicat al 

Guvernului din Londra.

Recent, Mariano Rajoy 

i-a cerut liderului catalan 

Carles Puigdemont să cla-

rifice dacă a declarat sau 

nu independenţa după re-

ferendumul de la 1 octom-

brie. Guvernul Spaniei va 

prelua controlul asupra re-

giunii Catalonia, în cazul 

în care şeful Guvernului ca-

talan va oferi un răspuns 

ambiguu privind indepen-

denţa regiunii.

Regiunea Catalonia a or-

ganizat pe 1 octombrie un re-

ferendum pe tema indepen-

denţei considerat neconstitu-

ţional de Guvernul Spaniei şi 

de Uniunea Europeană.

Theresa May şi Mariano 

Rajoy au discutat şi despre 

evoluţia negocierilor pe te-

ma Brexit.

De asemenea, premierul 

britanic şi-a expirmat con-

doleanţele pentru decesele 

cauzate de incendiile de pă-

dure din nordul Spaniei, în 

urma cărora mai mulţi oa-

meni şi-au pierdut viaţa.

Marea Britanie nu va 
recunoaşte declaraţia de 
independenţă a Cataloniei

Polonia ar putea deveni 

singura ţară din UE care 

va renunţa la schimbarea 

de două ori pe an a orei, 

potrivit The Telegraph.

Într-un caz rar de solida-

ritate în mediul politic ex-

trem de divizat al Poloniei, 

proiectul de lege în acest 

sens a fost susţinut în una-

nimitate, în prima fază, în 

Parlament. Şi se pare că a-

re toate şansele să treacă şi 

după faza a doua.

Cei care l-au propus sus-

ţin că schimbarea orei pro-

voacă probleme de sănăta-

te şi afectează economia.

„Schimbarea orei poate 

duce la dezechilibre ale or-

ganismului, la schimbări 

bruşte de stare, la insomnii 

şi la un risc crescut de ata-

curi de cord şi accidente ru-

tiere”, spune politicianul 

Bronislaw Karasek.

Renunţarea la schimba-

rea orei va pune însă Polo-

nia în afara sincronizării cu 

vecinii UE din sud şi cu Ger-

mania, cel mai mare parte-

ner comercial al ţării.

Polonia ar putea renunţa 
la schimbarea de două 
ori pe an a orei

Un fost instigator online, 

angajat să răspândească 

propagandă pro-rusă şi 

”discordie” în statele per-

cepute ca fi ind ostile 

Rusiei, a dezvăluit presei 

detalii despre ingerinţele 

Moscovei în cursa prezi-

denţială a SUA din 2016, 

informează Bussiness 

Insider, citând presa rusă.

Instigatorul citat a fost an-

gajat al Agenţiei de Cercetare 

Online, localizată în Sankt Pe-

tersburg, a cărei funcţie era 

răspândirea unor materiale 

propagandiste pro-ruse în me-

diul online.

Conform CNN, fi rma de 

cercetare este fi nanţată de 

Yevgeny Prigozhin, oligarh rus 

şi aliat apropiat al preşedin-

telui Vladimir Putin.

Cel puţin o treime din an-

gajaţii Agenţiiei de Cercetare 

Online au avut sarcina de a 

interfera în conversaţia poli-

tică americană de pe parcur-

sul alegerilor din 2016, con-

form unei investigaţii condu-

se de agenţia rusă de ştiri RBC.

Agenţia de Cercetare Onli-

ne era constituită dintr-un de-

partament rus şi unul extern. 

Cel rus era format din insti-

gatori ce foloseau conturi fal-

se de socializare şi răspân-

deau mesaje pro- Trump şi 

ştiri false.

Departamentul extern 

avea un scop mai sofi sticat, 

conform unei persoane ce a 

fost angajată a acestei sec-

ţii. Angajaţii trebuiau să în-

ţeleagă nuanţele politicii 

americane, să creeze proble-

me în cadrul discuţiilor des-

pre probleme controversate, 

precum controlul armelor 

sau drepturile LGBT.

„Ţelul era să-i instigăm 
pe americani împotriva 
Guvernului SUA”

Donald Tusk, preşedintele 

Consiliului European, a 

propus organizarea unei 

serii de 13 summituri în 

următorii doi ani, cu sco-

pul reformării UE, inclusiv 

a unui summit extraordi-

nar în România, ce ar 

urma să aibă loc la câteva 

săptămâni după data la 

care este programată să se 

încheie procedura Brexit.

Preşedintele Consiliului Eu-

ropean, care coordonează ca-

lendarul summiturilor UE, şi-a 

prezentat propunerile, marţi, 

după ce s-a consultat cu liderii 

statelor UE în legătură cu refor-

marea UE, acţiune care a deve-

nit urgentă în urma deciziei Ma-

rii Britanii de a se ieşi din Blo-

cul Comunitar.

Calendarul reuniunilor, ca-

re începe cu discuţiile de la 

Bruxelles, programate săptă-

mâna aceasta, include summi-

turile UE organizate în mod 

regulat în următorii doi ani, 

dar şi întâlniri informale pe te-

me speciale.

În plus, calendarul inclu-

de un summit UE special ca-

re ar urma să se desfăşoare 

în România la câteva săptă-

mâni după data la care Ma-

rea Britanie este programată 

să părăsească UE (martie 

2019), cât şi o reuniune spe-

cială pe teme de securitate la 

Viena, anul viitor.

„Sunt foarte fericit să ob-

serv dorinţa dumneavoastră 

de a accelera activitatea şi de 

a depăşi sentimentul de nepu-

tinţă”, le-a transmis Tusk lide-

rilor UE printr-o invitaţie scri-

să înainte de reuniunea pro-

gramată să înceapă joi.

Propunerea lui Tusk inclu-

de o idee de modifi care a mo-

dului de lucru în cadrul sum-

miturilor prin renunţarea la 

abordarea tradiţională a con-

sensului pentru a permite in-

clusiv posibilitatea dezacordu-

lui între lideri.

Noua metodă „va prezenta 

diferenţele noastre, descriind în 

mod precis la ce se referă con-

fl ictul pentru ca astfel să ne per-

mită să avem discuţii politice 

serioase", a completat ofi cialul 

european, potrivit site-ului pos-

tului France 24.

Preşedintele CE a propus organizarea unui summit 
extraordinar UE în România la câteva săptămâni după Brexit

Ministrul grec pentru 

migraţie a exprimat mier-

curi dorinţa ţării sale ca 

programul de relocare a 

refugiaţilor în UE să fi e 

extins la alte cetăţenii decât 

cele prevăzute în prezent şi 

mai ales la minorii neînso-

ţiţi, informează AFP.

„Dorim o extindere a relo-

cării unor refugiaţi care nu în-

deplinesc în prezent criteriile 

stricte” cerute, a declarat Yan-

nis Mouzalas pentru presă de 

pe aeroportul din Atena.

De o asemenea măsură ar 

urma să benefi cieze şi „câte-

va sute de minori neînsoţiţi, 

indiferent de cetăţenia lor: un 

minor este un minor”, a in-

sistat ministrul.

El a făcut aceste declaraţii cu 

ocazia trimiterii în Franţa a unui 

grup de „relocaţi” – 231 de per-

soane, dintre care 187 de sirieni, 

una dintre cele mai mari plecări 

din cadrul acestui program ini-

ţiat în septembrie 2015 pentru a 

uşura situaţia Greciei şi Italiei, 

depăşite de numărul de migranţi. 

Acest program este pe cale să se 

încheie în Grecia, majoritatea 

persoanelor eligibile, circa 25.000, 

găsind o ţară de primire.

Refugiaţii pentru care Mou-

zalas evocă o extindere a cri-

teriilor de relocare sunt cei so-

siţi în Grecia înainte de intra-

rea în vigoare a acordului 

UE-Turcia, din 20 martie 2016. 

„Pentru cei sosiţi după (aceas-

tă dată), trebuie să se lucreze 

asupra problemei”, a spus el.

Până în prezent, doar per-

soanele având o cetăţenie cu o 

rată de acceptare pentru azil 

de cel puţin 75% pot benefi cia 

de program, irakienii, de exem-

plu, fi ind din start excluşi.

Mouzalas a insistat de ase-

menea asupra importanţei, în 

opinia sa, de a creşte numă-

rul de locuri de primire în UE 

pentru „reinstalarea” de refu-

giaţi din Turcia sau Liban. „Cu 

un angajament privind 50.000 

de persoane reinstalate nu vor 

putea fi  opriţi trafi canţii” ce 

aduc în continuare refugiaţi 

din Turcia şi Grecia, chiar da-

că într-un ritm mult mai lent 

după intrarea în vigoare a acor-

dului UE-Turcia, a notat el.

Odată cu grupul plecat 

miercuri dimineaţa din Ate-

na, Franţa va primi 4.322 de 

persoane relocate din Grecia, 

ceea ce o clasează pe locul 

doi printre ţările de primire 

europene, după Germania, cu 

4.838 de migranţi. 

Grecia cere o extindere 
a criteriilor de relocare 
a migranţilor în UE

De acestă măsură ar urma să benefi cieze și minorii neînsoţiţi, indiferent de cetăţenia lor
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CONVOCATOR

AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
ŞI

AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
ALE ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII „AGROMEC APAHIDA“ S.A.

Administratorul unic al societăţii AGROMEC APAHIDA S.A., înregistrată la ORC 
Cluj sub nr. J12/2388/1991, CUI 221010, cu sediul social în Apahida, str. Libertăţii, nr. Li-
bertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, în conformitate cu art. 119, al (1), din Legea nr. 31/1990 re-
publicata, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Ex-
traordinară a Acţionarilor, conform prevederilor legale și ale actului constitutiv, pentru da-
ta de 22.11.2017, ora 16:00 și respectiv ora 17:00, având ca loc de desfășurare localita-
tea Apahida, str. Libertăţii, nr. 59-61, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Regis-
trul Acţionarilor gestionat de Registrul Mioriţa S.A. la sfârșitul zilei de 10.11.2017, stabi-
lită ca data de referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror alte con-
diţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor și Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor se vor ţine în data de 23.11.2017, ora 16:00 și respectiv ora 17:00, 
în același loc menţionat mai sus, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor 
la aceeași dată de referinţă.

Se propune următoarea ordine de zi:
I. Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:
1. Alegerea administratorului unic al societăţii pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 

data de 22.11.2017 și până la data de 21.11.2021. Este propusă pentru această funcţie 
persoana care are în prezent calitatea de administrator unic al societăţii, dl. PRODAN VIO-
REL-CRISTIAN. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și 
califi carea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la 
dispoziţia acţionarilor, putând fi  consultată și completată de aceștia. Dacă adunarea gene-
rală ordinară a acţionarilor se va ţine doar în data de 23.11.2017, mandatul administra-
torului va începe din data de 23.11.2017 și va dura până la data de 22.11.2021.

2. Alegerea cenzorilor societăţii (3 cenzori plini și un cenzor supleant) pentru o perioa-
dă de 3 ani, începând cu data de 22.11.2017 și până la data de 21.11.2020, precum și 
stabilirea indemnizaţiei acestora. Pentru aceste funcţii sunt propuși actualii cenzori plini 
RETEGAN SUSANA și POPA CRISTIAN-LUCIAN, d-l BRAD CLAUDIU-SIMION și respectiv actu-
alul cenzor supleant RETEGAN VERONICA, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data 
de 22.11.2017 și până la data de 21.11.2020. Dacă adunarea generală ordinară a acţio-
narilor se va ţine doar în data de 23.11.2017, mandatele cenzorilor vor începe din data 
de 23.11.2017 și vor dura până la data de 22.11.2020.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Adoptarea actului constitutiv actualizat al societăţii, cu următoarele modifi cări:
„Art.16. Administratorul unic – al.1
Societatea este administrată de administratorul unic, ales de adunarea generală ordi-

nară pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi  ales pe noi perioade de 4 ani. Admi-
nistratorul unic poate avea calitatea de acţionar. Administratorul unic este dl. Prodan Vi-
orel-Cristian, cetăţean roman, născut la data de 11.02.1975, în Mun.Cluj-Napoca, jud Cluj, 
identifi cat prin C.I.seria KX nr 713690, eliberat de SPCLEP Cluj –Napoca la data de 17.12.2009, 
având CNP 1750211120661, domiciliat în Cluj-Napoca, str.Wolfgang Goethe, nr.14, ap.6, 
jud Cluj, având durata mandatului de 4 ani, începând cu data de 22.11.2017 și până la 
data de 21.11.2021.”

„Art.18. Auditorul fi nanciar/comisia de cenzori. – al.1
Situaţiile fi nanciare ale societăţii sunt audiate de către o comisie de cenzori formată din 

trei cenzori plini:
RETEGAN SUSANA, domiciliata în Mun. Bistriţa, Int. Zorelelor, nr. 9A, sc. A, ap. 4, jud. 

Bistriţa-Năsăud, identifi cată cu CI seria XB nr. 185486, eliberată de SPCLEP Bistriţa-Năsă-
ud la 08.06.2006, având CNP 2500312060773;

BRAD CLAUDIU-SIMION, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, str. Ceahlău, nr. 44, jud. Cluj, 
identifi cat cu CI seria KX nr. 591233, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la 24.01.2008, a-
vând CNP 1720324120654;

POPA CRISTIAN-LUCIAN, domiciliat în Orș. Ocna Mureș, str. Ale Independenţei, bl. 42, 
sc. 4, ap. 20, jud. Albă, identifi cat cu CI seria AX nr. 366656, eliberată de SPCLEP Ocna-Mureș 
la 28.08.2009, având CNP 1750630013914,

și cenzor supleant doamna RETEGAN VERONICA, domiciliata în Mun. Cluj-Napoca, str. 
Borhanciului nr. 16, ap. 4, jud. Cluj, identifi cată cu CI seria CJ nr. 304943 eliberată de 
SPCLEP Cluj-Napoca la data de 11.10.2017, având CNP 2811002060433, pentru o perioa-
dă de 3 ani, începând cu data de 22.11.2017 până la data de 21.11.2020.”

Dacă în adunarea generală ordinară a acţionarilor se va hotărî numirea/alegerea altor 
persoane în funcţiile de administrator unic sau de cenzori plini sau cenzor supleant, în ar-
ticolele care se vor modifi ca vor apărea numele și datele de identifi care ale acestora în lo-
cul celor propuse mai sus. Dacă adunarea generală ordinară a acţionarilor și respectiv a-
dunarea generală extraordinară a acţionarilor se vor ţine doar în data de 23.11.2017, 
mandatele administratorului și respectiv ale cenzorilor vor începe din data de 23.11.2017 
și vor dura până la data de 22.11.2021 și respectiv 22.11.2020, textul actului constitutiv 
urmând să se modifi ce în consecinţă.

La AGA au dreptul să participe și să voteze toţi acţionarii societăţii înregistraţi la sfârși-
tul zilei de 10.11.2017, care este dată de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot par-
ticipa la AGA personal sau prin reprezentanţi în condiţiile prevăzute de art. 125 din Legea 
nr. 31/1990.

Reprezentarea acţionarilor se va putea face și prin alte persoane decât acţionarii, cu ex-
cepţia administratorilor, pe bază de procura specială. Modelul acestei procuri va putea fi  
obţinut de la sediul societăţii. Procură specială se va întocmi în trei exemplare originale 
(unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, 
exemplarul pentru emitent, în original, însoţit de copia actului de identitate a celui repre-
zentat, va fi  depus pentru înregistrare la sediul societăţii cel târziu până la data de 20.11.2017, 
ora 16:00, sub sancţiunea prevăzută de art. 125 al. (3) din legea 31/1990, respectiv pier-
derea exerciţiului dreptului de vot în această AGĂ. Procurile vor fi  reţinute de către socie-
tate, facandu-se menţiune despre aceasta în procesul verbal.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la AGA este permis prin simpla proba a iden-
tităţii acestora cu actul de identitate, făcută în cazul acţionarilor persoane fi zice, iar în ca-
zul persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane fi zice, cu împuternici-
re data persoanei fi zice care le reprezintă.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau împreună cel puţin 5% din ca-
pitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGA în termen de cel mult 
15 zile de la data publicării convocării, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justi-
fi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze consiliului de administraţie întrebări în scris î-
naintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi. 
Răspunsul va fi  formulat în cadrul AGA. Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drep-
turilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului constitutiv al societăţii.

Începând cu data publicării convocatorului la Monitorul Ofi cial, modelul de procura specia-
lă, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a 
AGA, precum și orice alte informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii.

Prezentul convocator se completează cu prevederile legale aplicabile.

Administrator unic,
Prodan Viorel-Cristian

După partidă, conducerea 

de la Astra a depus 

o contestaţie.

„Mă simt efectiv afectat şi la 

fel sunt şi jucătorii. Simt că ce 

s-a întâmplat a fost lipsă de res-

pect, insultă efectiv! Cred că e 

important ca fotbalul să se joa-

ce pe teren, dar dacă verifi caţi 

regulamentul ce s-a întâmplat 

este în contradicţie cu spiritul 

fotbalului. Nu accept să fi m lu-

aţi de fraieri, să fi m bătaia de 

joc, asta consider că a fost. Am 

stat 15 minute pe teren în pri-

ma repriză, după care încă vreo 

10-12 în partea a doua ca să vi-

nă lumina. Arbitrii trebuiau să 

întrerupă meciul. Este o insul-

tă la adresa noastră”, a decla-

rat Iordănescu Jr la Digi Sport.

Răspunsul din partea 
nou-promovatei

De asemenea şi vicepreşe-

dintele formaţiei Sepsi Sf. Ghe-

orghe, Kertész David, a avut un 

mesaj de transmis echipei Astra 

Giurgiu. „Cu regret trebuie să 

constat că un meci din primul 

eşalon al fotbalului românesc, 

disputat între Sepsi OSK şi As-

tra Giurgiu, două echipe cu ţe-

luri diferite, se transformă într-un 

«război» străin de principiile 

noastre. Mă refer la meciul dis-

putat pe Stadionul Tineretului 

din Braşov şi care s-a încheiat 

cu scorul de 0-0, însă echipa 

oaspete, nu demult campioană 

a ţării, recent participantă în cu-

pele europene, cu pretenţii la un 

loc pe podium la fi nalul campi-

onatului, cere acordarea victo-

riei la masa verde. Permiteţi-mi 

să vă atrag atenţia că nu aţi fost 

’luaţi de fraieri’, aşa cum aţi de-

clarat, nu cred că cineva şi-ar 

putea imagina că noi, clubul 

gazdă, intenţionat am fi  oprit in-

stalaţia de nocturnă. Ce am fi  

avut de câştigat din acest lucru? 

În schimb Dvs., spre surprinde-

rea mea, depuneţi o contestaţie 

ca Astra să câştige jocul la ma-

sa verde, cu 3-0”, a declarat pen-

tru Digisport.

„Mi-ar fi  ruşine 
să apelez la trucuri”

„Vă spun sincer, mi-ar fi  ru-

şine să apelez la astfel de tru-

curi şi, mai mult decât atât, pe 

tot parcursul reprizei a doua ofi -

cialii Sepsi OSK au fost îngrijo-

raţi, şi nu că ar fi  existat riscul 

să primim gol, ci din cauza in-

stalaţiei de nocturnă. Mi-am 

imaginat atunci că şi Dvs. sun-

teţi îngrijorat, dar din alte mo-

tive, şi anume din cauza celor 

două mari ocazii ale echipei 

noastre de a înscrie – şut Niko-

lic şi cap Damian. Am greşit. Se 

pare că cea mai mare dorinţă a 

echipei a fost să cedeze din nou 

instalaţia de nocturnă, ca să nu 

mai depuneţi efort pentru re-

dactarea unei contestaţii, iar jo-

cul să se omologeze cu rezulta-

tul de 3-0 în favoarea Astrei. Îmi 

exprim convingerea că, în ca-

zul în care echipa Astra va câş-

tiga la masa verde, în primul 

rând va avea de pierdut spor-

tul, deoarece crezul nostru es-

te că un meci se câştigă pe te-

ren”, a mai mărturisit vicepre-

şedintele echipei Sepsi.

„Noi nu am făcut declaraţii 
când am fost nedreptăţiţi”

Kertész David a mărturisit şi 

un eveniment neplăcut din tu-

rul campionatului: „În încheie-

re, vă atrag atenţia asupra unui 

eveniment neplăcut petrecut î-

naintea meciului din tur dintre 

Astra Giurgiu şi Sepsi OSK: du-

pă ce delegatul clubului nostru 

a făcut toate demersurile pen-

tru a rezerva camere la un ho-

tel din oraşul Giurgiu pentru 

membrii echipei Sepsi OSK, am 

fost anunţaţi să ne cazăm la o 

altă unitate, deoarece acel ho-

tel aparţine unuia dintre spon-

sorii echipei giurgiuvene... M-am 

întrebat dacă nu cumva noi am 

fost «luaţi de fraieri» prin acest 

fapt?! Însă am trecut repede pes-

te respectivul impediment, nu 

am început să facem tot feluri 

de declaraţii, ci am rezolvat pro-

blema, găsind un alt loc de ca-

zare în Capitală”.

MECI DIN LIGA I CU PROBLEME MARI LA NOCTURNĂ

Astra cere victoria 
la masa verde
În timpul meciului dintre Astra Giurgiu şi Sepsi, instalaţia 
de nocturnă de pe stadion a „picat” de două ori. 

Denis Alibec a fost exclus 

temporar din lotul 

FCSB-ului pentru ieşirile 

sale necontrolate la partida 

cu FC Voluntari.

Deşi Denis a fost iertat de 

Gigi Becali, fostul antrenor al 

fotbalistului, Marius Şumudi-

că a declarat la Fotbal Club: 

„I-am spus ieri la telefon că 

nu e normal cum se compor-

tă. Nu e normal să facă lucru-

rile astea. Deja totul degene-

rează. La Astra nu a avut ni-

ciodată aşa ieşiri. Eu nu am 

văzut faza în care a aruncat 

banderola, dar am văzut ce a 

făcut cu uşa. Nu ştiu ce se în-

tâmplă cu el, se consideră ne-

dreptăţit”.

„Acum e mult mai nervos 

decât când era la Astra. Eu nu 

am avut niciodată probleme de 

genul acesta, să dea cu picioa-

rele în uşă. Eu nu îl scoteam 

pe Alibec. Dacă juca prost, îl 

lăsam să se facă de ruşine. Eu 

vă spun ce făceam eu cu el la 

Astra Giurgiu. Eu cred că Dică 

e tânăr, e un antrenor care a 

fost coleg cu Alibec. Nu cred 

că e problema la relaţia antre-

nor-jucător. Dar probabil că De-

nis este un jucător sensibil. Eu 

eram un scut între el şi condu-

cere”, a mărturisit Şumudică.

Atacantul, nemulţumit că a 

fost schimbat, a aruncat cu ban-

derola spre Florin Tănase şi l-a 

luat prin surprindere pe acesta 

care nu a reuşit să o prindă şi 

banderola a ajuns pe jos. Ata-

cantul a plecat apoi direct spre 

vestiare, fără a mai merge la 

banca de rezerve, iar în momen-

tul în care a ajuns la tunelul ca-

re dă spre vestiare a lovit puter-

nic uşa de la intrare.

Şumudică: „Nu e normal ca Alibec 
să facă lucrurile astea”



SPORTSPORT.
joi, 19 octombrie 2017

Fo
to

: 
Ș

te
fa

n
 M

a
rt

in
e

sc
u

Amicalul 
România-Turcia, 
pe Cluj Arena?
Iniţial program pe noul stadion 
„Ion Oblemenco”, amicalul din-
tre România și Turcia s-ar putea 
muta pe Cluj Arena. Conform 
celor spuse de Marcel Popescu, 
președintele lui CS „U” Craiova, 
pe data în care este programat 
amicalul României, 9 noiem-
brie, CS „U” are programat un 
amical cu Slavia Praga. 
„Profi tăm de pauza competiţio-
nală și vom juca un meci amical 
cu Slavia Praga, pe 9 noiembrie, 
pe noul stadion. Vorbim de 
campioana Cehiei, cea care par-
ticipă în grupele Europa 
League”, a mărturisit Popescu. 
Partida dintre România și Turcia 
va fi  a treia partidă pregătită de 
selecţionerul Cosmin Contra, du-
pă cele cu Kazahstan (3-0) și 
Danemarca (1-1). Atât 
România, cât și Turcia au ratat 
califi carea la Campionatul 
Mondial din Rusia.  (Raluca Sas)

Handbal: „U” Cluj 
– CSM Bistriţa, 
în etapa a V-a 
a Ligii Florilor
Formaţia de handbal feminin 
Universitatea Cluj va juca îm-
potriva echipei CSM Bistriţa, 
sâmbătă, 21 octombrie, de la 
ora 12:00. Meciul va avea loc 
în Sala Polivalentă din Bistriţa. 
„Meciul va fi , cu siguranţă, 
unul aparte pentru că la 
Bistriţa sunt multe fete plecate 
de la Cluj. De asemenea, an-
trenorul Bistriţei a stat acum 
doi ani pe bancă la Cluj și, cu 
siguranţă, vor fi  ambiţii și or-
golii. În aceste două săptă-
mâni noi ne-am pregătit foarte 
bine. Mergem și abordăm 
acest meci cu toată încrederea 
și sperăm ca la fi nalul meciului 
să fi m fericiţi de evoluţia noas-
tră din teren. Reka Tamaș nu 
este 100% refăcută după lovi-
tura la cap. A început să se an-
treneze ușor, dar încă nu știm 
dacă o vom folosi sau nu”, a 
spus Alin Bondar, antrenorul 
echipei clujene.  (Raluca Sas)

Begu, calificată în 
sferturi la Moscova
Jucătoarea română de tenis 
Irina Begu s-a calificat, mier-
curi, în sferturile de finală ale 
turneului WTA de la Moscova, 
dotată cu premii totale de 
790.208 dolari, graţie unei 
victorii importante reușite în 
faţa letonei Anastasija 
Sevastova, a patra favorită, cu 
6-4, 6-3. Begu (27 ani, 57 
WTA), finalistă la Moscova în 
2014, s-a impus în faţa balti-
cei (27 ani, 21 WTA) într-o 
oră și 27 de minute, în ciuda 
celor 6 duble greșeli. 
Sevastova conduce acum cu 
3-2 în meciurile directe cu 
Begu, pe care a mai învins-o 
în 2009, la Cuneo (Italia), în 
primul tur, cu 7-5, 6-4, și anul 
acesta, în primul turla Dubai, 
cu 6-1, 7-5, și în primul tur la 
Roma, cu 6-4, 6-4. Singura 
victorie anterioară a Irinei a 
venit în 2011, la Dallas, în 
sferturi, cu 6-3, 6-4. Românca 
și-a asigurat un cec de 22.620 
dolari și 100 de puncte WTA, 
urmând să joace în turul al 
treilea cu australianca Daria 
Gavrilova (N. 6) sau cu Vera 
Lapko (Belarus).

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Competiţia va avea loc 

în perioada 18-22 octom-

brie, la Berlin, potrivit 

site-ului Federaţiei 

Române de Ciclism.

Echipa României este co-

ordonată de Georgios Geor-

giadis şi îi cuprinde pe Nor-

bert Szabo, Marius Petrache, 

Daniel Crista, Valentin Ple-

şea şi pe Alexandru Ciocan. 

Primii doi au un istoric pro-

miţător, Szabo califi cându-se 

în fi nala probei de keirin de 

la GP Viena, cursă de clasa 

1 desfăşurată săptămâna tre-

cută, iar Petrache are la ac-

tiv bronzul cucerit la Cam-

pionatele Balcanice de la în-

ceputul lui iulie.

Cei cinci vor concura la 

toate probele Europenelor, 

mai puţin stayer şi madison: 

sprint individual, sprint pe 

echipe, urmărire individua-

lă, urmărire pe echipe, kei-

rin, kilometru, adiţiune de 

puncte, scratch, omnium şi 

cursa cu eliminare.

Norbert Szabo, un ciclist 

în vârstă de 24 de ani, par-

ticipă la cea mai importan-

tă cursă de velodrom din ca-

riera sa, mai ales că este 

pentru primul an când acor-

dă o atenţie deosebită aces-

tei discipline.

„Este o onoare pentru mi-

ne să reprezint România la 

Campionatele Europene de 

pistă şi îmi doresc foarte 

mult să realizez două recor-

duri naţionale în competi-

ţia de la Berlin”, a declarat 

Szabo, care se gândeşte să 

devină cel mai bun ciclist 

român în probele de sprint 

şi de un kilometru, dar spe-

ră să atingă semifinalele şi 

în proba de keirin, una din-

tre favoritele sale. „Trebuie 

să rămân cu picioarele pe 

pământ, nu mă pot gândi 

deocamdată la o clasare în-

tre primii zece”, a mai spus 

Szabo.

Sportivul legitimat la 

Tuşnad Cycling Team afir-

mă ca este atras de velo-

drom deoarece este un 

sport individual: „Rezul-

tatul de la velodrom de-

pinde doar de mine, de 

pregătirea şi sacrificiile pe 

care le fac. La şosea inter-

vin mai mulţi factori ex-

terni, cum ar fi lipsa echi-

pei, profilul etapelor sau 

ordinele de echipă”.

Alexandru Ciocan, vetera-

nul echipei, spune ca delega-

ţia României ar trebui să ur-

mărească stabilirea unor noi 

recorduri naţionale, dar şi să 

înţeleagă ce înseamnă velo-

dromul actual. „Picioare 

avem, sportivi talentaţi avem 

(nu mulţi, dar sunt câţiva), 

însă noi abia acum descope-

rim Atlantida. Obiectivele 

noastre ar fi  să depăşim la 

probele cronometrate recor-

durile naţionale, iar la pro-

bele în pluton să venim în 

prima jumătate... cu puţin 

noroc”, subliniază Ciocan.

Multiplu campion de ve-

lodrom, Ciocan a mai spus 

că a revenit atunci când i 

s-a propus şi când a simţit 

că poate ajuta echipa „cu 

mai mult decât a da repede 

din picioare”.

La competiţie participă 

338 de sportivi, dintre care 

120 femei şi 218 bărbaţi, din 

28 de ţări, care vor lupta 

pentru cele 23 de titluri con-

tinentale.

Ciclism: România participă cu cinci 
sportivi la Europenele de la Berlin
România va participa cu cinci sportivi la Campionatele Europene de ciclism pe pistă.

ALEXANDRU CIOCAN | 
Multiplu campion 
de velodrom

 „Picioare avem, 
sportivi talentați 
avem (nu mulți, 
dar sunt câțiva), 
însă noi abia acum 
descoperim 
Atlantida. 
Obiectivele noastre 
ar fi  să depășim 
la probele 
cronometrate 
recordurile 
naționale, 
iar la probele 
în pluton să venim 
în prima jumătate... 
cu puțin noroc.“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa de vole feminin 

„U” NTT Data o va întâlni, 

în etapa a II-a a Diviziei 

A1, pe campioana CSM 

Volei-Alba Blaj.

Meciul va avea loc vineri, 20 

octombrie, de la ora 18:00 la Sa-

la Sporturilor „Horia Demian”.

„Pentru noi este o onoare 

că putem întâlni în primul 

meci disputat acasă, după re-

venirea în prima ligă, echipa 

campioană. E cea mai bună 

echipă din România în ultimii 

ani. Încercăm să facem un joc 

bun, deşi, poate, nu pornim 

nici cu şansă a doua. Vom în-

cerca să facem un joc bun şi 

să câştigăm experienţă în ve-

derea meciurilor care vor ur-

ma şi împotriva adversarilor 

cu care avem şanse să ne lup-

tăm de la egal la egal. Am avut 

săptămâna aceasta o viroză şi 

mai mult de jumătate din echi-

pă a lipsit de la antrenamen-

te, dar până la ora meciului 

sperăm să le avem pe toate 

apte”, a declarat Ciprian Dâr-

nescu, antrenorul „studente-

lor”, pentru u-cluj.ro.

Dârnescu a făcut şi un apel 

către suporterii clujeni: „Ne-am 

bucura dacă am avea sprijinul 

suporterilor. Aşa cum ne-a fă-

cut o deosebită plăcere să avem 

acea mică galerie la Târgu Mureş, 

care ne-a susţinut pe toată du-

rata meciului, ne-am dori ca şi 

la meciurile de acasă să vină 

într-un număr cât mai mare să 

vadă un adevărat regal voleiba-

listic, să vadă ce înseamnă Di-

vizia A, ce înseamnă o echipă 

de top în Divizia A”.

La momentul actual, Uni-

versitatea este pe locul şapte 

în clasamentul Diviziei A1.

„U” NTT Data se pregăteşte 
de meciul cu campioana 
CSM Volei-Alba Blaj
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