
VINERI

17
0
C

SÂMBĂTĂ

18
0
C

DUMINICĂ

11
0
C

M
ET

EO 1  = 4.6667   LEI

1  =4.0359   LEI

100  = 1.1563 LEI

D
et

al
ii 

în
 p

ag
in

a 
2

Alte evenimente în pagina 2

VA
LU

TE

CA
LE

N
D

A
R

Ultimele zile de vot în cadrul procesului bugetare participativă
Duminică, 21 octombrie, 

ora 23:59 este ultima zi din 
prima etapă de vot - Vot pe 
domenii, în cadrul procesului 
Bugetare participativă Cluj-
Napoca 2018. 

Cetățenii care locuiesc, 
muncesc, studiază în Cluj-Na-
poca și au peste 18 ani - pot 
vota prin intermediul platfor-
mei www.bugetareparticipati-
va.ro 6 proiecte, câte unul din 
fi ecare domeniu:  alei, trotua-
re şi zone pietonale;  mobili-
tate, accesibilitate şi siguranţa 
circulaţiei; spații verzi și locuri 
de joacă; amenajare spaţii pu-
blice (mobilier urban, ilumi-

nat public etc.); infrastructură 
educațională și culturală;  ora-
şul digital. 

Astfel, în această etapă de 
vot, fi ecare cetățean are 6 vo-
turi. În perioada 22 octombrie 
- 28 octombrie va avea loc va-
lidarea voturilor pe domenii, 
iar în perioada 29 octombrie - 
18 noiembrie se va desfășura 
etapa fi nală de vot. În cadrul 
acestei etape, fi ecare cetățean 
poate vota un singur proiect 
din cele 30 proiecte care au 
ajuns în etapa fi nală.

În data de 26 noiembrie 
vor fi afișate pe platforma 
www.bugetareparticipativa.

ro cele mai votate 15 proiec-
te care vor fi implementate 
de către Primăria Municipiu-
lui Cluj-Napoca începând cu 
anul 2019.

Pot vota doar persoanele ca-
re se afl ă în aria teritorială a 
municipiului Cluj-Napoca.

Din cele 164 de proiecte de-
puse au fost declarate eligibi-
le 47. Primul proces de buge-
tare participativă online din 
România a debutat anul tre-
cut la Cluj-Napoca. În 2018, 
clujenii au depus peste 160 de 
propuneri de proiecte. Cele 
mai multe dintre ele, 36, au 
fost depuse la capitolul “mo-

bilitate și siguranța circulației”. 
Primăria Cluj-Napoca a alocat 
150.000 de euro pentru fieca-
re proiect.

Boema – Giacomo Puccini
Duminică, ora 18.30

Opera Naţională Română

Punguţa cu doi bani
Duminică, ora 12.00

Teatrul de Păpuşi „Puck“ 
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Începe procesul lui Horia Şulea 
pentru abuz în serviciu

Râvnit de universități 
din întreaga lume, a ales Clujul

Plan roşu de intervenţie 
pe Oaşului după un incendiu

Dosarul în care sunt inculpaţi fostul şi actualul primar 
din Floreşti a ieşit din camera preliminară. Pagina 4

A fost acceptat la prestigioase facultăţi britanice, 
dar a decis să rămână student în Cluj. Pagina 7

Zeci de persoane au rămas blocate într-o clădire 
cu zece etaje, unde a izbucnit un incendiu. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Profesorii sunt de acord cu 
dictatura și pedeapsa cu moartea

Limbaj de mahala la Consiliul Judeţean Cluj! 
Auditorii Curţii de Conturi făcuţi „dobitoci” şi „tâmpiţi”
Curtea de Conturi a descoperit prejudicii de 13 milioane de euro în 2 ani.Pagina 3

Aproape jumătate dintre 
profesorii români sunt 
de acord cu un regim 
dictatorial, se declară 
pentru pedeapsa 
cu moartea și nu vor 
să aibă de a face 
cu persoane de etnie romă. 
31,6% dintre profesori cred 
că uneori „bătaia e ruptă 
din Rai”. Pagina 6 
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de proiecte au fost 
declarate eligibile 
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cred că uneori

„bătaia e ruptă

din Rai“
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

METEO

100/180C
Înnorat

80/110C
Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

11°/19° Înnorat

9°/19° Variabil

9°/15° Înnorat

9°/19° Înnorat

10°/12° Ploaie

10°/12° Ploaie

7°/9° Ploaie

9°/11° Ploaie
10°/16° Variabil

7°/12° Variabil

9°/14° Înnorat

7°/13° Variabil

9°/10° Ploaie

5°/7° Ploaie

4°/7° Ploaie

6°/8° Ploaie

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 octombrie

1869: A fost inaugurată ofi cial 
linia de cale ferată București-
Giurgiu, prima din România. 

1926: A murit Victor Babeș, me-
dic și bacteriolog, fondatorul mi-
crobiologiei, membru corespon-
dent (1 apr. 1889) și membru ti-
tular (11 mart. 1893); vicepreșe-
dinte al Academiei Române 
(1899-1900; 1918-1919). 

1961: A murit scriitorul 
Mihail Sadoveanu, membru 
al Academiei Române (din 
1921). (n. 5 nov. 1880)

20 octombrie

1638: S-a încheiat construcţia 
mănăstirii Căldărușani, ctitorie 
a lui Matei Basarab, domnul 

Ţării Românești (1632-1654).

1942: S-a născut actorul 
Costel Constantin.

21 octombrie

1754: S-au inaugurat primele 
școli din Blaj, nucleul viitorului 
seminar și gimnaziu. Din acest 
moment, Blajul a devenit cen-
trul învăţământului românesc 
din Transilvania.

1976: S-a născut gimnasta 
Lavinia Miloșovici, campioană 
olimpică și mondială.

1996: A murit marele core-
graf și balerin Oleg Danovski, 
întemeietorul școlii românești 
de balet modern, fondatorul 
și directorul primului teatru 
de balet din România. 
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Valori ale artei de 
patrimoniu în colecţii private 
» Nicolae Grigorescu – 
„Nimfă dormind”
Perioada expoziţie: 28 iunie – 
31 decembrie 2018
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Iniţiativa proiectului Valori ale 
artei de patrimoniu în colecţii 
private, desfăşurat la 
Cluj-Napoca, în colaborare cu 
Muzeul de Artă – instituţie pu-
blică de cultură care funcţionea-
ză sub autoritatea Consiliului 
Judeţean Cluj –, pe întreaga du-
rată a perioadei 28 iunie – 31 
decembrie 2018, aparţine 
Galeriilor Artmark şi are ca scop 
principal cultivarea relaţiei din-
tre colecţie, colecţionar şi muze-
ele de artă din România. 
Susţinând ideea de mobilitate a 
patrimoniului artistic existent în 
diverse colecţii private, proiectul 
îşi propune să promoveze parte-
neriatul public-privat, deschi-
zând noi căi de comunicare între 
colecţionarii de artă, instituţiile 
muzeale şi public, cu o accentu-
are fi rească a rolului substanţial 
pe care muzeul, în calitatea sa 
primordială de partener expozi-
ţional, îl are în impulsionarea şi 
consolidarea acestei relaţii. 
Astfel, prin expunerea lor în ca-
drul muzeelor, opere de o în-
semnătate deosebită pentru is-
toria artei româneşti, vor intra 
în conştiinţa publicului, comple-
tând în mod fericit colecţiile de 
patrimoniu deja etalate pe si-
mezele ambianţelor expoziţio-
nale

Vineri
Expoziţie » 
Fotografia-document 
etnografic
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Muzeul de Artă Cluj-Napoca 
(MACN), şi Centrul Judeţean 
pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii 
Tradiţionale Cluj (CJCPCT Cluj), 
instituţii publice de interes jude-
ţean, care funcţionează sub au-
toritatea Consiliului Judeţean 
Cluj, în parteneriat cu Asociaţia 
ArtImage, organizează, în peri-
oada 17 octombrie – 4 noiem-
brie 2018, expoziţia 
„Fotografi a-document etnogra-
fi c“ la 15 ani. Cele peste 150 de 
fotografi i de interes documen-
tar (alb-negru şi color) provin 
de la zeci de fotografi  din ţară şi 
străinătate, surprinzând mo-
mente importante şi detalii din 
viaţa comunităţilor săteşti de 
români, maghiari, romi, secui, 
ceangăi, huţuli, saşi sau ucrai-

Spectacolul de balet Zorba este una dintre forme-
le inedite pe care le-a îmbrăcat mitul grecului 
Zorba – reprezentant al omului modern, noncon-
formist, și simbol al dragostei pentru viaţă, tân-
jind în permanenţă după libertate și independen-
ţă. Prima materializare a acestui mit s-a făcut în 
romanul scriitorului grec Nikos Kazantzakis, căruia 
i-au urmat ecranizarea lui Michael Cacoyannis și, 
în anul 1988, baletul creat de coregraful ameri-
can Lorca Massine, pe muzica renumitului compo-
zitor grec Mikis Theodorakis.
Baletul Zorba a fost reprezentat în premieră mon-
dială la data de 6 august 1988 la Arena di Verona 
și doi ani mai târziu, la 19 octombrie 1991, la 
Marele Teatru din Varșovia (la ora actuală Teatrul 
Naţional), fi ind preluat apoi pe scene din întreaga 
lume. Versiunea de la Varșovia, semnată de core-
graful Lorca Massine a fost readusă în faţa publi-
cului polonez de aproximativ 150 de ori.
Povestea vorbește despre John, un turist ameri-
can care ajunge pe tărâmul grecesc, dorind să ia 
contact cu obiceiurile locului și să se integreze în 
noul mediu. Se îndrăgostește de Marina, o tână-
ră din partea locului, deja promisă grecului 
Yorgos. În mijlocul ostilităţii tot mai pronunţate 
arătate străinului de către băștinași, apare Zorba 
– un exilat ,,fără identitate”, un om liber, care, 
mai mult pentru a înfrunta destinul, decide să îl 
ajute pe John, relevându-i adevărata semnifi caţie 
a dansului, ca simbol al eliberării, capabil de a ex-
prima atât bucurie, cât și tristeţe.
Zorba este un spectacol de excepţie, în care melo-
diile memorabile, multe dintre ele preluate din fi l-
mul lui Cacoyannis cu același nume, completate 
prin intervenţii vocale și corale, acompaniind par-

cursul coregrafi c conceput de Lorca Massine și in-
terpretat de soliștii și ansamblul de balet al insti-
tuţiei noastre, vă vor transpune în minunatul spa-
ţiu al peisajelor grecești!
Spectacolul are loc duminică la Opera Națională 
Română Cluj-Napoca, începe la ora 18:30 are o 
pauză și se încheie în jurul orei 20.30

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Spectacol de balet - Zorba

neni din România.

Sâmbătă
La un Metru de tine | 
Spectacol invitat
Mini REACTOR
Ora:11:00
Cine e mic? Cine e mare? Ce e 
mic? Ce e mare?
Aceasta este o poveste care 
spune două poveşti.
Două persoane se întâlnesc, iar 
istoriile lor încep să se desfăşoa-
re. Pe măsură ce îşi petrec tim-
pul împreună, încep, minut cu 
minut, să se cunoască unul pe 
celălalt şi, ghidaţi de instinct, 
construiesc spaţiul din jur, iar 
propriile lor puncte de vedere 
se transformă. Oricine îşi poate 
inventa propria poveste. Poate 
fi  scrisă cu o privire, sau cu un 
gest, iar dacă este scrisă cu pa-
siune, povestea va schimba uni-
versul. În acest spectacol fără 
cuvinte poezia mişcării predo-
mină, iar spaţiul versatil care se 
transformă în faţa publicului va 
fermeca pe toată lumea, de la 
cei mai mici până la cei mari.

Duminică
Teatru | Punguţa 
cu doi bani
Teatrul de Păpuși ”Puck” 

din Cluj-Napoca
Ora: 12:00
„Punguţa cu doi bani“, după Ion 
Creangă, în regia lui Decebal 
Marin
În acest spectacol este redată 
într-o manieră de un comic spu-
mos povestea binecunoscută a lui 
Creangă, având în prim-plan 
aventurile pline de haz ale coco-
şului şi punguţei sale pierdute. 
Dincolo de acestea, „Punguţa cu 
doi bani“ este şi o poveste pentru 
cei mari, după cum explică regi-
zorul spectacolului. Basmul este 
completat cu o scenografi e im-
presionantă, dinamică şi plină de 
culoare.
Boema – Giacomo Puccini
Opera Națională Română Cluj
Ora: 18:30
La bohème, compusă în 1895, 
reflectă în totalitate măiestria 
cu care compozitorul Giacomo 
Puccini s-a raportat la conside-
rentele curentului verist și ori-
entarea spre realitate a operei 
italiene în a doua jumătate a 
secolului XX. Evitând exagerări-
le cu care erau redate adesea 
dramele personale, problemele 
de natură psihologică, Puccini 
și-a transmis într-o manieră pu-
ternic individualizată mesajele 
de protest la adresa asupririi 

(Tosca), sau privind condițiile 
mizere din cartierele 
mărginașe ale Parisului anilor 
1830, unde își duceau 
existența mulți dintre tinerii 
intelectuali. Acestea fac și su-
biectul romanului în serie 
Scènes de la vie de bohème 
al lui Henry Murger, publicat 
în 1851 sub forma unitară a 
unei cărți intitulate La vie de 
bohème, care relatează un 
episod din ,,viața veselă și te-
ribilă“ a unor artiști și are un 
fond autobiografic.

MICUL PRINT – spectacol de 
teatru pentru toate vârstele
Casa de Cultură a Studenţilor 
Cluj-Napoca
Ora:18:00
O cărticică scrisă în 1943 de 
Antoine de Saint-Exupery, pasi-
onat aviator, autor de cărţi de 
aventuri și amintiri, reporter de 
război, avea să devină cea mai 
celebră operă literară de limbă 
franceză din secolul XX și să 
creeze un simbol cu valoare de 
cult. „Micul Prinţ” a intrat defi -
nitiv în cultura universală iar 
povestea atât de simplu și de 
sensibil scrisă, îi inspiră pe 
adulţi și pe copii deopotrivă.
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Auditorii Curţii de Conturi 

sunt făcuţi „dobitoci” şi 

„tâmpiţi” de către conduce-

rea Consiliului Judeţean 

Cluj. În doi ani, Curtea 

de Conturi a descoperit aici 

prejudicii de 13 milioane 

de euro. Cu toate că 

rapoartele de audit au fost 

contestate în instanţă, 

instituţia condusă de libe-

ralul Alin Tişe pierde pro-

cesele pe bandă rulantă.

Prejudicii de 4 milioane 
de euro în 2015

Camera de Conturi a efectu-

at în perioada aprilie-mai 2016 

misiunea de audit fi nanciar a-

supra conturilor anuale de exe-

cuţie bugetară la Consiliul Ju-

deţean Cluj. Cu prilejul acesta 

s-au constat nereguli şi abateri 

de la legalitate.

„Abaterile de la legalitate şi 

regularitate de natură fi nanci-

ar-contabilă, precum şi cele prin 

care s-au estimat venituri supli-

mentare, respectiv producerea 

de prejudicii bugetelor locale, la 

Unitatea Administrativ Teritori-

ală Judeţul Cluj s-au constatat 

următoarele: prejudicii – 

8.761.000 lei (1,9 milioane de 

euro), venituri suplimentare – 

9.222.000 lei (2,04 milioane eu-

ro)”, arată Curtea de Conturi în 

raportul citat.

Principalele nereguli 
(extras din documentele 
Curţii de Conturi)

• Bugetul Consiliului Jude-

ţean Cluj a fost prejudiciat prin 

pierderea fi nanţării execuţiei 

obiectivului de investiţii «Parc 

Industrial Tetarom IV» şi prin 

plata nelegală a unor materiale 

(echipamente electrice), care nu 

sunt înregistrate în patrimoniu, 

în valoare de 5.204.000 lei (1,1 

milioane euro), aferente unor 

lucrări neexecutate

• Concesionarea de lucrări 

publice pentru proiectarea, con-

struirea, darea în exploatare şi 

întreţinerea parcărilor şi a unui 

hotel de 4* din perimetrul Ae-

roportului Internaţional Avram 

Iancu Cluj s-a efectuat fără res-

pectarea prevederilor legale, fi -

ind estimate venituri nerealiza-

te în sumă de 9.222.000 lei 

(2,04 milioane euro)

• Prejudicii de aproape 2 mi-

lioane de lei pentru decontarea 

unor lucrări de deszăpezire în 

afara perioadei contractate şi 

plăţi nelegale de 1,1 milioane 

de lei fi rmelor de casă ale Con-

siliului Judeţean pentru moder-

nizarea şi reabilitarea drumuri-

lor judeţene

• Acordări ilegale de fi nan-

ţări nerambursabile unor aso-

ciaţii şi fundaţii fi ind cauzat un 

prejudiciu entităţii în sumă de 

204.000 lei, după cum urmea-

ză: Federaţiei Share Cluj-Napo-

ca 70.000 lei pentru proiectul 

”Tineret@Cluj-Napoca 2015”, 

Consorţiul Studenţilor din Ro-

mânia –Proiect „Transilvania 

Music Event” 30.000 lei, Aso-

ciaţia Student Plus – Proiect 

”TiMAF –Transylvania Interna-

ţional Music and Arts Festival” 

10.000 de lei, Asociaţia Film şi 

Cultură Urbană – Proiecte „Fes-

tivalul internaţional de fi lm 

Transilvania” şi Colors of Cluj 

Festival 53.000 de lei, Asocia-

ţia Boiler – Proiect „Electric 

Castle” 30.000 de lei

Înainte de a se adresa in-

stanţelor de judecată, în 2016, 

Alin Tişe a depus o contestaţie 

la Curtea de Conturi prin care 

solicită anularea măsurilor dis-

puse, contestaţie care i-a fost 

respinsă. În răspunsul primit 

de Consiliul Judeţean, Curtea 

de Conturi justifi că motivele 

pentru care a respins solicita-

rea preşedintelului CJ Cluj, mo-

tiv pentru Tişe să facă unele 

însemnări pe marginea docu-

mentului, făcându-i pe auditori 

„tâmpiţi” şi „dobitoci”.

Auditorii Curţii de Conturi 

vorbeau despre situaţia Parcu-

lui Industrial Tetarom IV şi des-

pre neconformităţile documen-

taţiei de proiectare şi numeroa-

sele lipsuri ale documentaţiei 

de execuţie. Mai mult, aceştia 

spun că în 2015, pe vremea fos-

tului preşedinte al CJ Cluj, Mi-

hai Seplecan, Consiliul Judeţean 

s-ar fi  înregistrat la registratura 

instituţiei o plângere penală că-

tre DNA împotriva proiectantu-

lui Civitas Proiectare SRL, cu in-

tenţia ca forul judeţean să se 

constituie parte civilă pentru re-

cuperarea prejudiciuşui suferit, 

sesizare care însă nu s-a mai 

transmit parchetului în cauză. 

„Dobitoci, e draft!”, e reacţia 

conducerii Consiliului Judeţean.

Ulterior, Tişe îi face „tâm-

piţi” pe auditorii Curţii de Con-

turi care au arătat că forul ju-

deţean a plătit către ACI 5 mi-

lioane de lei pentru nişte echi-

pamente electrice imaginare. 

„La momentul efectuării misi-

unii de audit nu se cunoştea 

situaţia echipamentelor plăti-

te şi nepuse în operă, nefi ind 

confi rmată existenţa acestora 

cu ocazia inventarierii”, arată 

Curtea de Conturi.

În octombrie 2017 Consiliul 

Judeţean pierde procesul in-

tentat Curţii de Conturi pen-

tru anularea auditului, decizia 

fi ind defi nitivă.

Jaf colosal. Prejudicii 
de 9 mil. euro în 2016

Curtea de Conturi a Româ-

niei a descoperit prejudicii to-

tale de 8,9 milioane euro la 

Consiliul Judeţean Cluj pe 

anul 2016, dublu faţă de anul 

2015, constând în abateri de 

la legalitate, dar şi venituri su-

plimentare nerealizate.

Principalele nereguli 
descoperite 
de Curtea de Conturi

• În anul 2016, nu au fost 

facturate şi încasate venituri re-

prezentând redevenţe estimate 

la valoarea de 2,8 milioane lei 

aferente contractului de conce-

siune cu SC UTI Bucureşti pri-

vind parcarea de la aeroport şi 

hotelul. Judeţul Cluj, prin Con-

siliul Judeţean, nu a predat am-

plasamentul stabilit, iar în anul 

2011 s-a convenit suspendarea 

temporară a construirii parcării 

şi a hotelului.

• Administrarea necores-

punzătoare a unui contract de 

achiziţie public (Schi în Româ-

nia – comuna Băişoara, dez-

voltarea turismului în Munţii 

Apuseni) a determinat preju-

dicierea bugetului local al ju-

deţului Cluj cu suma de 149.758 

lei ca urmare a nerespectării 

clauzelor contractuale stabili-

te prin contractul de achiziţie 

publică referitoare la cantita-

tea şi calitatea lucrărilor exe-

cutate la termenele stabilite

• Efectuarea de plăţi nelega-

le în sumă totală de 147.758 lei 

din bugetul local prin accepta-

rea la plată a unor cantităţi de 

lucrări neexecutate sau execu-

tate necorespunzător calitativ 

pentru modernizarea şi reabili-

tarea drumurilor judeţene.

• În anul 2016, contrar pre-

vederilor legale, au fost apro-

bate şi acordate două fi nanţări 

nerambursabile pentru acelaşi 

solicitant, au fost acceptate la 

decontare cheltuieli care de-

păşesc nivelul maxim de fi -

nanţare nerambursabilă în va-

loare totală de 11.747 lei (Fun-

daţia Transilvania pentru cofi -

nanţarea proiectului Zilele Cas-

telului Banffy)

• În perioada 2013-2016 au 

fost efectuate plăţi de natură sa-

larială în afara cadrului legal în 

sumă de 882.241 lei (16 persoa-

ne au fost angajate cu încălca-

rea prevederilor legale prin dis-

poziţia directorului DGASPC 

Cluj fi ind scoase la concurs un 

număr de 18 posturi şi au fost 

ocupate 34), în condiţiile în ca-

re persoanelor în cauză au fost 

declarate respinse la concursu-

rile la care au participat, iar în 

unele situaţii posturile scoase la 

concurs nu erau vacante

Consiliul Judeţean Cluj, prin 

preşedintele Alin Tişe, a pierdut 

şi a doua oară procesul intentat 

Curţii de Conturi, prin care con-

testa raportul prin care i se im-

putau prejudicii de 8,9 milioa-

ne de euro. Sentinţa nu a fost 

defi nitivă şi a putut fi  atacată 

cu recurs, recurs care încă se ju-

decată la Curtea de Apel.

Limbaj de mahala la CJ Cluj! 
Auditorii Curţii de Conturi făcuţi „dobitoci” şi „tâmpiţi”
Curtea de Conturi a descoperit prejudicii de 13 milioane de euro în 2 ani la Consiliul Judeţean Cluj

Alin Tişe îi face „tâmpiţi” pe auditorii Curţii de Conturi care au arătat că forul judeţean a plătit 
către ACI 5 milioane de lei pentru nişte echipamente electrice imaginare

Consiliul Judeţean Cluj nu a bugetat în 
2018 niciun leu pentru achitarea prejudicii-
lor constatate de Curtea de Conturi. 
Instituţia condusă de Alin Tișe susţine că 
„presupusele nereguli si prejudicii nu vi-
zează doar activitatea Consiliului Judeţean, 
ci ţin și de unele dintre cele peste 40 de 
entităţi publice subordonate”.

Între timp, Alin Tișe a desemnat persoanele 
responsabile pentru recuperarea prejudicii-
lor, acestea fi ind, printre altele, Simona Gaci 
(secretarul judeţului), Mariana Raţiu (direc-
tor dezvoltare și investiţii), Ștefan Iliescu 
(Direcţia Juridică), Liviu Hâncu (director 
Direcţia de Administrare a Domeniului Public 
și Privat al judeţului Cluj).

Mariana Raţiu, cea care a îngropat proiectul Centrului de Deşeuri, 
responsabilă cu recuperarea prejudiciilor constate de Curtea de Conturi

Peste 20 de persoane au 

fost evacuate în urma 

unui incendiu izbucnit pe 

strada Oaşului din 

Cluj-Napoca şi a fost acti-

vat planul roşu de inter-

venţie la nivelul 

Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj. 

Potrivit ISU Cluj, este 

vorba de un bloc cu 10 

etaje, fi ind persoane blo-

cate la etajele superioare.

Un imobil cu 11 nivele de 

pe strada Oaşului din mu-

nicipiul Cluj-Napoca a fost 

inundat cu fum, ca urmare 

a unui incendiu care a avut 

loc la subsolul clădirii. Imo-

bilul era parţial locuit şi se 

efectuau lucrări de amena-

jare în cadrul acestuia. La 

momentul respectiv se aflau 

în imobil 46 de persoane ca-

re s-au evacuat de urgenţă 

din imobil.

“Au fost evacuate 21 de 

persoane de către echipaje-

le de intervenţie, 11 prin in-

termediul platformei pentru 

intervenţie la înălţimi, iar 

10 pe casa scării. Alte 25 de 

persoane s-au auto-evacuat. 

A fost declanşat planul ro-

şu de intervenţie la nivelul 

ISU Cluj, fiind dislocate la 

locul intervenţiei două au-

tospeciale pentru stingerea 

incendiilor, o platformă de 

intervenţie la înălţimi, 2 am-

bulanţe SMURD, o autospe-

cială pentru victime multi-

ple şi trei echipaje medica-

le ale Serviciului de Ambu-

lanţă Judeţean. Din cele 46 

de persoane evacuate, 13 au 

fost consultate de către per-

sonalul medical prezent la 

locul incendiului, fără a ne-

cesita nici una dintre aces-

tea transportul la spital”, 

transmite ISU Cluj.

Potrivit pompierilor, arde-

rea s-a manifestat doar la spa-

ţiul din subsolul imobilului, 

fără a se extinde, “cu dega-

jări puternice de fum în toa-

te spaţiile din imobilul de lo-

cuinţe, iar fl ăcările au fost ţi-

nute sub control imediat ce 

au sosit la locul incendiului 

echipajele de pompieri”.

„Încăperea unde s-a ma-

nifestat arderea avea desti-

naţia de spaţiu tehnic, găz-

duind mai multe echipamen-

te şi instalaţii pentru utili-

tăţi şi comunica cu canale-

le tehnice din imobil. Arde-

rea a afectat echipamentele 

şi instalaţiile pentru utilităţi 

şi izolaţia termică de pe ta-

vanul încăperii de la sub-

sol. Cel mai probabil incen-

diul a fost cauzat de o de-

fecţiune la instalaţia electri-

că din spaţiul respectiv”, 

transmite ISU Cluj.

Zeci de persoane blocate într-o clădire cu zece etaje, 
unde a izbucnit un incendiu/ 13 persoane au primit îngrijiri medicale.
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ANUNŢ EVENIMENT CONŞTIENTIZARE
FC-FORMAREA CONTINUĂ, CHEIA PENTRU ÎNTĂRIREA COMPETITIVITĂŢII,

ÎMBUNĂTĂŢIREA GRADULUI DE ADAPTABILITATE LA SCHIMBARE

Cod MySMIS: 118056

SC T SMART SERVICII SRL a organizat în data de 28 septembrie 2018, în cadrul proiec-
tului „FC – Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivităţii, îmbunătăţirea gra-
dului de adaptabilitate la schimbare” un eveniment de conștientizare cu privire la obiecti-
vele și activităţile proiectului.

La eveniment au participat peste 50 de persoane, printre care reprezentanţi ai mediu-
lui de afaceri clujean, ai autorităţilor publice locale și ai mediului academic.

Proiectul este cofi nanţat prin Fondul Social European prin Programul Operaţional Capi-
tal Uman, Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectiv specifi c 3.8 – Creșterea 
numărului de angajaţi care benefi ciază de instrumente, metode, practici etc. standard de 
management al resurselor umane și de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptă-
rii activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identifi cate conform 
SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, cod apel POCU/227/3/8.

Obiectivul proiectului:
Obiectivul principal constă în creșterea cu cel puţin 510 de persoane a numărului de an-

gajaţi care benefi ciază de noi instrumente, metode, practici de management al resurselor 
umane și de condiţii de lucru îmbunătăţite, în vederea adaptării activităţii la dinamica sec-
toarelor economice cu potenţial competitiv.

Proiectul își propune:
-  conştientizarea a 300 de întreprinderi din Regiunea Nord Vest privind importanţa și 

necesitatea participării angajaţilor la programe de formare profesională continuă;
-  îmbunătăţirea competenţelor profesionale a cel puţin 510 de persoane, din care 100 

manageri, 270 antreprenori şi 140 angajaţi din departamentele de resurse umane;
-  sprijinirea a 46 de IMM-uri în îmbunătăţirea instrumentelor, metodelor și practicilor 

din domeniul resurselor umane prin oferirea de servicii personalizate, de tip coaching;
-  furnizarea de cursuri de formare profesională în domeniile: Competenţe antrepreno-

riale, Manager resurse umane, Lean management, Manager inovare şi Consilier dez-
voltare personală;

-  organizarea de workshopuri cu titlurile „Inovare socială și performanţă în societatea 
cunoașterii” și „Nediscriminare la locul de muncă”.

Cursurile sunt gratuite, oferă diplomă recunoscută ANC și se fac într-un format modern, interac-
tiv, folosind sisteme inovative de tip e-learning. Pentru înscrieri și detalii, accesaţi www.tsmart.ro.

Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.

Date de contact:
Manager de proiect: Letiţia Selescu
Tel.: 0745392623
e-mail: contact@tsmart.ro
www.tsmart.ro

octombrie 2018

Tribunalul Cluj a respins 

contestaţiile fostului pri-

mar Ioachim Vancea, actu-

alului primar Horia Şulea 

şi directorului executiv 

din Primăria, Florin Zanc 

împotriva hotărârii jude-

cătorului de cameră preli-

minară de la Judecătoria 

Cluj-Napoca. Acesta a con-

statat legalitatea rechizito-

riului şi a dispus începe-

rea judecăţii.

Soluţia pe scurt a Tribuna-

lului: „Respinge ca nefonda-

te contestaţiile formulate de 

inculpaţii Horia Şulea, Florin 

Zanc şi Ioachim Vancea îm-

potriva încheierii penale a ju-

decătorului de cameră preli-

minară din cadrul Judecăto-

riei Cluj-Napoca. Defi nitivă.”

Fostul şi actualul primar 

al comunei Floreşti, Ioachim 

Vancea şi Horia Şulea, au 

fost trimişi în judecată pen-

tru opt infracţiuni de abuz 

în serviciu asimilate celor 

de corupţie.

Conform măsurilor şi ex-

cepţiilor dispuse de judecăto-

rul de cameră preliminară, cei 

trei au fost trimişi în judeca-

tă în stare de libertate.

Concret, Ioachim Vancea 

(fost primar al comunei Flo-

reşti) a fost trimis în judeca-

tă în stare de libertate pen-

tru comiterea a cinci infrac-

ţiuni de abuz în serviciu asi-

milate celor de corupţie, Ho-

ria Şulea (actual primar al 

comunei Floreşti) a fost tri-

mis în judecată în stare de li-

bertate pentru comiterea a 

trei infracţiuni de abuz în ser-

viciu asimilate infracţiunilor 

de corupţie, iar Florin Zanc 

director tehnic în Primăria 

Floreşti a fost trimis în jude-

cată în stare de libertate pen-

tru comiterea a două infrac-

ţiuni de complicitate la abuz 

în serviciu asimilate infracţi-

unilor de corupţie.

Horia Şulea este acuzat de 

trei infracţiuni de abuz în ser-

viciu după ce ar fi  prejudiciat 

bugetul local cu 270 de mii de 

lei, Ioachim Vancea de cinci in-

fracţiuni de abuz în serviciu 

(curăţenia stradală din anii 2010, 

2011 şi din perioada martie-mai 

2012, cât şi pentru deszăpezi-

rea din anii 2011 şi 2012), iar 

Zanc de complicitate la abuz 

în serviciu în ce priveşte atri-

buirea contractelor de desză-

pezire din vremea lui Vancea.

Concret, spun procurorii, 

în perioada decembrie 2012 – 

martie 2013, la diferite inter-

vale de timp, în calitate de 

primar, Horia Şulea, ordona-

tor principal de credite şi co-

ordonator al serviciilor de sa-

lubrizare, şi-a îndeplinit în 

mod defectuos atribuţiile de 

serviciu referitoare la atribu-

irea şi plata serviciilor de des-

zăpezire a localităţii Floreşti, 

prin efectuarea unor plăţi ne-

legale, concretizate în semna-

rea plăţilor sau asumarea lor, 

în cuantum total de 123.516,4 

lei. De asemenea, procurorii 

au reţinut că, în perioada iu-

lie 2012 – noiembrie 2012, la 

diferite intervale de timp, a 

mai efectuat plăţi „nelegale’’ 

pentru serviciile de curăţenie 

stradală a localităţii în sumă 

de 54.126 lei. Şulea mai este 

acuzat că, în perioada februa-

rie 2013 – decembrie 2013, la 

diferite intervale de timp, în 

calitate de primar, şi-a înde-

plinit în mod defectuos atri-

buţiile de serviciu referitoare 

la atribuirea şi plata servicii-

lor de curăţenie stradală a lo-

calităţii Floreşti, prin efectu-

area unor plăţi nelegale, con-

cretizată în semnarea plăţilor 

sau asumarea lor, în cuantum 

total de 98.883,7 lei. Pentru 

recuperarea prejudiciului, pro-

curorii au dispus instituirea 

sechestrului asigurator pe unul 

dintre terenurile primarului 

Horia Şulea.

Horia Şulea, trimis în judecată pentru abuz 
în serviciu. Începe judecata pe fond
Dosarul penal în care sunt inculpaţi fostul şi actualul primar din Floreşti a ieşit din faza camerei 
preliminare astfel că, în curând, va începe judecata pe fond

Horia Şulea, a fost trimis în judecată pentru opt infracţiuni de abuz în serviciu asimilate celor de corupţie
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Aproape jumătate dintre 

profesorii români sunt 

de acord cu un regim dic-

tatorial, se declară pentru 

pedeapsa cu moartea şi 

sunt de părere că homose-

xualitatea nu poate fi  

acceptată. 

Totodată, aproximativ 

unul din trei dascăli nu vrea 

să aibă de a face cu persoa-

ne de etnie romă sau din co-

munitatea LGBT, iar 31,6% 

dintre profesori cred că une-

ori „bătaia e ruptă din Rai”. 

Sunt rezultatele studiului 

„Educaţie pentru democra-

ţie în şcolile din România”, 

realizat de cercetătorii Ga-

briel Bădescu, Claudiu Ivan, 

Daniela Angi, Oana Ne-

gru-Subţirică din cadrul U-

niversităţii Babeş-Bolyai. 

Specialiştii universităţii din 

Cluj-Napoca au intervievat 

1427 de profesori din Româ-

nia, de la care au încercat 

să afle care sunt părerile lor 

în legătură cu aspecte sau 

teme de actualitate.

Cercetarea a scos la ivea-

lă următoarele: 45% dintre 

profesorii români sunt de 

acord cu un regim dictatori-

al, 40% dintre ei se declară 

pentru pedeapsa cu moartea 

şi tot 40% sunt de părere că 

homosexualitatea nu poate 

fi  acceptată.

Acelaşi studiu arată că 

aproximativ unul din trei das-

căli nu vrea să fi e vecin cu 

persoane de etnie romă, nu 

vrea să aibă de a face cu 

membri ai comunităţii LGBT 

sau cu cuplurile în care par-

tenerii nu sunt căsătoriţi. 

Totodată, peste 50% dintre 

respondenţii din rândul pro-

fesorilor îi resping pe cei ca-

re consumă droguri sau sunt 

depedenţi de alcool. În fi ne 

studiul mai relevă faptul că 

31,6% dintre profesori cred 

că uneori părinţii sunt în-

dreptăţiţi să-şi bată copiii.

Instituţiile în care profe-

sorii au multă încredere sunt: 

armata (79%), biserica 

(62%) şi poliţia (59%). Doar 

8% dintre respondenţi au ni-

vele ridicate de încredere în 

partide, 15% în Parlament şi 

19% în Guvern.

Expertul în probleme de 

educaţie Marian Staş, cola-

borator al universităţii Har-

vard, a explicat într-un in-

terviu acordat RFI că aceste 

convingeri îngrijorătoare ale 

dascălilor nu au cum să nu 

îi infl uenţeze pe elevi. ”Pro-

fesorul nu poate lăsa la uşă 

propriile convingeri atunci 

când intră în clasă, prin ur-

mare este nevoie de strate-

gii şi proiecte pentru schim-

barea mentalităţii profesori-

lor”, spune Marian Staş.

„Când intrăm în sala de 

clasă cu anumite convin-

geri, când vocea mea inte-

rioară, ca profesor, îmi ur-

lă dinăuntru un anumit tip 

de enunţ, evident că atunci 

intru cu adevărul meu şi 

îmi este foarte greu să as-

cult, să primesc adevărul 

celorlalţi”, explică expertul 

în educaţie.

Marian Staş este de pă-

rere că, ”în aceste condiţii, 

puţine şanse sunt ca gene-

raţiile viitoare de copii să 

iasă mai deschişi la minte, 

mai pregătiţi să interacţio-

neze cu contexte cât se poa-

te de diverse din lumea în 

care vor trăi. (...) Povestea 

cu bătutul copiilor este un 

lucru inadmisibil şi care vi-

ne dintr-o istorie urâtă şi 

otrăvită, de neacceptat”.

El a concluzionat că este 

nevoie urgentă de programe 

care să ducă la schimbarea 

mentalităţii profesorilor.

Studiu UBB. Jumătate dintre profesori sunt 
pentru dictatură şi pedeapsa cu moartea
Un studiu realizat de patru cercetători din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca 
pune serios în discuţie bazele învăţământului românesc. 

Aproape jumătate dintre profesorii români sunt de acord cu un regim dictatorial

STUDIU

1 din 3
dascăli nu vrea să aibă de a face cu persoane 
de etnie romă sau din comunitatea LGBT

31.6%
dintre profesori cred că uneori „bătaia e ruptă din Rai”. 
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Într-o perioadă în care 

din ce în ce mai mulţi 

români aleg să plece pe 

meleaguri străine în cău-

tarea unui trai mai bun, 

există tineri care excelea-

ză la învăţătură care aleg 

să rămână.

Vlad Sîmbotin, unul dintre 

premianţii cu care judeţul Vas-

lui se mândreşte, deşi a fost 

acceptat la prestigioase insti-

tuţii de învăţământ superior 

britanice, a decis să rămână 

în ţară şi este student în anul 

II la Facultatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

din Cluj-Napoca.

Pe lângă activitatea medi-

cală, Vlad susţine că doreşte 

să facă şi cercetare în dome-

niu, convins fi ind că sistemul 

de educaţie din România, „bla-

mat” de mulţi, poate să ofe-

re „o şansă” tinerilor.

Pasiunea pentru 
învăţătură i-a adus 
recunoaştere

Tânărul s-a remarcat prin 

dorinţa permanentă de a stu-

dia, iar după ani de muncă 

şi participări încununate de 

succes la concursuri şcola-

re, a reuşit în 2017, când e-

ra în clasa a XII-a la Liceul 

„Mihail Kogălniceanu” din 

Vaslui, să obţină cel mai ma-

re punctaj din ţară la Olim-

piada de Biologie. Pe toată 

perioada liceului, având ală-

turi profesori de excepţie, că-

rora le păstrează un mare 

respect, Vlad a fost nelipsit 

de la cele mai importante 

competiţii, de unde s-a în-

tors de fi ecare dată cu rezul-

tate bune. A excelat la geo-

grafi e şi lingvistică, dar ma-

rea lui pasiune, disciplina de 

care s-a ataşat şi cu care a 

obţinut cele mai importante 

realizări, a rămas biologia. 

În anul 2015, a reprezentat 

România la Olimpiada Inter-

naţională de Ştiinţe, fi ind co-

optat în lotul naţional la bi-

ologie. În 2016 ar fi  trebuit 

să participe la Olimpiada In-

ternaţională de Biologie din 

Vietnam, dar nu a reuşit să 

ajungă la concurs, deoarece 

lotul României a fost blocat 

zeci de ore în aeroportul din 

Istanbul, în urma tentativei 

de lovitură de stat din luna 

iulie. Peste un an a ajuns să 

îşi poată vedea visul împli-

nit şi a mers la Olimpiada 

Internaţională de Biologie 

desfăşurată în Marea Brita-

nie, unde a urcat pe podi-

um, reuşind să obţină me-

dalia de bronz.

Locul al doilea pe ţară ob-

ţinut în clasa a IX-a la Faza 

Naţională a Olimpiadei de Bi-

ologie a fost pentru Vlad Sîm-

botin semnul că aceasta este 

calea care îi oferă cel mai ma-

re potenţial de afi rmare, care 

îl pune cel mai mult în valoa-

re şi pe care trebuie să o ur-

meze. S-a dedicat studiului şi 

spune că ajungea să petreacă 

în perioadele de vârf, atunci 

când urma să meargă la com-

petiţii, chiar şi câte opt ore pe 

zi învăţând.

„Bineînţeles că a fost greu, 

dar dacă nu ar fi  fost difi cil, 

nu ar fi  fost nici plăcut”, măr-

turiseşte Vlad, informează 

Agerpres.

Cele mai frumoase mo-

mente pentru el rămân ace-

lea în care a concurat pen-

tru România.

A cochetat cu străinătatea, 
dar a rămas în ţară

Deşi a cochetat cu ideea 

de a studia în străinătate, el 

a ales România ca loc în ca-

re să îşi desăvârşească învă-

ţătura, simţind că ţara sa a-

re ce să-i ofere. Astfel a ales 

Facultatea de Medicină şi Far-

macie „Iuliu Haţieganu” din 

Cluj-Napoca.

„Când am ales să rămân 

în ţară a cântărit mult avan-

tajul apropierii de casă şi de 

familie, cu care consider ab-

solut necesar să păstrez o le-

gătură cât se poate de strân-

să. Ar mai fi  gratuitatea stu-

diilor şi preţurile mai mici ale 

oricăror servicii în general, fa-

ţă de ce aş fi  întâmpinat pes-

te hotare, plus comoditatea 

de a sălăşlui în ţara natală, de 

a îmi permite să vorbesc în 

limba maternă şi de a fi  aproa-

pe de oameni dragi mie. Pe 

lângă toate acestea, desigur 

am mizat şi pe faptul că po-

sibilităţi decente de educaţie 

şi afi rmare voi putea găsi şi 

la noi în ţară, posibilităţi ca-

re ar putea să mă satisfacă su-

fi cient. România este o ţară 

deosebită, din multe puncte 

de vedere. Plecând de la în-

cărcata conştiinţă istorică şi 

amplul bagaj etnografi c şi 

ajungând la splendoarea şi 

măreţia ei geografi că, precum 

şi la bogatul şi complexul ei 

tezaur artistic, putem găsi ne-

numărate motive pentru care 

să spunem că este un loc în 

care suntem norocoşi să ne fi  

născut. Nu trebuie neglijaţi 

nici oamenii. Românii sunt 

nişte oameni călduroşi, prie-

tenoşi, care au principii şi lup-

tă pentru ele. Problema apa-

re când uneori aceste princi-

pii se contrazic şi nimeni nu 

cedează, pentru că, poate ar 

trebui să mai evoluăm la ca-

pitolul toleranţă. (...) Cred în 

puterea românilor de a se u-

ni şi există şi numeroase do-

vezi istorice pentru asta. Va 

fi  un drum anevoios în con-

tinuare cel către evoluţie, dar 

am încredere că vom avea ca-

pacitatea să îl parcurgem”, 

susţine studentul.

Pe viitor, ca medic, se ve-

de combinând activitatea din 

spital sau cabinet, cu cea de 

laborator, pentru că ar vrea 

să facă cercetare şi speră să 

găsească formula optimă, ast-

fel încât să-i rămână timp şi 

pentru celelalte aspecte ale 

vieţii. Deşi e devreme să spu-

nă către ce ramură din medi-

cină se va orienta, se simte 

atras de neurologie, iar pe par-

tea ştiinţifi că e pasionat de 

genetică şi imunologie, dome-

nii pe care le vede ca fi ind de 

mare viitor şi în laboratoare-

le din România.

A fost râvnit de universităţi 
din întreaga lume, dar a ales Clujul
Un elev eminent a ales să studieze în ţară, în detrimentul şcolilor de top din străinătate

Vlad Sîmbotin, student în anul II la Facultatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

OPINIE

Ignoranța ucide România. Trebuie să citim presa, să învățăm din greșelile altora
Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Ca jurnalist, auzi cel puțin o dată pe zi 

pe cineva spunând: „eu nu citesc presa și nu 

mă uit la televizor fi indcă vezi doar acciden-

te, răniți, morți”. Această atitudine din start 

reduce numărul de persoane care citesc, spre 

exemplu, un articol de autor, însă nu despre 

asta este vorba azi. 

Este vorba despre acele accidente care 

sunt atât de „promovate” în presă, mai ales 

în mediul online. „Se scriu doar pentru tra-

fi c” este o altă replică des întâlnită. Într-

adevăr, știrile despre accidente, mai ales 

cele grave, fac trafi c. Însă scopul lor prin-

cipal este de a-i atenționa pe toți cetățenii. 

Prea mulți șoferi se urcă băuți la volan 

și prea mulți conduc cu viteză excesivă. 

Prea mulți pietoni trec strada neregula-

mentar  și ajung să fie spulberați de o 

mașină a cărui șofer a călcat prea tare pe-

dala de accelerație. Prea mulți oameni 

nevinovați mor din cauza celor care refu-

ză să urmeze câteva reguli simple. 

Doar în primele trei zile ale acestei săp-

tămâni, pe raza localităților Cluj-Napoca și 

Florești s-au înregistrat 10 accidente rutiere 

soldate cu victime. 

Dintre acestea, trei accidente grave au 

avut loc miercuri, în urma cărora oameni 

au ajuns la spital, iar traficul a fost blo-

cat ore în șir. Așadar, pe parcursul zilei 

de miercuri, un bărbat s-a gândit că ar fi 

o idee bună să se urce la volan după ce a 

băut, poate, o bere. A lovit cu mașina o 

fetiță de doar 6 ani, care a ajuns la spital. 

Un alt bărbat, în timp ce își conducea au-

tovehiculul pe centura Apahida, nu s-a 

asigurat corespunzător și a intrat într- al-

tă mașină care circula regulmentar. O per-

soană a fost rănită grav, iar alte două per-

soane au fost rănite ușor. Tot ieri, un pen-

sionar s-a gândit că ar fi o idee bună să 

treacă neregulamentar strada, pe Calea 

Florești, unde sunt câte două benzi pe fi-

ecare sens. Pietonul a ajuns în stare gra-

vă la spital după ce a fost lovit de o mașină. 

În urma ultimului accident, trafi cul a fost 

paralizat mai bine de o oră. Printre oameni 

s-a creat vâlvă. Toți discutau despre bărba-

tul care, pentru a economi niște timp, în loc 

să meargă înspre o trecere de pietoni, s-a 

aruncat în fața unei mașini. În toiul discuțiilor, 

la doar câteva sute de metri distanță, chiar 

când trafi cul a fost reluat, o altă femeie a fă-

cut slalom printre mașini, cu toate că pasa-

jul subteran de pe Calea Florești era la 1 mi-

nut de mers pe jos de locul în care ea a tre-

cut neregulamentar. 

Așadar, eu nu cred că este vorba doar des-

pre un număr mare de vizualizări. Aceste 

știri sunt publicate pentru a aduce un anu-

mit nivel de conștientizare în rândul 

participanților la trafi c. Chiar și polițiștii clu-

jeni încearcă să găsească metode cât mai bu-

ne și cât mai rapide pentru a păstra o legă-

tură constantă cu presa, încercând astfel să 

scoată în evidență consecințele grave ale unor 

imprudențe pe care majoritatea le consideră 

demne de ignorat. 

Oameni mor sau ajung să fi e atât de grav 

răniți încât le afectează întreaga viață. Fami-

lii rămân fără persoanele iubite. Așadar, poa-

te, ar trebui să citim presa, măcar să învățăm 

din greșelile altora. 

VLAD SÎMBOTIN | 
student

 „Când am ales să rămân 
în ţară a cântărit mult 
avantajul apropierii de 
casă şi de familie, cu care 
consider absolut necesar 
să păstrez o legătură cât 
se poate de strânsă. Ar 
mai fi  gratuitatea studiilor 
şi preţurile mai mici ale 
oricăror servicii în 
general, faţă de ce aş fi  
întâmpinat peste hotare, 
plus comoditatea de a 
sălăşlui în ţara natală, de 
a îmi permite să vorbesc 
în limba maternă şi de a fi  
aproape de oameni dragi 
mie. Pe lângă toate 
acestea, desigur am 
mizat şi pe faptul că 
posibilităţi decente de 
educaţie şi afi rmare voi 
putea găsi şi la noi în 
ţară, posibilităţi care ar 
putea să mă satisfacă 
sufi cient“
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Luni, 15 octombrie 2018, a 

avut loc la Facultatea de 

Teologie Ortodoxă din 

Cluj-Napoca Conferinţa pre-

oţească de toamnă pentru 

clericii din protopopiatele 

Cluj 1 şi Cluj 2.

Întâlnirea a fost deschisă cu 

o slujbă de mulţumire ofi ciată 

de la ora 10:00 în capela Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă din 

oraş, în prezenţa ÎPS Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitropo-

litul Clujului, a decanului Facul-

tăţii, a consilierilor eparhiali şi 

a celor doi protopopi.

Răspunsurile liturgice au fost 

date de un grup de preoţi parti-

cipanţi. La fi nalul slujbei, ierar-

hul a salutat prezenţa domnului 

prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, 

preşedintele Academiei Române 

şi a anunţat titlul conferinţei.

Întâlnirea celor peste 200 de 

preoţi a continuat în Aula insti-

tuţiei de învăţământ teologic, 

unde Părintele Mitropolit An-

drei le-a adresat celor prezenţi 

un cuvânt de bun venit şi a ar-

gumentat tema omagială a a-

cestui an. În continuare, a luat 

cuvântul rectorul Universităţii 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

academicianul Ioan-Aurel Pop, 

care a argumentat în prelegerea 

sa, prin momente cheie din in-

storia poporului român, eveni-

mentul astral de la 1918.

De asemenea, la fi nalul dis-

cursului, domnul academician 

a tras un semnal de alarmă cu 

privire la câteva probleme de 

actualitate cu care se confrun-

tă poporul român.

Conferinţa semestrială s-a în-

cheiat cu câteva îndemnuri pas-

torale enunţate de ierarhul clu-

jean. Conferinţele preoţeşti din 

Arhiepiscopia Clujului au loc în 

fi ecare an, primăvara şi toamna 

şi sunt prezidate de Înaltprea-

sfi nţitul Părinte Andrei, Arhiepi-

scopul şi Mitropolitul Clujului. 

Anul acesta, tema întâlnirilor a 

fost legată de „Anul omagial al 

unităţii de credinţă şi de neam” 

şi „Anul comemorativ al făuri-

torilor Marii Uniri din 1918”.

Preşedintele Academiei Române, 
Acad. Ioan-Aurel Pop a 
conferenţiat pentru preoţii clujeni Mii de credincioşi au 

luat parte duminică, 14 

octombrie 2018, la sfinţi-

rea bisericii mănăstirii 

clujene „Sfânta Cuvioasă 

Parascheva” de la Râşca 

Transilvană. 

Slujba de sfinţire, oficia-

tă de Înaltpreasfinţitul Pă-

rinte Andrei, Arhiepiscopul 

Vadului, Feleacului şi Clu-

jului şi Mitropolitul Cluju-

lui, Maramureşului şi Săla-

jului, alături de Preasfinţi-

tul Macarie, Episcopul Eu-

ropei de Nord, înconjuraţi 

de un sobor impresionant 

de aproape 50 de preoţi şi 

diaconi, a fost o încununa-

re a celor peste 15 de ani de 

muncă de la punerea pietrei 

de temelie.

Slujba de sfinţire a avut 

loc de la ora 8:30 şi a fost 

săvârşită de Înaltpreasfinţi-

tul Părinte Andrei, Arhiepi-

scopul Vadului, Feleacului 

şi Clujului şi Mitropolitul 

Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, alături de Prea-

sfinţitul Macarie, Episcopul 

Europei de Nord, înconju-

raţi de un sobor impresio-

nant de aproape 50 de pre-

oţi şi diaconi.

La finalul slujbei de sfin-

ţire, Înaltpreasfinţitul Părin-

te Andrei a rostit un scurt 

cuvânt, în care a felicitat 

obştea mănăstirii, pe cre-

dincioşi şi pe ctitori pentru 

efortul lor de a ridica aceas-

tă ctitorie pentru veşnicie. 

Citându-l pe poetul Tudor 

Arghezi, ierarhul a sinteti-

zat în patru versuri tot ce-

ea ce s-a întâmplat: „Alta-

rul ca să fie, Şi pietrele să 

ţie, Cer inima şi viaţa, zidi-

te-n temelie”.

După slujbă a fost bine-

cuvântat şi Altarul de vară 

al mănăstirii unde, de la ora 

10:00, soborul de ierarhi şi 

preoţi a săvârşit Sfânta Li-

turghie. Răspunsurile la stra-

nă au fost date de Corul de 

cameră „Psalmodia Transyl-

vanica” al Facultătii de Teo-

logie Ortodoxă din Cluj-Na-

poca, dirijat de părintele pro-

fesor Vasile Stanciu. La sluj-

bă au asistat aproape cinci 

mii de credincioşi, autorităţi 

locale, judeţene şi centrale.

După citirea pericopei 

evanghelice, cuvântul de în-

văţătură a fost rostit de În-

altpreasfinţitul Părinte An-

drei, care le-a vorbit celor 

prezenţi despre viaţa Sfin-

tei Cuvioase Parascheva, cu-

vânt intitulat „Exemplul ca-

re convinge”.

În cadrul Sfi ntei Liturgii, 

diaconul Ionuţ Someşan a 

fost hirotonit preot pe seama 

parohiei Soporu de Câmpie, 

protopopiatul Turda. La fi na-

lul slujbei, Preasfi nţitul Ma-

carie, Episcopul Europei de 

Nord le-a vorbit credincioşi-

lor despre importanţa cinsti-

rii sfi nţilor, arătând evlavia 

populară pe care o aveau odi-

nioară oamenii din satul ro-

mânesc faţă de Sfânta Paras-

cheva, sau Sfânta Vineri.

Totodată, părintele stareţ 

Casian Ioana a fost ridicat 

la rangul de arhimandrit.

Mănăstirea „Sfânta Cuvi-

oasă Parascheva”de la Râş-

ca Transilvană este situată 

în zona Munţilor Apuseni, 

în apropierea barajului de 

la Beliş – Fântânele. Aşeză-

mântul monahal a fost înfi-

inţat în anul 2002, la solici-

tarea credincioşilor din a-

ceastă zonă, iar piatra de 

temelie a bisericii mănăsti-

rii a fost pusă un an mai târ-

ziu. Proiectul bisericii a fost 

realizat de cunoscutul arhi-

tect clujean, Ion Arboreanu, 

care a proiectat zeci de bi-

serici, mănăstiri şi case pa-

rohiale pentru Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi 

Clujului. Sursa de inspira-

ţie pentru acest locaş de cult 

a fost perioada arhitectura-

lă şi religioasă din timpul 

Sfântului Ştefan cel Mare, 

respectiv stilul moldovenesc 

sau ştefanian. Lucrările de 

construcţie s-au desfăşurat 

pe o perioadă de 16 ani. Lo-

caşul de cult a fost pictat în 

tehnica frescă de o echipă 

de pictori din Bucureşti, con-

dusă de profesorul Alexan-

dru Nicolau.

Biserica mănăstirii clujene de la Râşca Transilvană, sfinţită 
de doi ierarhi. Cinci mii de credincioşi au luat parte la hram

† Arhiepiscopul 
şi Mitropolitul ANDREI

Preafericitul Părinte 

Patriarh Daniel a împlinit 

pe 30 septembrie 2018 

unsprezece ani de rodnică 

păstorire. E greu de sinte-

tizat lucrarea spirituală şi 

edilitară pe care a reali-

zat-o în acest timp.

Dând slavă lui Dumnezeu 

pentru darurile pe care le-a 

revărsat peste Patriarhul nos-

tru, nu găsim altă cale mai 

bună de a le sublinia decât 

pornind de la ocrotitorul Prea-

fericii Sale, Proorocul Daniel.

Mineiul, în grai liturgic, i 

se adresează aşa: Ca pe o stea 

prealuminoasă şi ca pe un lu-

ceafăr prea mare te cinstim pe 

tine, bărbatul doririlor, cel ce 

ai strălucit limpede cu strălu-

cirile faptelor bune şi luminezi 

sufl etele şi trupurile credincio-

şilor, şi strigăm către tine: pro-

orocule Daniel, roagă pe Mân-

tuitorul să mântuiască pe cei 

ce te laudă pe tine cu dreap-

tă credinţă.

Numele acestui „bărbat al 

doririlor" se tâlcuieşte cu 

„Dumnezeu este judecătorul 

meu" sau cu „Dumnezeu mi-a 

făcut dreptate". Justifi cat es-

te supranumit „profetul ma-

jestăţii divine".

În viaţa şi activitatea Prea-

fericitului Părinte Patriarh Da-

niel sunt prezente multe din 

virtuţile Proorocului Daniel, 

prooroc puternic în vremuri 

grele. Preafericirea Sa este Pa-

triarh puternic pentru vremuri 

difi cile. Şi n-am fi  sinceri da-

că n-am recunoaşte că vremu-

rile pe care le trăim sunt difi -

cile. Sunt difi cile nu numai 

când ne referim la situaţia eco-

nomică precară, ci şi când ne 

referim la viaţa spirituală. În 

atmosfera de secularizare sunt 

tot mai dese atitudinile po-

trivnice Bisericii. Or, capul Bi-

sericii noastre este Preaferici-

rea Sa şi la vârf, în ultimă in-

stanţă, se simt cel mai tare 

toate răutăţile.

Sfântul Apostol Pavel, re-

ferindu-se la aceste vremuri, 

zicea: În zilele din urmă, vor 

veni vremuri grele; că vor fi  

oamenii iubitori de sine; iu-

bitori de arginţi, lăudăroşi, 

trufaşi, hulitori, neascultători 

de părinţi, nemulţumitori, fă-

ră cucernicie (Timotei 3, 1-2). 

Avva Pamvo, referindu-se şi 

el profetic la aceste vremuri, 

zicea: În astfel de vremuri se 

va răci dragostea multora şi 

va fi  mult necaz ... va intra 

încă şi în norod necredinţă, 

desfrânare, urâciune, vrajbă, 

zavistie, întărâtări, furtişaguri 

şi beţie. Iar vremurile trebu-

iesc înfruntate şi învinse.

Purtătorul de steag în a-

ceastă luptă este Preafericitul 

Părinte Daniel, Patriarh puter-

nic pentru vremuri difi cile. Iar 

unul dintre bastioanele im-

portante pe care le ridică în 

calea valului vremelniciei ce 

ne-ar putea îneca este Cate-

drala Mântuirii Neamului. A-

ceastă „ctitorie pentru veşni-

cie" vom avea bucuria să o 

vedem târnosită în anul jubi-

liar 2018.

Spiritul în care acţionează 

şi se roagă Preafericirea Sa es-

te cel ce 1-a animat pe Miron 

Cristea, primul Patriarh al Ro-

mâniei, care, acum 100 de ani, 

la 1 decembrie 1918, la Alba 

Iulia, se ruga aşa: Doamne, 

Dumnezeul nostru, Tu eşti Pă-

rintele nostru, Tu ai văzut 

strâmtorarea părinţilor noştri 

şi ai auzit strigarea lor, căci 

se făcuseră ei ca fl oarea în 

brumă şi plecat spre pulbere 

era sufl etul lor, şi trupul lor 

lipit de pământ.

Cu toată deschiderea sa în-

spre lume, înspre valorile eu-

ropene şi ecumenism, Patri-

arhul nostru rămâne înrădă-

cinat în Tradiţia înaintaşilor 

săi. Crede şi mărturiseşte, aşa 

cum au crezut şi au mărturi-

sit moşii şi strămoşii noştri. 

Crede în Dumnezeul Care ne-a 

ocrotit şi înălţat peste veacuri 

în glia pe care ne-a dăruit-o 

ca să ne rodească tărie trupu-

lui şi înţelepciune minţii.

Patriarhul este fi gura im-

punătoare, înţeleaptă, fermă, 

aşezată, senină, limpede în 

gând, uşor profetică, afabilă, 

legată de neamul său cu pe-

cetea şi rostul credinţei, bun 

până la eminent, teolog, uma-

nist desăvârşit, în stare să re-

nunţe la privilegiul volunta-

rismului, iluziei şi libertăţii 

exterioare, ordonându-şi în-

treaga viaţă în aşa fel încât în 

lumea pe care o slujeşte, să 

nu rămână greşeli care să nu 

mai poată fi  îndreptate.

În lupta cu provocările con-

temporaneităţii secularizate şi 

materialiste, el este purtătorul 

de steag al păstrării tradiţiei 

ortodoxe şi a valorilor naţio-

nale. Pe Patriarh îl întristează 

şi îl doare tot ceea ce-L poate 

întrista şi durea pe Mântuito-

rul. Şi multe-L dor pe Mântu-

itorul, pentru că mult este pă-

catul şi suferinţa din lume.

Patriarhii, spune Nichita 

Stithatul, au pe pământ o slu-

jire asemănătoare cu a cetei 

îngereşti a Tronurilor, deve-

nind purtători de Dumnezeu 

în demnitatea lor, apropiaţi 

de Apostoli. Sub inspiraţia Du-

hului Sfânt, atunci când înva-

ţă, se arată dimpreună sluji-

tor cu Dumnezeu. Şi când se 

mută în eternitate, spune cu-

viosul Nichita Stithatul, se 

odihnesc întru slavă, dimpre-

ună cu Tronurile cereşti, pen-

tru că în ierarhia pământeas-

că le-au ţinut locul.

Episcopilor, spune Sfântul 

Siluan Athonitul, li s-a dat un 

mare har al Sfântului Duh. Ei 

sunt aşezaţi mai sus decât toţi: 

ca vulturii ei se ridică în înăl-

ţimi şi de acolo văd întinzân-

du-se depărtări nesfârşite. Prin 

cunoaşterea lui Dumnezeu 

pasc ei turma lui Hristos. Du-

hul Sfânt a aşezat în Biserică 

episcopi ca să pască turma lui 

Hristos (Fapte 20, 28). Dacă 

credincioşii şi-ar aduce amin-

te de aceasta, ei i-ar iubi pe 

Păstorii lor cu o mare iubire 

şi s-ar bucura din toată inima 

lor la vederea unuia dintre ei.

În România, cel aşezat mai 

sus decât toţi, privind cu age-

rime de „vultur duhovnicesc" 

modul în care se desfăşoară 

viaţa spirituală a poporului 

român, este Patriarhul Dani-

el. În zbuciumatele vremuri, 

când se încearcă reaşezarea 

lucrurilor pe un făgaş nor-

mal, atitudinea Preafericirii 

Sale ne este de mare folos. 

Fie că a fost vorba de apăra-

rea orei de religie în şcoli, 

sau de Legea Cultelor, sau de 

recuperarea proprietăţilor bi-

sericeşti, de salarizarea cle-

rului, de militarea pentru fa-

milia tradiţională, vocea Prea-

fericitului Părinte Patriarh Da-

niel este una puternică.

Preafericirea Sa ne arată 

şi calea de ieşire din criza 

spirituală profundă în care se 

afl ă civilizaţia contempora-

nă: apropierea de Dumnezeu. 

Situaţia în care a ajuns lu-

mea e din cauza crizei spiri-

tuale profunde a civilizaţiei 

contemporane, mai ales eu-

ropene şi nord-americane, în 

care descreştinarea şi secula-

rizarea devin o notă domi-

nantă a vieţii umane indivi-

duale şi sociale.

Preafericitul s-a făcut au-

zit şi-n Sfântul şi Marele Si-

nod de la Creta şi-n alte fo-

ruri şi organisme bisericeşti 

internaţionale şi naţionale. Iar 

un fapt, mai rar întâlnit, e ace-

la că marele teolog este du-

blat şi de un bun gospodar al 

Bisericii. E greu de făcut o re-

trospectivă a ctitoriilor reali-

zate, dar una dintre ele îl în-

veşniceşte: Catedrala Mântu-

irii Neamului.

Aşteptând ziua de 25 no-

iembrie 2018, când această 

„ctitorie pentru veşnicie" se 

va târnosi, acum, când se îm-

plinesc 11 ani de păstorire a 

Preafericirii Sale, îi zicem din 

tot sufl etul: Întru mulţi şi fe-
riciţi ani, Preafericite Părin-
te Patriarh Daniel!

Om iubit de Dumnezeu (Daniel 9,23)
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SUDOKU

BERBEC
Vineri aveţi șansa să câștigaţi o sumă mare bani, probabil dintr-o moșteni-
re. Vă sfătuim să amânaţi întâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi ușor insta-
bil din punct de vedere emoţional. S-ar putea să aveţi difi cultăţi de concen-
trare. Vă pregătiţi să plecaţi împreună cu partenerul de viaţă într-o călătorie 
în interes de familie.

TAUR
Aveţi ocazia să faceţi schimbări importante în viaţa dumneavoastră, mai 
ales pe plan sentimental. Sunt favorizate întâlnirile cu persoane importante, 
relaţiile de prietenie și de parteneriat. Ţineţi cont de intuiţie, dar și de ideile 
partenerului de viaţă!

GEMENI
Parcurgeţi o perioadă favorabilă pe toate planurile. Aveţi șanse de reușită 
atât pe plan fi nanciar, cât și social. Relaţiile cu partenerul de viaţă sunt ar-
monioase și vă bucuraţi de înţelegere în familie. Vă recomandăm să profi -
taţi din plin de toate ocaziile care vă apar, dar să fi ţi cumpătat.

RAC
Un fost coleg, cu care vă întâlniţi întâmplător, vă propune un nou loc de 
muncă. Vă sfătuim să nu vă gândiţi doar la câștiguri, ci și la obligaţii. 
Consultaţi-vă cu partenerul de viaţă și nu luaţi decizii în grabă!

LEU
Intenţionaţi să terminaţi o lucrare începută mai demult în casă. O rudă 
apropiată vă ajută cu bani, dar încearcă să-și impună punctul de vedere. Fiţi 
diplomat și evitaţi o ceartă! Spre seară, vă vizitează un prieten bun.

FECIOARĂ
Aveţi ocazia să cumpăraţi o casă sau să faceţi un schimb de locuinţă. 
Întreaga familie este de acord cu iniţiativa dumneavoastră, mai puţin o per-
soană în vârstă, care se opune vehement. Puteţi să vă ascultaţi intuiţia.

BALANȚĂ
S-ar putea să fi ţi puţin descurajat de câte probleme aveţi de rezolvat. Dacă 
reușiţi să vă mobilizaţi, puteţi face schimbări interesante în casă, pe care 
partenerul de viaţa le vă aprecia. Fiţi atent la cheltuieli! Nu este o zi bună 
pentru investiţii. Vă sfătuim să acordaţi mai mult timp odihnei.

SCORPION
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. S-ar putea să câștigaţi o 
importantă sumă de bani, dintr-o afacere. Puteţi să vă faceţi planuri de vii-
tor împreună cu partenerul de viaţă. Mai târziu afl aţi că un prieten are pro-
bleme cu sănătatea.

SĂGETĂTOR
Aveţi reușite pe plan profesional, dar cu preţul unor ore de muncă supli-
mentare. Atenţie la un coleg de serviciu! Invidios pe succesul dumneavoas-
tră, încearcă să vă atragă într-o ceartă. Partenerul de viaţă este nemulţumit 
de faptul că trebuie să lucraţi peste program.

CAPRICORN
S-ar putea să aveţi discuţii dure cu o femeie, din cauza unor probleme de 
natură fi nanciară. Se pare că persoana respectivă întârzie să-și achite o da-
torie. În partea a doua a săptămânii sunteţi predispus la probleme de sănă-
tate sau chiar la accidente. Vă sfătuim să evitaţi călătoriile.

VĂRSĂTOR
Dacă plecaţi într-o călătorie, fi ţi prudent și nu vă grăbiţi! Există riscul să fi ţi 
implicat într-un accident de circulaţie. Ar fi  bine să evitaţi întâlnirile de afa-
ceri, pentru că nu dispuneţi de putere de convingere și riscaţi să încheiaţi 
tranzacţii dezavantajoase. Aveţi întâlniri plăcute cu prietenii. Nu vă neglijaţi 
partenerul de viaţă!

PEȘTI
Un grup de prieteni vă invită într-o excursie. Dacă acceptaţi invitaţia, s-ar 
putea ca relaţiile parteneriale să se tensioneze și chiar să aveţi o discuţie 
aprinsă. Partenerul de viaţă este nemulţumit pentru că sunteţi nevoit să vă 
împrumutaţi, deși mai aveţi și alte datorii. Vă sfătuim să vă consultaţi și cu 
ceilalţi membri ai familie și să nu luaţi o decizie de unul singur.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

S-a născut o stea
Tragica poveste de dragoste este centrată în 
jurul muzicianului Jackson Maine (Bradley) 
care o întâlnește pe tânăra aspirantă Ally 
(Lady Gaga) și se îndrăgostește pe loc de ea. 
Deși nu mai spera să devină cântăreaţă vreo-
dată, Ally cucerește publicul imediat, după ce 
Jack o convinge să urce pe scenă, la unul din-
tre concertele lui. Pe măsură ce cariera lui Ally 
ia amploare, povestea lor de dragoste se de-
teriorează, iar Jack se simte tot mai singur în 
interminabila lui luptă cu demonii interiori. 
Din 19 octombrie, „S-a născut o stea” aduce 
împreună pe marile ecrane doi dintre cei mai 
apreciaţi artiști ai momentului: pe actorul 
Bradley Cooper, nominalizat la Oscar și su-
perstarul Lady Gaga, afl ată la primul ei rol 
principal major. Totodată, producţia reprezin-
tă debutul lui Cooper în postura de regizor.
Vineri
Cinema City Iulius
14:00 16:40 19:30 22:20

Cinema City Polus
13:40 16:20 19:00 21:50
Sâmbăta
Cinema City Iulius
11:20 14:00 16:40 19:30 22:20
Cinema City Polus
11:00 13:40 16:20 19:00 21:50
Duminică
Cinema City Iulius
11:20 14:00 16:40 19:30 22:20
Cinema City Polus
11:00 13:40 16:20 19:00 21:50

Venom
Tom Hardy joacă rolul lui Eddie Brock, un jur-
nalist care investighează cercetările unui sinis-
tru om de știință (Riz Ahmed), care face 
experiențe pe o stranie materie neagră extra-
terestră. Brock ajunge în contact cu aceasta. 
Materia îi infestează corpul și îi schimbă per-
sonalitatea, dându-i în schimb super-puteri.

Vineri
Cinema City Iulius
15:00(3D, 4DX) 16:00(3D) 17:30(3D, 
4DX) 18:20(3D) 19:50(3D, 4DX) 
20:40(3D) 21:50(3D) 22:10(3D, 4DX)
Cinema City Polus
13:10(3D) 15:30(3D) 17:50(3D) 
19:20(3D) 20:10(3D) 22:30(3D)
Sâmbătă
Cinema City Iulius
12:30(3D, 4DX) 15:00(3D, 4DX) 
16:00(3D) 17:30(3D, 4DX) 18:20(3D) 
19:50(3D, 4DX) 20:40(3D) 21:50(3D) 
22:10(3D, 4DX)
Cinema City Polus
13:10(3D) 15:30(3D) 17:50(3D) 
19:20(3D) 20:10(3D) 22:30(3D)

Duminică
Cinema City Iulius
12:30(3D, 4DX) 15:00(3D, 4DX) 
16:00(3D) 17:30(3D, 4DX) 18:20(3D) 
19:50(3D, 4DX) 20:40(3D) 21:50(3D) 
22:10(3D, 4DX)
Cinema City Polus
13:10(3D) 15:30(3D) 17:50(3D) 
19:20(3D) 20:10(3D) 22:30(3D)

Primul om pe Lună
După imensul succes recunoscut de 
Academia de fi lm americană cu șase premii 
Oscar, La La Land, regizorul Damien Chazelle 
face din nou echipă cu Ryan Gosling în 
Primul om pe Lună, povestea fascinantă a 
primei misiuni NASA de aselenizare cu echi-
paj uman. Povestea fi lmului se concentrează 
pe Neil Armstrong, și exploreză perioada 
1961-1969, cu sacrifi ciile și prețul plătit atât 
de Armstrong, cât și de națiunea americană, 
pentru a duce la bun sfârșit una din cele mai 
primejdioase misiuni din istorie.

Vineri
Cinema City Iulius
13:30 18:40 21:30
Cinema City Polus
16:10 19:00 22:00
Sâmbătă
Cinema City Iulius
13:30 18:40 21:30
Cinema City Polus
16:10 19:00 22:00
Duminică
Cinema City Iulius
13:30 18:40 21:30
Cinema City Polus
16:10 19:00 22:00

Filme în cinema
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept te-
lefoane la nr. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 86.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Floresti sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 camere-
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-

re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu uti-
lităţi, 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 Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vand 5800 mp, teren arabil 
în sat Câmpenești, com Apahi-
da. Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (13.14)

LOCURI DE MUNCĂ

Multinațională, 
angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 

0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@

gmail.com.

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunita-
te), cat. B și C, cunoscător al lb. 
germane și engleze. Rog și ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

¤ 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.

SERVICII

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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

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 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re 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 Profesi-
onal, nou, adus din Germania, 
800 W, lăţimea de tăiere 29 
cm, fi rul se reglează automat, 
preţ 220 RON. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, supor-
turi, dulăpior cu trei uși cu 
oglinzi, chiuvetă din inox cu ba-
terie pentru bucătărie. Informa-
ţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 

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.

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.

cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bu-
nă, preţ negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel.0741-028813. 
(7.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, 
cu șezutul tapiţat în aceeași 
culoare și rabatabil, preţ 30 
RON/buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (7.7)

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 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (7.15)

DIVERSE

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu 
ţesut. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. 
(7.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (7.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (7.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(7.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(7.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(7.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (7.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând 2 mașini de scris marca 
"Consul" respectiv "Robotron" 
(car mare). Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 și 
12 lei RON/buc. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436/ 0264-535847.

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (7.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngrijire 

a plantelor de interior, 396 pli-
ante și Grădinărit în orice ano-
timp, 252 pliante. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (7.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (7.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, me-
dicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (7.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (7.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (15.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (14.20)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţea-
nă a Finanţelor Publice Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la 
prima licitaţie publică, în data 
de 30.10.2018, ora 10.00, bu-
nurile mobile constând din: Au-
toturism Nissan Pathfi nder, 
pret 32.900 lei, plus TVA 6251 
lei. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 14, telefon 
0264.591670, interior 146 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. FRAMARK IMPEX S.R.L. 
pierdut certifi cat constatator cu 
nr. 28773/13.05.2013 pentru se-
diul social din sat Borșa, com 
Borșa nr. 182, C.U.I. 31657443, 
J12/1621/2013. Se declară nul.
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

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

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. & S CONSULTIMOB S.R.L., 
Sediul social în Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 10, ap. 4, 
jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/2270/2009, având C.U.I. 26279201 că s-a deschis 
procedura de insolvenţă în forma simplifi cată conform 
Încheierii Civile nr. 1539/3.10.2018 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 847/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 01.11.2018; 
tabel preliminar: 12.11.2018; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă; depunere opoziţii: 16.11.2018; 
tabel defi nitiv, soluţionare opoziţii, contestaţii 28.11.2018.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TODAY 
CONSULTING IPURL, prin practician în insolvenţă TERPE-PASCU 
LIVIA-CLAUDIA, tel/fax: 0264-212007.

ANUNȚ DE MEDIU

A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul 
„ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 
LOCUINŢE COLECTIVE, LOC DE JOACĂ PENTRU COPII, DOTĂRI 
PUBLICE - GRĂDINIŢĂ, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ACCESE, 
PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE EDILITARE ŞI 
RACORDURI UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI NOTARIALE, PARCELARE“ 
în comuna Baciu, strada Privighetorii, F.N., jud. Cluj, nu 
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 

Titular: S.C. SOMESUL CALD PRODUCŢIE S.R.L., 
cu sediul în comuna Florești, strada Avram Iancu, nr. 408 
F, ap. 3, jud. Cluj.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914, e-mail: 
reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului. 

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobă prin legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și ORD. 1798/2007, S.C. XAVIS 
SERVICE S.R.L. cu sediul în județul Cluj, str. Frunzișului 
nr. 18, jud. Cluj, având C.U.I. 39652085, anunţă începere 
demersurilor în vederea obținerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul "SPĂLĂTORIE AUTO" din localitatea Turda, 
str. Dr. Ioan Rațiu nr. 17, jud. Cluj

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.

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. CITY CENTER HOSTEL 
S.R.L., Sediul social în Cluj-Napoca, str. Memorandumului 
nr. 13, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/579/2009, având C.U.I. 26765236 că s-a deschis 
procedura de insolvenţă în forma simplifi cată conform 
Încheierii Civile nr. 1514/2.10.2018 pronunţată de Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 848/1285/2018.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 13.11.2018; 
tabel preliminar: 23.11.2018; contestaţii la tabelul preliminar 
- 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă; depunere opoziţii 10 zile de la 
primirea notifi cării; tabel defi nitiv, soluţionare opoziţii, 
contestaţii 18.12.2018.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TODAY 
CONSULTING IPURL, prin practician în insolvenţă TERPE-
PASCU LIVIA-CLAUDIA, tel/fax: 0264-212007. 
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„Bursucul”, prea 
bine plătit a veni 
în România

Conducerea echipei CFR Cluj ia 
din nou în calcul schimbarea 
antrenorului, după schimbarea 
conducerii, cel mai probabil în 
vacanţa de iarnă, iar numele 
lui Dan Petrescu a fost primul 
pronunţat de către Marian 
Copilu. Problema este că 
„Bursucul” este plătit foarte bi-
ne la Guizhou Zhicheng și în 
plus, dacă va reuși să salveze 
echipa de la retrogradare, 
atunci Petrescu va ajunge să 
câștige un salariu record 8 mili-
oane de dolari. În acest mo-
ment gruparea chineză îi oferă 
încă de la început un salariu în 
valoare de 5 milioane de euro 
pe an, dar i-au mai promis și 
un bonus în valoare de 3 mili-
oane de euro în cazul în care va 
salva echipa de la retrogradare. 
În acest moment, cel mai bine 
plătit antrenor român este 
Cosmin Olăroiu care este remu-
nerat cu 7 milioane de euro pe 
an la Jiangsu Suning.

Minaur Baia Mare 
vine la Cluj
După o pauză de două săptă-
mâni, echipa de handbal femi-
nin a Universităţii Cluj reia jocu-
rile din Liga Naţională. Astfel, 
duminică, 21 octombrie, de la 
ora 11:00, handbalistele univer-
sitare vor primi vizita formaţiei 
CS Minaur Baia Mare. Partida 
contează pentru etapa a șasea 
din Liga Naţională de handbal 
feminin. Minaur se afl ă pe locul 
opt cu șapte puncte, după ce 
etapa trecută a pierdut acasă cu 
Măgura Cisnădie, 23-30. Echipa 
antrenată de Alin Bondar a ce-
dat în deplasare cu SCM 
Craiova, 26-37, și se afl ă pe lo-
cul 13 în clasament.

Vine Dinamo 
la ”U” Cluj
În etapa a doua a Diviziei A1 
Masculin, voleibaliștii universitari 
vor primi vizita formaţiei CS 
Dinamo București. Meciul va 
avea loc în Sala Sporturilor 
„Horia Demian” sâmbătă, 20 oc-
tombrie, începând cu ora 18:00. 
Echipa dinamovistă vine la 
Cluj-Napoca după o victorie în 
campionat, 3-2 cu CSM București 
și califi care în sferturile de fi nală 
ale Cupei României, 3-0 cu CSM 
Câmpia Turzii. „Studenţii” au 
pierdut în prima etapă cu 3-1 în 
faţa echipei SCM Craiova, iar în 
meciul de Cupă cu Unirea Dej au 
cedat cu 0-3. Optimile de fi nală 
ale Cupei României la volei mas-
culin s-au disputat miercuri, 17 
octombrie, iar formaţiile califi ca-
te în sferturile de fi nală sunt CS 
Dinamo București, CSA Steaua 
București, CS Unirea Dej, ACS 
Volei Municipal Zalău, CSM 
București, CS Arcada Galaţi, 
Tricolorul LMV Ploiești și Știinţa 
Explorări Baia Mare.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep, care 

va termina anul pe pri-

mul loc în clasamentul 

mondial, s-a retras de la 

Turneul Campioanelor de 

la Singapore, care va avea 

loc în perioada 21-28 

octombrie, informează 

site-ul WTA.

Problemele de sănătate au 

împiedicat-o pe Simona Ha-

lep să ia parte la ultima com-

petiţie importantă a sezonu-

lui. Diagnosticată în urmă 

cu două săptămâni cu her-

nie de disc, sportiva noastră 

a fost nevoită să se retragă 

atât din turneul de la Mos-

cova, cât şi de la Turneul 

Campioanelor. Anunţul ofi -

cial a fost făcut azi, la două 

zile după ce liderul WTA 

ajunsese la Singapore.

Simona Halep a declarat 

că decizia este una dificilă 

dar că e mai bine pentru 

sănătatea ei.

„Decizia a fost una difi cilă 

pentru mine. E mereu difi cil 

să te retragi de la un turneu 

mare. Cred că e pentru prima 

oară în viaţa mea când o fac. 

A fost greu, dar e mai bine 

pentru sănătatea mea. Darren 

(antrenorul său, Darren Cahill, 

n. red.) a fost sută la sută în 

favoarea retragerii, deoarece 

este îngrijorat pentru spatele 

meu şi e mai bine să pui să-

nătatea pe primul lor întot-

deauna. A fost la fel cu mine 

încă de la început. Deci a fost 

mai sigur decât mine că tre-

buie să ne retragem. Când am 

auzit că e de acord cu acest 

lucru, mi-a fost mai uşor să 

iau decizia”, a spus Halep pen-

tru WTA Insider.

Jucătoarea română recu-

noaşte că nu s-a mai antre-

nat de patru săptămâni ce-

ea ce în defavoarea ei la un 

astfel de nivel.

„Spatele meu nu este bi-

ne. Nu m-am antrenat timp 

de patru săptămâni şi nu 

sunt pregătită să evoluez 

la acest nivel. Nu e uşor 

să ies pe teren şi să joc în 

acest moment”, a precizat 

Simona Halep.

Halep a avut în 2018 cel 

mai bun sezon al carierei, 

început cu un titlu la 

Shenzhen şi cu o fi nală pier-

dută dramatic la Australian 

Open, care a pregătit de fapt 

primul său titlu de Mare 

Şlem, câştigat la Roland 

Garros. Au venit apoi două 

săptămâni remarcabile în 

America de Nord, când a câş-

tigat titlul la Montreal şi a 

jucat fi nala de la Cincinnati.

Simona va avea nevoie de 

trei sau patru săptămâni de 

făcut exerciţii şi de pauză, du-

pă care ar trebui putea reve-

ni la antrenamente.

De când Singapore a de-

venit gazda Turneului Cam-

pioanelor (WTA Finals), în 

2014, românca a fost singu-

ra jucătoare care a fost pre-

zentă în fi ecare an. La Sin-

gapore, Halep a reuşit una 

dintre cele mai mari victorii 

ale carierei, 6-0, 6-2 în faza 

grupelor în 2014 cu Serena 

Williams, pierzând apoi fi -

nala tot în compania jucă-

toarei americane.

De pe urma retragerii ro-

mâncei va benefi cia olande-

za Kiki Bertens, numărul 9 

în clasamentul WTA Race, 

care a obţinut trei titluri în 

acest sezon, printre care şi 

cel de la Cincinnati, după o 

fi nală cu Halep. Bertens va 

fi  prima olandeză care joa-

că la WTA Finals în ultimii 

20 de ani, de la Brenda 

Schultz-McCarthy în 1997.

Cele opt participante de la 

Singapore sunt Angelique Ker-

ber (Germania), Naomi Osaka 

(Japonia), Petra Kvitova (Ce-

hia), Caroline Wozniacki (Da-

nemarca), deţinătoarea titlu-

lui, Sloane Stephens (SUA), 

Elina Svitolina (Ucraina), Karo-

lina Pliskova (Cehia), Kiki Ber-

tens (Olanda).

Tragerea la sorţi va avea 

loc vineri, iar primele meciuri 

se vor desfăşura luni.

A „ajuns-o” hernia de disc. 
Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor
Simona Halep s-a retras de la Turneul Campioanelor, ultima competiţie majoră din acest 
an, din cauza problemelor de sănătate, anunţă WTA.

Simona Halep a avut în 2018 cel mai bun sezon al carierei
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