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Tişe a plecat în „țările calde” și a chiulit de la vizita Comisiei de mediu
Preşedintele CJ Alin Tişe se fofi -

lează de fi ecare dată când „musa-
fi ri” importanţi de la Bucureşti se 
interesează, la Cluj, de una dintre 
cele mai grave probleme cu care se 
confruntă clujenii, cea a gunoaielor.

O delegaţie a Comisiei pentru 
mediu a Senatului României a ve-
nit joi la Cluj pentru a se interesa 
de stadiul implementării proiectu-
lui „Sistem de Management Inte-
grat al Deşeurilor” (SMID) la nive-
lul judeţului Cluj şi pentru a face o 
vizită în teren la Pata Rât.

De la întâlnire a lipsit tocmai 
preşedintele Consiliului Judeţean 
Cluj Alin Tişe, plecat în „ţările 
calde”. Monitorul de Cluj are con-
fi rmarea dintr-o sursă indepen-
dentă, din afara mediului politic, 
că Tişe este în Dubai.

De altfel preşedintele Consiliu-
lui Judeţean şi-a făcut un obicei 
din a lipsi la întâlnirile importan-
te legate de problema gunoaielor 
din judeţul Cluj. Vă reamintim, 
Alin Tişe a lipsit şi de la vizita re-
centă a ministrului Mediului, Gra-

ţiela Gavrilescu, sub pretextul 
unor probleme de sănătate, lă-

sându-l atunci pe Emil Boc „să 
încaseze toţi pumnii”.

Concert simfonic – dirijor 
Erina Yashima

Vineri, ora 19.00
Auditorium Maximum

Contesa Maritza
Duminică, ora 18.00

Opera Maghiară

Primăria vrea studiu de fezabilitate 
pentru centura de sud a Clujului

Pentru următorii 5 ani, 
Sala Polivalentă se va numi „BT Arena”

Boc consideră că este necesară realizarea centurii de sud 
din Cluj-Napoca, având în vedere blocajele de trafic. Pagina 3

Cea mai modernă Sală Polivalentă din România va purta 
numele celei mai puternice bănci românești. Pagina 7
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Își apără pletele !
Părinţii tânărului liceean 
Tudor Helgiu, care 
a pornit războiul 
împotriva conducerii 
Liceului „I. Micu” 
pentru că a fost trimis 
cu forța la tuns, spun că 
personalitatea lor a fost 
îngrădită în perioada 
comunismului şi își 
susţin băiatul în această 
„luptă” împotriva 
regulilor.  Pagina 5
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Campania Walking Month, la final: 
„Avem al doilea taxi comunitar pentru clujeni”
Walking Month 2017 a stabilit noi recorduri de participare şi donaţii din partea clujenilor. Pagina 4

„Pletosul” 
Tudor Helgiu 

continuă lupta 
împotriva 
regulilor

În cadrul vizitei de la Pata Rât, în lipsa lui Tişe, ministrul Mediului Graţiela 
Gavrilescu a pus tunurile pe Emil Boc



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
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Unde mergem în weekend?

METEO

50/180C
Variabil

100/150C
Înnorat

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

8°/19° Variabil

8°/18° Variabil

7°18° Variabil

6°/18° Variabil

11°/16° Înnorat

9°/14° Înnorat

10°/15° Înnorat

9°/14° Înnorat
5°/17° Variabil

7°/12° Variabil

6°/16° Variabil

5°/12° Variabil

9°/13° Înnorat

6°/11° Înnorat

8°/12° Înnorat

6°/11° Înnorat

PUBLICITATE

Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

Procesul lui Kafka este asemenea unui vis. În ciu-
da imaginii sumbre cu care tindem să îl asociem, 
Kafka a fost un visător, iar operele lui poartă în 
sine aceeaşi substanţă a visului, de la structură 
până la stranietatea imaginilor, sunetelor, ideilor 
şi emoţiilor pe care le vehiculează. 
Scrierile sale imită până la ridicol nebunia 
irațională și înspăimântătoare a acestui univers 
nocturn în mișcare pe care îl numim vis.
Tema existențială propusă de autor este cea a 
Fiinţei care s-a pierdut pe sine din cauza orgoliului 
nemărginit, sabotate de complexul propriei supe-
riorităţi, victimă a unei crize identitare și spirituale. 
În timpul în care trăim, omul a pierdut conștiinţa le-
găturii sale cu Universul, hipnotizat fi ind de propria-
i persoană. O persoană din care, până la urmă, sub 
greutatea unui ego exacerbat, nu mai rămân decât 
resturile unei identităţi false, fondate pe iluzie.

„Primul plan al temei existenţiale ilustrează, în 
cazul lui Josef K., un comportament rigid și 
plăceri carnale secrete pe care le smulge din 
durere, încercând astfel să-și reprime furia, 
ura, vinovăţia, mândria, frica... Și câte și mai 
câte! Sistemul absurd și coșmaresc al Justiţiei 
îi amplifi că aceste paradoxale plăceri, livrân-
du-i un teren fertil și generos pentru trăirea lor 
intensă. Același sistem este însă, în mod si-
multan, și o mașinărie care îi stimulează orgo-
liul. Astfel, iluzia unei efemere legitimităţi a sa 
ca fi inţă morală și ireproșabilă este perfect fa-
bricată....”, spune  Mihaela Panainte. 
Al doilea plan al temei existenţiale pune în discu-
ţie alt cuplu de termeni: a avea și a fi , confl ict ca-
re, pentru K., se traduce prin estomparea exis-
tenţei sale autentice în favoarea acumulării iluzo-
rii de justifi cări. 

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

20 octombrie

1638: S-a încheiat construcţia 
mănăstirii Căldărușani, ctitorie 
a lui Matei Basarab, domnul 
Ţării Românești (1632-1654).

1924: S-a născut Valentin 
Silvestru, producător, scena-
rist, scriitor și publicist. 
(m. 25 nov. 1996)

1933: S-a născut actorul 
Ion Dichiseanu.

1942: S-a născut actorul 
Costel Constantin.

21 octombrie

1833: S-a născut chimistul și 
industriașul suedez Alfred 
Nobel, inventatorul dinamitei 
și fondatorul Premiului Nobel. 
(m. 10 dec. 1896)

1918: S-a născut profesorul 
de limba și literatura engleză, 
traducătorul Dan Duţescu. 
(m. 26 sept. 1992)

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

22 octombrie

1883: A fost inaugurată 
Opera Metropolitan din New 
York, unul dintre centrele cul-
turii muzicale mondiale.

1907: S-a născut scriitoarea 
Cella Serghi. (22 oct./4 nov.) 
(m. 19 sept. 1992)

1973: A murit dirijorul și violon-
celistul spaniol Pablo Casals, 
fondator al orchestrei simfonice 
din Barcelona. (n. 29 dec. 1876)

Procesul lui Kafk a la Teatrul Naţional din Cluj

80/190C
Soare

Vineri

CLUJ-NAPOCA

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ
BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

8°/20° Soare

9°/19° Soare

7°/19° Soare

9°/18° Soare
7°/18° Soare

7°/14° Soare

8°/17° Soare

6°/14° Soare
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PARCURSUL WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la 
Muzeul Farmaciei, structurata in 
jurul a patru teme: Farmacie si 
alchimie, Aparatura de labora-
tor, Simboluri alchimice in far-
macie si Confuzii alchimice. Ca 
de obicei, explicatiile celor 4 te-
me si obiecte relevante din colec-
tie sunt expuse in spatiul dedicat 
expozitiilor temporare de la in-
trarea in muzeu, iar pe parcurs, 
in cadrul unui traseu indicat co-
respunzator prin colectia de ba-
za, vizitatorii pot descoperi alte 
elemente reprezentative, picturi 
murale de secol XVIII cu subiect 
alchimic, vase cu simboluri prelu-
ate din alchimie si aparatura de 
laborator mostenita din trecutul 
comun al acestor stiinte.

Capodopere restaurate
16 septembrie – 29 octombrie 
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expoziţia „Capodopere restaura-
te“, curatoriată de Dr. Dan Breaz, 
readuce în faţa publicului 5 artişti 
care au modelat dezvoltarea artei 
moderne din România. Tematica 
Zilelor Europene ale Patrimoniului 
(Z.E.P.) din acest an promovează 
valorile culturale care întreţin ata-
şamentul faţă de patrimoniul cul-
tural şi sentimentul de apartenen-
ţă la valorile ţării. Evenimentele 
Z.E.P. din acest an sunt astfel con-
cepute încât să restituie privitorului 
de azi câteva dintre valorile tradiţi-
onale cu semnifi caţie europeană 
din patrimoniul muzeal. Prin ur-
mare, subiectele de inspiraţie tra-
diţională ale lucrărilor şi calitatea 
de patrimoniu european restaurat 
al celor cinci lucrări selectate le re-
comandă pentru celebrarea aces-
tui eveniment. Totodată, expoziţia 
„Capodopere restaurate“ susţine 
legătura comunităţii cu peisajul 
cultural şi cu problematica protejă-
rii patrimoniului său.Selecţia pro-
pune o privire sintetică, din per-
spectiva câte unei lucrări semnifi -
cative pentru orientarea estetică şi 
tematică a fi ecăruia dintre artişti.

Between BLACK and WHITE
14 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia INTRE ALB ŞI NEGRU or-
ganizată de MNIT (curator Ioana 
Gruiţă Savu), în cadrul celei de-a 
3-a ediţii a Bienalei Internaţionale 
de Ceramică Cluj 2017, aduce în 
faţa publicului clujean o serie de 
lucrări ale artistei Andrea Éva 
Szőcs (Ungaria) care vizează pro-
bleme morale, existenţiale sau es-
tetice, într-o abordare conceptua-
lă. În cadrul acestui eveniment ar-
tista expune instalaţie, obiecte pe 
pânză, ceramică dar şi printuri ca-

re sunt la propriu, dar şi la nive-
lul mesajului pe care îl poartă, 
între alb şi negru.

Ceramică fi n-de-siècle 
din colecţiile MNIT
12 octombrie – 26 noiembrie 
Muzeul National de Istorie a 
Transilvaniei
Cu ocazia cele de-a treia ediţii a 
Bienalei Internaţionale de 
Ceramică de la Cluj, care se va 
desfăşura în perioada 12 octom-
brie – 26 noiembrie 2017, 
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei prezintă publicului 
obiecte decorative de epocă mo-
dernă din patrimoniul său, pro-
venite din ultimele decenii ale 
secolului al XIX-lea şi primele de-
cenii ale secolului al XX-lea.

Vineri
Concert simfonic – dirijor 
Erina Yashima
Ora 19:00 – 21:00
Auditorium Maximum
Doi artişti de renume internaţi-
onal vor fi  prezenţi în premieră 
pe scena Colegiului Academic 
vineri, 20 octombrie, de la ora 
19, pentru concertul simfonic 
din cadrul festivalului „Toamna 
Muzicală Clujeană“

Sâmbătă
Invisible conversations
Ora 12:30 – 14:30
Parcul Feroviarilor

Se spune că aspectul este totul.
Fără a schimba nici măcar un cu-
vânt, oamenii formează instinctiv o-
pinii despre ceilalţi la prima vedere.
… Dar dacă nu ne putem vedea uni 
pe alţii?
Acest eveniment Nefi resc vă invită 
să lăsaţi în urmă unul din simţurile 
voastre şi să creaţi o legătură cu o 
persoană.
Veţi avea discuţii cu străinii, dar exis-
tă un detaliu…
Toţi suntem legaţi la ochi.
Punct de întâlnire: Cazinoul din 
Parcul Central

Concert pentru copii la 
Toamna Muzicală Clujeană
Ora 12:00 – 13:00
Auditorium Maximum
Sâmbătă, 21 octombrie, începând 
cu ora 12, publicul este invitat să as-
cultate povestea simfonică „Petrică 
şi lupul“, de Serghei Prokofi ev, inter-
pretată de orchestra fi larmonicii clu-
jene, sub bagheta dirijorului Zsolt 
Jankó şi prezentată de tânărul artist 
Adonis Tanţa.
„Concertul de sâmbătă este poate 
cel mai potrivit pentru a introduce 
copiii în lumea fermecătoare a mu-
zicii clasice“

Duminică
Contesa Maritza
Ora 18:00 – 21:00
Opera Maghiară
Publicul este invitat să facă cunoştin-
ţă, sau să revadă, una dintre cele 

mai îndrăgite operete semnate de 
compozitorul maghiar, a cărei pri-
mă audiţie s-a soldat cu un succes 
fulminant, la Viena în seara de 28 
februarie 1924. Publicul este invi-
tat să redescopere frumuseţea ari-
ilor ţigăncii ghicitoare, aria lui 
Tassilo ,,Când molcom se scurg cli-
pele-n amurg“, aria Maritzei 
,,Cântă-mi ca altădată, hai, bătrâ-
ne lăutar“, duetul fraţilor 
Liza-Tassilo ,,Copilărie cuib de nă-
dejdi şi dor“, romanţa lui Tassilo 
,,Zi-i ţigane...“ şi altele, arii care 
au devenit adevărate şlagăre.

Documentar: Romii 
nu sunt gunoaie
Ora 19:00 – 21:00
Cinema Mărăști
ROMII NU SUNT GUNOAIE este o 
reconstituire a videoclipurilor rea-
lizate în ultimul trimestru al anu-
lui 2016 de către Fundaţia Desire 
în cadrul campaniei 
„Consultaţi-ne. Romii nu sunt gu-
noaie“ care şi-a propus atât să 
conştientizeze cum funcţionează 
rasismul de mediu, cât şi să utili-
zeze diferite instrumente ale lup-
tei împotriva acestuia. Firul roşu 
al scenariului este ţesut din legă-
turile dintre modul în care proxi-
mitatea rampelor de deşeuri ale 
municipiului Cluj-Napoca afectea-
ză locuitorii din colonia Dallas, de 
pe str. Cantonului şi din zona ca-
selor modulare, ele împreună 
formând zona Pata Rât.

Vineri SSâm
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Primarul Emil Boc 

cere Ministerului 

Transporturilor să apro-

be ca Primăria 

Cluj-Napoca să realizeze 

studiul de fezabilitate şi 

proiectul tehnic al cen-

turii metropolitane de 

sud a municipiului 

Cluj-Napoca, în lungime 

de 38 de kilometri, pen-

tru a nu se pierde 138 

de milioane de euro, 

bani europeni.

Potrivit primarului, es-

te necesară realizarea cen-

turii de sud a municipiu-

lui Cluj-Napoca, având în 

vedere blocajele de trafic, 

blocajele urbane şi cele de 

dezvoltare economică în-

registrate.

„Cerem Ministerului Trans-

porturilor să facem noi, Pri-

măria Cluj-Napoca, în locul 

ministerului, studiul de feza-

bilitate şi proiectul tehnic 

pentru partea centurii metro-

politane de sud care este pe 

raza municipiului, având în 

vedere blocajele de trafi c, blo-

cajele urbane şi cele de dez-

voltare economică. Este ne-

cesar să se facă acest studiu 

şi proiect cât mai repede, pen-

tru a nu se pierde cele 138 

de milioane de euro pe care 

Ministerul Transporturilor şi 

România le au la dispoziţie 

din bani europeni, până în 

2020, pentru realizarea aces-

tei centuri metropolitane. Ce-

rem Ministerului Transportu-

rilor să ne dea nouă şansa să 

facem acest studiu şi proiect, 

legea permite, sperăm să ob-

ţinem un răspuns pozitiv de 

la noul ministru al Transpor-

turilor”, a spus Boc, potrivit 

Mediafax.

Costurile, câteva 
milioane de euro

Potrivit acestuia, costu-

rile de realizare a studiului 

de fezabilitate şi a studiu-

lui tehnic pentru centura 

metropolitană se ridică la 

câteva milioane de euro, su-

me pe care bugetul Primă-

riei Cluj-Napoca le poate a-

sigura.

„La ora actuală, în Cluj- 

Napoca, ne sufocăm în tra-

fic, centura metropolitană 

este soluţia numărul unu 

pentru a asigura accesul 

dinspre Floreşti spre Cluj, 

dar vor fi şi ramificaţii cu 

cartierele oraşului. Se va 

debloca traficul dinspre Flo-

reşti, care este cel mai ma-

re din România, dar şi 63 

de proiecte imobiliare de 

dezvoltare care sunt bloca-

te pentru că nu este alter-

nativă de ieşire din mai mul-

te zone ale oraşului. Aştep-

tăm de peste un an, de când 

s-a aprobat Masterplanul de 

transport al UE, trebuiau 

declanşate procedurile, nu 

ştiu de ce Ministerul Trans-

porturilor nu a dat drumul 

acestui proiect pentru Cluj. 

Nu ne certăm, haideţi să 

fim constructivi, cerem doar 

ca în locul ministerului să 

facem noi studiul de feza-

bilitate şi proiectul tehnic 

pentru centură”, a explicat 

Emil Boc.

Se va realiza 
conexiunea 
cu Spitalul Regional

Edilul Clujului a precizat 

că prin centura metropoli-

tană se va realiza şi conexi-

unea cu viitorul Spital Re-

gional de Urgenţă, care se 

va construi în comuna Flo-

reşti de lângă Cluj-Napoca.

„Fără centură, care are o 

lungime de 38 de kilometri, 

spitalul este ineficient, vom 

sta cu ambulanţele în trafic. 

Centura este vitală pentru 

dezvoltarea Clujului. Con-

strucţia centurii se va face 

apoi de către Ministerul 

Transporturilor, titularul re-

sursei financiare europene”, 

a subliniat Emil Boc.

Primăria vrea studiu de fezabilitate 
pentru centura de sud a Clujului
Boc a declarat, joi, că este necesară realizarea centurii de sud din Cluj-Napoca, având în vedere blocajele de trafic.

În lipsa unei centuri ocolitoare, trafi cul rutier în afara orașului se poate face în cel mai bun caz pe drumuri comunale

Doar doi din 10 români ar 

accepta să aibă în familie 

sau printre prieteni persoa-

ne de altă etnie, arată un 

sondaj de opinie realizat la 

comanda Institutului 

Naţional pentru Studierea 

Holocaustului din România 

„Elie Wiesel” privind per-

cepţia Holocaustului din 

România şi a relaţiilor 

interetnice.

Potrivit sondajului, citat de 

Agerpres, relaţia românilor cu 

persoane de diverse etnii a fost 

măsurată folosind scala Bogar-

dus, unde 1 este cea mai apro-

piată relaţie acceptată cu o mi-

noritate („membru de familie”), 

iar 7 cea mai depărtată („nu ar 

trebui să vină în România”). Po-

trivit rezultatelor, arată sursa ci-

tată, „se poate observa că cea 

mai mare toleranţă se regăseş-

te în raport cu evreii (3,8) şi ma-

ghiarii (4,1) şi una semnifi cativ 

mai scăzută în raport cu romii 

(4,8) sau arabii (5,0)”.

Aceste diferenţe, menţionea-

ză realizatorii sondajului, se 

modifi că în funcţie de mediul 

de rezidenţă al repondenţilor. 

Distanţa socială mai mică în 

raport cu evreii rezultă din fap-

tul că aceştia sunt acceptaţi în 

familie (15%), în grupul de pri-

eteni (16%) sau ca vecini 

(16%), într-o măsură mai ma-

re decât celelalte minorităţi.

Nivelul distanţei sociale (gra-

dul de acceptare al celuilalt) ara-

tă o scădere a toleranţei faţă de 

arabi (51% faţă de 46% în son-

dajul din 2015) şi maghiari (29% 

faţă de 26% în 2015). În cazul 

romilor se observă o creştere a 

toleranţei: 39% dintre respon-

denţi consideră că aceştia nu ar 

trebui să vină în România sau 

doar să viziteze România, faţă 

de 41% în 2015. În cazul evre-

ilor procentul rămâne acelaşi ca 

în 2015, 22%. De asemenea, se 

observă că în Bucureşti gradul 

de acceptare faţă de evrei şi ma-

ghiari este cel mai scăzut, ra-

portat la media naţională.

Romii sunt în continuare, po-

trivit rezultatelor sondajului, „o 

problemă sau o ameninţare” pen-

tru ţara noastră, în opinia a 54% 

dintre intervievaţi (61% în 2015).

Evreii, mai agreați 
de români decât 
ungurii și romii

Un accident de circulaţie 

soldat cu rănirea uşoară 

a trei persoane a avut loc 

pe Calea Dorobanţilor 

din Cluj-Napoca. În acci-

dent au fost implicate 

patru maşini.

„La data de 19.10.2017, 

în jurul orei 1:15, un tânăr 

în vârstă de 21 de ani, în 

timp ce conducea un auto-

turism pe strada Aurel Su-

ciu din municipiul Cluj-Na-

poca, la intersecţie cu stra-

da Dorobanţilor nu a acor-

dat prioritate de trecere unui 

alt autoturism, la volanul 

căruia se afla un bărbat în 

vârstă de 20 de ani, care cir-

cula regulamentar şi a in-

trat în coliziune cu acesta.

În urma impactului cel 

de-al doilea autoturism a fost 

proiectat într-un alt autotu-

rism, oprit pe partea stângă 

a carosabilului, în care se afl a 

un bărbat în vârstă de 31 de 

ani, iar autoturismul care a 

pătruns în intersecţie nere-

gulamentar a fost proiectat, 

la rândul său, într-un al pa-

trulea autoturism care era 

parcat într-un loc amenajat.

Accidentul s-a soldat cu 

vătămarea corporală a trei 

persoane, doi dintre condu-

cătorii auto, tânărul în vâr-

stă de 21 de ani şi bărbatul 

în vârstă de 31 de ani, cât 

şi a pasagerului autoturis-

mului care circula regula-

mentar pe drumul prioritar”, 

spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Poliţia continuă cercetări-

le pentru stabilirea cu exac-

titate a împrejurărilor în ca-

re s-a produs accidentul.

Accident cu patru maşini implicate, 
pe Calea Dorobanţilor. 
Trei persoane au fost rănite.
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Asociaţia ACCMME Cabane de Creastă 

Magashegyi Menedékházak Egyesület, cu 

sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, 

organizează pentru a patra oară la Cluj „Ziua 

Sporturilor Montane pentru Copii”.

Evenimentul se va desfășura în data de 21 

octombrie 2017, pe valea Gârbăului, în cadrul 

Competiţiei Făget Tour Fortech, ediţia a VIII-a. 

Programul începe la ora 9 dimineaţa și va 

cuprinde în primul rând activităţi sportive cu 

specifi c montan: mini traseu de alergare – Mini 

Făget Tour, atelier de căţărare și orientare în 

alergare, atelier de manufactură cu tema 

“Sporturi Montane”.

Vă așteptăm în 21 octombrie 2017 pe valea 

Gârbăului, la restaurant Roata Făget, începând 

cu ora 9 la Ziua Sporturilor Montane pentru 

Copii împreună cu întreaga familie, să petreceţi 

o zi minunată în natură!

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și 

Consiliului Local CIuj Napoca.

pentru COPII
Sporturi Montane

Organizator:
ACCMME

Orientare  
în alergare

2017.
21. octombrie

orele 9-14.

de 
alergare

Parteneri:

Atelier de 

Proiect realizat cu sprijinul 

Cluj-Napoca

sportive

Pornit cu dorinţa de a ajuta 

singurul serviciu de taxi 

comunitar din Cluj să-şi 

acopere cheltuielile pentru 

un an, concursul caritabil 

Walking Month încheie 

ediţia 2017 cu un bilanţ 

spectaculos. Donaţiile par-

ticipanţilor au permis nu 

doar atingerea scopului 

propus, ci chiar achiziţio-

narea unui al doilea auto-

vehicul, care va servi ace-

luiaşi scop: transport gratu-

it pentru persoanele care 

nu pot umbla.

Potrivit organizatorilor, no-

ua maşină Beard Mobile, de ca-

pacitate mai mare decât cea exis-

tentă, este în curs de înmatricu-

lare şi va circula pe străzile Clu-

jului începând de luna viitoare. 

Beard Mobile poate fi  chemat 

printr-un apel la numărul 

0720.291.465, cu minim 24 de 

ore înainte de cursă.

Maşinile, adaptate pentru 
persoanele cu dizabilităţi

Ambele maşini au adaptări 

specifi ce pentru transportul per-

soanelor cu dizabilităţi. De a-

semenea, donaţiile participan-

ţilor au acoperit şi costul a do-

uă elevatoare, pentru a facilita 

transportul pe scări a benefi ci-

arilor imobilizaţi în scaun cu 

rotile, care până acum erau de 

multe ori duşi în braţe de vo-

luntarii Beard Brothers, cei ca-

re au înfi inţat serviciul gratuit 

Beard Mobile.

Toate acestea au fost posibi-

le după ce ediţia din acest an 

Walking Month a generat un 

nou record de mobilizare: 1.741 

de persoane au plătit taxa de în-

scriere, care a reprezentat o do-

naţie directă către Beard Brothers. 

Mulţi dintre participanţi au ales 

să facă donaţii suplimentare, 

astfel încât suma fi nală donată 

s-a ridicat la 146.520 de lei.

„Concursul Walking Month 

este acel gen de iniţiativă din 

care toată lumea câştigă! Parti-

cipanţii deprind un stil de via-

ţă mai activ, benefi c pentru pro-

pria lor sănătate. Donaţiile lor 

ne ajută să rezolvăm o proble-

mă reală din comunitate: în ur-

mătorul an, tot mai multe per-

soane care nu pot merge singu-

re vor avea posibilitatea de a se 

deplasa, gratuit, către şcoli, spi-

tale sau familie. Oraşul întreg 

primeşte o gură de oxigen: mai 

puţine maşini pe străzi, mai pu-

ţină aglomeraţie şi poluare. Da-

că distanţa parcursă în timpul 

Walking Month s ar fi  parcurs 

cu maşina, ar fi  fost nevoie de 

peste 30.000 de litri de benzi-

nă!”, spune Andreea Misarăş, 

coordonatoarea campaniei din 

partea Betfair Romania Deve-

lopment.

O mobilizare exemplară, 
spun organizatorii

Concurenţii au format 446 

de echipe, care timp de o lună 

au încercat să umble cât mai 

mult pe jos. A fost o mobiliza-

re exemplară în rândul a zeci 

de companii din Cluj care au 

avut chiar şi câte 20 de echipe 

înscrise în competiţie. Lor li s-au 

alăturat clujeni de toate vârste-

le şi toate profesiile, dar şi oa-

meni din Oradea, Braşov, Bis-

triţa, Satu Mare, Bucureşti sau 

Târgu Mureş.

Cei mai activi dintre ei au 

fost răsplătiţi cu premii de că-

tre organizatori şi partenerii con-

cursului. În categoria PROFESI-

ONIŞTI, pe locul I s-a clasat 

echipa Skywalkers, cu 4.211.124 

de paşi făcuţi în perioada com-

petiţiei, urmată de echipele BG 

Soft şi FlowerS Power. În cate-

goria AMATORI, pe locul I s-a 

clasat echipa Ultrarunners, cu 

3.262.759 de paşi, urmată de 

echipele Tarahumara şi Non-Stop. 

Concursul a fost unul pe echi-

pe, însă pentru un plus de mo-

tivare în acest an au fost răsplă-

tiţi şi cei care au făcut, indivi-

dual, cel mai mare număr de 

paşi: în categoria PROFESIO-

NIŞTI, Cătălin Aron-Vîrtic din 

echipa Happy Walkers ne-a ui-

mit cu un total de 2.046.273 de 

paşi, iar în categoria AMATORI, 

Livia Szigyarto din echipa 

Non-Stop a reuşit performanţa 

de a face singură 1.357.022 în 

timpul Walking Month.

Chiar dacă doar cei mai ac-

tivi dintre ei au primit o recom-

pensă pentru numărul de paşi 

din concurs, participanţii au 

demonstrat că au avut şi un 

altfel de câştig, după cum o 

arată mesajele scrise de aceş-

tia pe pagina de Facebook a 

concursului: „Înscrierea în con-

curs şi purtarea unui fi tness 

tracker m-au făcut să devin mai 

atentă la paşii mei, să umblu 

pe jos mai mult decât îmi în-

chipuiam că pot. Mi-a plăcut 

foarte mult” – Carmen D., Cluj.

WALKING MONTH, LA FINAL

„Avem nu unul, ci două taxiuri 
comunitare pentru clujeni”
Walking Month 2017 a stabilit noi recorduri de participare şi donaţii din partea clujenilor dispuşi 
să îi ajute pe cei care nu pot umbla singuri.

S-a achiziționat un al doilea autovehicul care va servi la transportul gratuit pentru persoanele care nu pot umbla

Ministerul Sănătăţii imple-

mentează, din 2012, pro-

gramul naţional de scree-

ning pentru cancerul de 

col uterin.

6.000 de solicitări de vacci-

nare anti-HPV a fetiţelor au fost 

colectate, iar în construcţia bu-

getului alocat programelor na-

ţionale de sănătate pentru 2018 

se are în vedere alocarea sume-

lor necesare pentru susţinerea 

acestor cereri.

„În acest moment, progra-

mul naţional de imunizare pre-

vede vaccinarea la grupele de 

risc 10–14 ani, pe baza cererii 

părinţilor acestor fetiţe. Din câ-

te ştiu eu, există 6.000 de cereri 

colectate deja de la jumătatea 

acestui an încoace, 6.000 de so-

licitări de vaccinare a fetiţelor. 

Avem în vedere, în construcţia 

bugetului alocat programelor 

naţionale de sănătate pentru 

anul următor, alocarea sumelor 

necesare pentru susţinerea aces-

tor cereri”, a declarat Carmen 

Ungurean, coordonator al Pro-

gramului naţional de screening 

pentru cancerul de col uterin.

Întrebată ce se întâmplă cu 

fetiţele care între timp ajung să 

treacă de vârsta de 14 ani, Car-

men Ungurean a precizat: „Avem 

o discuţie în care încercăm să 

elaborăm metodologia de catch 

up pentru tinerele care au ieşit 

din grupa de vârstă 10–14 ani. 

Părerea mea personală – deci-

zia urmează a fi  luată şi în func-

ţie de alocările bugetare – pă-

rerea mea e că trebuie să ne 

concentrăm şi pentru recupera-

rea tinerelor adolescente care 

fi e ies din grupa de vârstă, fi e 

în ultimii patru ani nu au fost 

vaccinate, pentru că nu a exis-

tat acest serviciu”.

Ea a menţionat că, prin pro-

gramele naţionale, MS sprijină 

Registrul naţional de vaccinări 

fără de care introducerea unui 

program coerent de vaccinare 

anti-HPV nu se va putea realiza.

„Ministerul Sănătăţii imple-

mentează, din 2012, programul 

naţional de screening pentru 

cancerul de col uterin pe care 

urmează să îl consolidăm în ur-

mătorii 5 ani printr-un proiect 

fi nanţat din fondurile axei pri-

oritare Capital uman, în valoa-

re de 50 de milioane de euro. 

În patru regiuni ale ţării pilotăm 

testarea HPV, pornind de la ex-

perienţa Institutului Oncologic 

Cluj”, a arătat Ungurean.

De asemenea, ea a afi rmat 

că, prin programe cu fi nanţare 

prin mecanismul fi nanciar nor-

vegian, se urmăreşte ca, pe lân-

gă informarea, comunicarea, edu-

carea şi testarea populaţiei din 

zonele devaforizate, să se încer-

ce pilotarea vaccinării anti-HPV.

6.000 de solicitări de vaccinare 
anti-HPV a fetiţelor, înregistrate 
la nivel naţionalMinistrul Sănătăţii, 

Florian Bodog, a declarat 

joi că salariile personalu-

lui medical nu vor scă-

dea, ci se vor majora.

„Salariile nu scad. Din con-

tră, salariile cresc. Există însă 

anumite voci care susţin că din 

cauza faptului că nu se vor acor-

da sporurile la cuantumul ma-

xim, există posibilitatea să sca-

dă veniturile. Noi în momentul 

de faţă facem simulări pe aces-

te scenarii. Am exclus foarte 

multe din situaţiile semnalate 

şi vreau să vă asigur că la sfâr-

şitul discuţiilor pe care le vom 

avea cu Ministerul de Finanţe 

şi cu sindicatele... Doamna mi-

nistru al Muncii a şi lansat ieri 

o propunere cu care sindicate-

le au fost de acord. Vineri va 

avea loc o întâlnire pe această 

temă pentru a calcula exact pe 

fi ecare familie profesională sau 

pe fi ecare specialitate salariul 

şi sporul aferent, în aşa fel în-

cât să nu existe scăderi de ve-

nituri”, a declarat Bodog.

El a afi rmat că politica Gu-

vern prevede creşterea salari-

ilor medicilor şi asistentelor 

medicale.

Salariile în sănătate nu scad, 
asigură guvernanţii
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Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosme-

tice, va lansa până la 

fi nal de 2017 cel puţin 3 

game noi, ca urmare a 

strategiei de extindere a 

portofoliului propriu.

 Dezvoltarea constantă a 

unuia dintre cele mai valo-

roase şi extinse portofolii 

multibrand de pe piaţa loca-

lă presupune anual lansarea 

şi modernizarea a minim 100 

de produse, toţi specialiştii 

din cadrul Farmec fi ind im-

plicaţi în acest amplu proces 

de producţie.

„Prin expertiza cumulată 

şi curajul de a explora cele 

mai inovatoare teritorii, setăm 

standardele în industria româ-

nească de cosmetică. Provo-

carea de a creşte cota de pia-

ţă a producţiei autohtone ne-a 

determinat să creăm unul din-

tre cele mai complexe şi pu-

ternice portofolii multibrand. 

Anual fabricăm 27 milioane 

de produse, o cifră impresio-

nantă, datorită căreia am fost 

plasaţi în clasamentul prime-

lor 10 companii româneşti ca-

re deţin un portofoliu vast şi 

valoros de branduri. Această 

recunoaştere se datorează ex-

tinderii constante a branduri-

lor noastre, introducerii de noi 

game şi linii de produse, adap-

tate unei pieţe tot mai dina-

mice şi exigente, prin care sun-

tem mai aproape de fi ecare ro-

mân. În perioada următoare, 

cât şi pe termen mediu şi lung 

vom continua în forţă aceas-

tă direcţie, următoarele lan-

sări surpriză fi ind programa-

te până la fi nalul acestui an”, 

a declarat Ioana Borza, Di-
rector Marketing Farmec.

Capacitatea de producţie a 

Farmec atinge peste 3.500.000 

unităţi/lună. În medie, în func-

ţie de planifi care şi comenzi, 

peste 2.000.000 de produse 

sunt distribuite către locaţiile 

de vânzare din comerţul tra-

diţional şi modern. Astfel, pro-

dusele din portofoliul compa-

niei ajung în peste 24.000 

puncte de vânzare din toată 

ţara, în cele 19 magazine de 

brand şi la clienţii magazinu-

lui online www.farmec.ro.

Specialiştii Farmec lansează anual circa 
100 de produse, dezvoltând unul dintre 
cele mai valoroase portofolii multibrand

Părinţii tânărului spun că 

personalitatea lor a fost prea 

îngrădită în perioada comu-

nismului şi își susţin băiatul 

în această „luptă” împotriva 

regulilor din sistemul edu-

caţional românesc.

„Astăzi (n. red. – joi) a ve-

nit şi mama la şcoală să vor-

bească cu directorul. După o 

conversaţie de o oră, conclu-

zia a ajuns să fi e că în conti-

nuare să nu mă tund şi voi în-

cerca alături de alţi câţiva ple-

toşi să schimbăm lucrul aces-

ta în sistemul educaţional din 

România, ca fi ecare băiat, re-

spectiv fată, să aibă controlul 

total asupra corpurilor lor şi 

aspectul lor, astfel încât să nu 

mai putem fi  trataţi diferit de 

şcoli sau licee din cauza as-

pectului fi zic”, a scris mier-

curi, Tudor Helgiu pe pagina 

sa de Facebook.

Discuţii cu elevii şi părinţii

Reprezentanţii liceului au 

anunţat că sunt deschişi la dia-

log şi urmează să discute atât 

cu părinţii cât şi cu elevii pen-

tru a putea ajunge la un numi-

tor comun în ceea ce priveşte 

tunsorile băieţilor.

„De aceea, suntem deschişi 

la dialog pe tema prevederilor 

Regulamentului de Ordine Inte-

rioară. Elevii ar fi  putut deja să 

formuleze critici faţă de unele 

articole din Regulament prin re-

prezentanţii lor în Comisia Anu-

ală de Revizuire a Regulamen-

tului, prin reprezentanţii lor în 

Consiliul de Administraţie al li-

ceului sau prin intermediul Con-

siliului Elevilor de la nivelul u-

nităţii de învăţământ sau prin 

cel organizat la nivelul judeţu-

lui Cluj. Pentru că înţelegem 

acum că sunt nemulţumiri, vom 

organiza, până la fi nalul lunii, 

o dezbatere la sediul liceului 

nostru, la care vom invita re-

prezentanţi ai părinţilor şi ai ele-

vilor, în care îşi vor putea expri-

ma liber opiniile în legătură cu 

articolele Regulamentului. Cei 

care nu vor putea participa la 

dezbatere vor putea să îşi expri-

me în scris observaţiile, care vor 

fi  depuse şi înregistrate la secre-

tariatul liceului nostru. După ce 

vom ajunge la consens, vom in-

sista ca Regulamentul agreat să 

fi e aplicat cu stricteţe. Instituţia 

noastră respectă libertatea de 

exprimare. Am luat act, aşadar, 

de nemulţumirile unora dintre 

elevi şi vom parcurge în perioa-

da următoare etapele pentru 

asumarea unui Regulament ca-

re să poată fi  acceptat şi apli-

cat, în spiritul respectului pen-

tru convenţiile specifi ce unui 

mediu de tip instituţional-edu-

caţional”, a scris directorul Pe-

trică Daniel Tintelecan într-un 

comunicat de presă.

S-au strâns semnături

Cu toate că reprezentanţii 

liceului au dat un pas înapoi 

în „războiul tunsorilor”, tână-

rul a anunţat pe reţelele de 

socializare că va strânge sem-

nături de la colegii care înva-

ţă împreună cu el la Liceul 

Greco-Catolic „Inochenţie Mi-

cu” din Cluj-Napoca.

„Astăzi (n. red. – joi) strân-

gem semnături în cadrul liceu-

lui pentru petiţia adresată Comi-

siei De Revizuire a regulamen-

tului şcolar privind lungimea pa-

rului la baieti şi aspectul bărbii”, 

a scris Tudor Helgiu.

Până în acest moment, a 

fost strâns un număr de 93 de 

semnături.

„Având în vedere că în li-

ceu învaţă aproape 200 de 

elevi, eu zic că este ok. Voi 

continua să strâng semnă-

turi şi în zilele următoare, 

să fi e cât mai multe”, a de-

clarat Tudor Helgiu.

Ce spune 
ministrul Educației

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop 

consideră că nu poate fi  vorba 

de un abuz în cazul expus de 

tânărul clujean, atâta timp cât 

este respectat regulamentul de 

ordin intern al liceului.

„Sunt reguli interne, stabi-

lite prin regulamentul de ordi-

ne interioară, nu pot să co-

mentez mai mult. (...) Nu ştiu 

ce prevede regulamentul de 

ordine interioară al unităţii şco-

lare. Prin lege, fi ecare unitate 

şcolară îşi stabileşte propriile 

reguli, avem cadrul general al 

regulamentului, iar în particu-

lar fi ecare unitate şcolară îşi 

stabileşte propriul regulament. 

În baza acestui regulament, a-

tât elevii, cât şi profesorii au 

şi drepturi, şi obligaţii. Eu cred 

că discuţia trebuie făcută la ni-

velul unităţii şcolare şi am în-

ţeles clar de la inspectorul şco-

lar general că în următoarea 

perioadă vor monitoriza, vor 

avea întâlniri din nou cu pă-

rinţii, cu reprezentanţii elevi-

lor, cu profesorii, în aşa fel în-

cât să fi e clar stabilit în regu-

lament ce şi cum se face (...). 

Dacă e respectat regulamentul 

de ordine interioară, nu cred 

că putem discuta de abuz”, a 

spus Pop, potrivit Mediafax.

Ministrul a subliniat faptul 

că în regulamentul naţional nu 

există prevederi în ceea ce pri-

veşte lungimea părului.

Tudor „Pletosul” Helgiu continuă 
să lupte împotriva regulilor stricte
După ce a făcut furori pe reţelele de socializare printr-o postare în care a descris cum a fost scos din şcoală fiindcă 
avea părul lung, tânărul Tudor Helgiu continuă seria acţiunilor împotriva regulamentului şcolar prea strict. 

Tudor Helgiu luptă împotriva regulilor stricte

Ministrul Educaţiei, Liviu 

Pop, a subliniat joi că sunt 

decalaje foarte mari între 

elevi, între profesori şi între 

unităţile şcolare.

„Încă în România avem un 

decalaj foarte mare între elevi, 

avem un decalaj extraordinar 

între profesori, avem un deca-

laj şi mai mare între unităţile 

şcolare şi e necesar să gândim 

cum evaluăm sistemul de e-

ducaţie având aceste decala-

je”, a declarat Pop.

El a menţionat că nu sunt 

condiţii de studii egale pentru 

elevi în unităţi.

„Noi, la nivelul Ministerului 

Educaţiei Naţionale, am înce-

put rescrierea planurilor-cadru 

pentru învăţământul preuniver-

sitar. Avem puţini ani de la im-

plementarea acestuia, continu-

ăm în toamna acestui an cu pla-

nurile-cadru pentru învăţămân-

tul liceal şi putem spune că, du-

pă 20 şi ceva de ani, avem o pri-

mă etapă în rescrierea curricu-

lui naţional, însă este un înce-

put, pentru că nu avem fi nali-

zată formarea cadrelor didacti-

ce, nu avem condiţii de muncă 

pentru profesori şi de studii pen-

tru elevi egale în orice unitate 

şcolară din România”, a spus 

ministrul Educaţiei.

El a informat că 2.600 de u-

nităţi şcolare sunt în programul 

de reabilitare, consolidare şi con-

strucţie, ca atare aproape 30% 

dintre unităţile şcolare din Ro-

mânia vor arăta în următorii doi 

ani mult mai bine.

„Corpul profesoral e între do-

uă extreme. Avem profesori ex-

traordinari, cu rezultate deose-

bite, inclusiv la olimpiadele in-

ternaţionale, şi mai avem aproa-

pe 1,5% dintre profesori neca-

lifi caţi. Clar că şi aici avem câ-

teva măsuri la nivelul Ministe-

rului Educaţiei. Pe de o parte, 

legea salarizării unitare care a 

intrat în aplicare de anul aces-

ta, pe de altă parte, un program 

de formare a cadrelor didactice 

pe fonduri europene. 55.000 de 

colegi de-ai noştri vor fi  formaţi 

pe noile programe şcolare (...). 

Cele două componente vor du-

ce la o egalitate de şanse pen-

tru toţi elevii României. Asta ne 

dorim”, a mai declarat Pop.

Potrivit ministrului, în Româ-

nia încă mai sunt unităţi şcolare 

care nu sunt autorizate sanitar.

„Abia anul trecut am reu-

şit să conectăm la curent elec-

tric unele unităţi şcolare care 

au rămas neconectate. Suntem 

ţara contrastelor. Pe de o par-

te dezvoltăm cel mai puternic 

laser din lume şi pe de altă 

parte reuşim să conectăm u-

nităţile şcolare la resursă elec-

trică”, a adăugat Pop.

El a menţionat că, în urmă 

cu peste un an, Ministerul Edu-

caţiei alături de UNICEF şi OE-

CD au început o analiză apro-

fundată a evaluării şi examină-

rii în sistemul de învăţământ.

„Este primul parteneriat mi-

nister-OECD-UNICEF în regi-

unea noastră şi vă mărturisesc 

că sunt mândru de acest lu-

cru, pentru că ţara noastră va 

benefi cia în urma acestui par-

teneriat de multe lucruri bu-

ne, spun eu, plecând de la ce-

ea ce în luna mai a acestui an 

s-a început şi continuând cu 

planul de măsuri pe cele pa-

tru capitole importante, adică 

evaluarea elevilor, evaluarea 

profesorilor, evaluarea unită-

ţilor şcolare şi, nu în ultimul 

rând, evaluarea sistemului de 

educaţie”, a explicat Pop.

Ministrul Liviu Pop recunoaşte 
decalajele din educaţie

TUDOR HELGIU | elev

 „Voi încerca alături de alți câțiva pletoși 
să schimbăm lucrul acesta în sistemul educațional 
din România, ca fi ecare băiat, respectiv fată, 
să aibă controlul total asupra corpurilor lor și 
aspectul lor, astfel încât să nu mai putem fi  tratați 
diferit de școli sau licee din cauza aspectului fi zic.“
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PUBLICITATE

CONCURS

23 octombrie

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ 

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,
email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Mii de prichindei curioşi şi 

veseli se bucură în aceste 

zile de spectacolele ediţiei 

din acest an a Festivalului 

Internaţional al Teatrelor 

de Păpuşi şi Marionete 

„Puck”. Participă artişti din 

toată ţara, ba chiar şi din 

Italia, Anglia, Ungaria şi 

Republica Moldova. 

Evenimentul se încheie 

mâine, cu decernarea 

premiilor.

Programul ultimei zile de fes-

tival, cea de vineri, 20 octom-

brie, începe cu spectacolul „Des-

pre băiatul cel leneş” (în limba 

maghiară), prezentat de Teatrul 

de păpuşi „Cimborák” din Sfân-

tu Gheorghe. Cele două repre-

zentaţii vor avea loc la sediul 

Teatrului „Puck”, de la orele 

9,30 şi 11.

După acelaşi orar se va juca 

şi „Alice în ţara minunilor ”, in-

terpretat de artiştii Teatrului pen-

tru Copii şi Tineret „Ariel” din 

Târgu Mureş. Spectacolul va 

avea loc la Academia de Muzi-

că „Gheorghe Dima”.

Ultima reprezentaţie din fes-

tival va fi  cea a spectacolului 

„Strada cu îngeri”, susţinut de 

artiştii Teatrului de Păpuşi şi Ma-

rionete „Puck”, la sediul insti-

tuţiei, de la ora 17.

Ceremonia decernării premi-

ilor celei de-a 16-a ediţii a Fes-

tivalului de Păpuşi şi Marione-

te Puck va avea loc în sala de 

spectacole a instituţiei gazdă, 

de la ora 18,30.

Reamintim că juriul ediţiei 

este format din Roxana Croito-

ru (teatrolog), Katona József (re-

gizor), Ovidiu Pecican (drama-

turg) şi Epaminonda Tiotiu (sce-

nograf), şi îl va avea ca preşe-

dinte pe Slobodan Marković (di-

rectorul Festivalului Internaţio-

nal de Teatru pentru Copii din 

Subotica, Serbia).

Programul Teatrului de Pă-

puşi „Puck” de la sfârşitul aces-

tei săptămâni le oferă micuţilor 

spectatori clujeni ocazia să îl 

(re)întâlnească pe năzdrăvanul 

Dănilă Prepeleac. Spectacolul 

după povestea omonimă a lui 

Creangă, în regia lui Traian Sa-

vinescu, va avea loc duminică, 

22 octombrie, de la orele 11 şi 

12.30. Vârsta minimă recoman-

dată este de cinci ani.

Sâmbătă, 21 octombrie, sec-

ţia maghiară a teatrului clujean 

prezintă de la ora 11 spectaco-

lul „Sărmanul Johnny şi Arni-

ka”, după povestea lui Ervin 

Lázár. Regia este semnată de re-

gia Varga Ibolya. Vârsta minimă 

recomandată este de patru ani.

Se încheie Festivalul Internaţional 
al Teatrelor de Păpuşi şi Marionete „Puck”
Vineri este ultima zi în care cei mici se mai pot bucura de spectacolele din cadrul festivalului.

Alice în țara minunilor

Teatrul de Păpuși „Puck” a fost înfi inţat în 1950. Palmaresul 
instituției cuprinde 300 de premiere, atât la secţia română, 
cât și la cea maghiară, precum și importante premii și no-
minalizări. Repertoriul actual al Teatrului de Păpuși „Puck” 
este alcătuit din aproximativ 25 de titluri de spectacole 
pentru copii. De asemenea, din 2006 a fost lansat progra-
mul Nocturne cu spectacole adresate adulţilor. Începând cu 
anul 2002, instituţia clujeană este gazda Festivalului 
Internaţional al Teatrelor de Păpuși și Marionete „Puck”, 
unul din evenimentele importante ale Clujului, iar din sep-
tembrie 2017 a inițiat Festivalul Stradal „WonderPuck”, un 
eveniment dedicat întregii familii.

Teatrul de Păpuşi „Puck”
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Consiliul Local Cluj-Napoca a 

decis ca, pentru următorii 5 ani, 

Sala Polivalentă din municipiu 

să poarte numele „BT Arena”.

Astfel, deliberativul clujean va sem-

na cu Banca Transilvania (BT) un 

contract care îi va permite acesteia 

din urmă să dea, pentru următorii 

cinci ani numele sălii multifuncţiona-

le din Cluj-Napoca.

Oferta făcută de Banca Transilva-

nia este de 600.000 de euro pentru 

următorii cinci ani, propunerea fi nan-

ciară pentru naming fi ind completa-

tă de o alta, prin care BT se obligă să 

investească 9 milioane de euro în 

sportul din localitate.

Conducerea Săli Polivalente a 

informat că oferta iniţială a băncii 

clujene a fost de 500.000 de euro 

pe 5 ani, dar, în urma negocierilor, 

a fost stabilită la 600.000 de mii de 

euro pe 5 ani. Anul acesta, banca 

va vira Sălii Polivalente suma de 

240.000 de euro.

Societatea comercială Sala Poliva-

lentă SA, cea care administrează cea 

mai mare sală de evenimente sporti-

ve şi artistice din România, afl ată în 

proprietatea Consiliului Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca, a anunţat, în-

că din luna iulie, că este în căutarea 

unui partener, astfel încât obiectivul 

să poarte o denumire.

Cea mai mare şi mai modernă Sa-

lă Polivalentă din România, realizată 

de constructorul sibian CON-A, a fost 

inaugurată în octombrie 2014, după 

o investiţie de 70 de milioane de lei.

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca 

a fost extinsă anul acesta de construc-

torul sibian CON-A până la o capaci-

tate de 10.000 de locuri.

Construcţia realizată de CON-A 

deţine şi un record tehnic: este clă-

direa civilă din România cu cele mai 

lungi grinzi metalice, cu 73 de me-

tri de deschidere liberă, dimensiuni 

care mai sunt întâlnite doar la han-

garele avioanelor.

Sala Polivalentă este omologată 

pentru baschet, volei şi handbal, dar 

poate găzdui competiţii internaţiona-

le de box, arte marţiale, gimnastică, 

scrimă, tenis de masă, tenis de câmp 

sau badminton. Sala dispune de sca-

une retractabile şi de un cub video 

cu LED-uri, de cinci pe trei metri, si-

milar cu cele folosite în campionatul 

american de baschet, NBA, care per-

mite redarea transmisiilor în direct a 

competiţiilor sportive.

Pentru următorii 5 ani, Sala Polivalentă 
va purta numele „BT Arena”
Cea mai modernă Sală Polivalentă din România va purta numele celei mai puternice bănci româneşti.

Valoarea totală a investiţiei este de 16.209.219 lei fără TVA. Lucrările 
au fost realizate de Asocierea formată din SC Con-A SRL – S.C. Dico și 
Ţigănaș SRL.

La etajul 3 s-au amplasat pe laturile lungi ale sălii patru rânduri de 
scaune. Pentru permiterea accesului la locurile adiţionale, s-au ampla-
sat două scări de acces care pornesc de la nivelul etajului doi și urcă la 
nivelul trei.

La etajul 2 s-a montat un inel perimetral de panouri LED, montate pe 
parapet și având o înălţime de 96 cm, pe o lungime de 220m.

La etajul I, pe tribunele B și D, s-a suplimentat numărul de scaune cu câ-
te 9 locuri pe fi ecare tribună. Au fost, de asemenea, amenajate 4 săli de 
fi tness, câte una pentru fi ecare vestiar. Pe marginea terenului de joc, s-a 
montat un inel de panouri LED, cu o înălţime de 80 cm și o lungime de 
128 cm. S-a suplimentat sonorizarea din sala de sport în vederea unei 
acustici mai bune. Iar pentru zona de parking, s-a îmbunătăţit sistemul 
de plată, prin completarea echipamentelor adiţionale la sistemul auto-
mat de parcare (precum interfon, case automate, cititor de carduri de 
proximitate, o licenţă server pentru administrarea carduri, cititor de ti-
chete cu cod de bare, dispencer bancnote și eliberare rest).

„S-a extins capacitatea sălii la 9300 de locuri, s-a fi xat un ecran pentru 
transmiterea și vizionarea de afară a meciurilor din sală, s-au instalat 
ledurile pentru publicitate și cele care înconjoară terenul, s-au moder-
nizat vestiarele, sălile de fi tness, zona VIP și zona presei. Toate acestea 
ne fac să concluzionăm că municipiul Cluj-Napoca are cea mai moder-
nă Sală Polivalentă din România și una dintre cele mai frumoase din 
Europa”, explica recent primarul Emil Boc.

Cum arată acum Sala Polivalentă

Sala Polivalentă la inaugurarea din 2014

Sala Polivalentă după suplimentarea numărului de locuri

Terenul de baschet

Intrarea și vestiarele din Polivalentă

Holurile și zonele de acces în sală
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Duminică, 15 octombrie 

2017, a fost zi de mare 

bucurie pentru credincio-

şii fi liei Mărceşti, 

din Protopopiatul Huedin. 

Comunitatea l-a primit 

în mijlocul ei pe 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Arhiepiscop 

şi Mitropolit Andrei.

Ierarhul a fost întâmpinat 

de soborul de preoţi şi credin-

cioşi la ora 9:00, după care pă-

rintele Mitropolit a ofi ciat sluj-

ba de binecuvântare a lucrări-

lor efectuate la locaşul de cult 

şi a resfi nţit pictura bisericii. 

De la ora 10:00 a început Sfân-

ta Liturghie pe scena special 

amenajată în curtea bisericii. 

Cuvântul de învăţătură rostit 

de Înaltpreasfi nţitul Părinte An-

drei s-a intitulat Plugăritul su-

fl etului. La Sfânta Liturghie au 

participat mulţi credincioşi din 

sat şi din împrejurimi. Filia 

Mărceşti a parohiei Dângăul 

Mic, din Protopopiatul Hue-

din, este păstorită de părinte-

le Gocan Mihai, care pentru 

activitatea bogată, desfăşura-

tă pe toate planurile, a fost dis-

tins cu cea mai înaltă distinc-

ţie din mitropolia noastră şi 

anume cu Crucea Transilvană 

pentru clerici. Părintele Gocan 

Mihai păstoreşte patru unităţi 

parohiale: Dângăul Mare, Dân-

găul Mic, Bălceşti şi Mărceşti 

de 33 de ani. De-a lungul aces-

tor ani a ridicat şi pictat două 

biserici, o casă parohială şi a 

renovat cele trei biserici mo-

numente istorice din satele pe 

care le păstoreşte.

Cea mai înaltă distincţie din 

Mitropolia Clujului – Crucea 

Transilvană, a fost acordată şi 

domnului Emil Ilea, fi u al sa-

tului, pentru sprijinul necon-

tenit acordat bisericii. Ordinul 

Sfântului Pahomie de la Gel-

din a fost acordat domnului 

Morar Ioan. Toţi cei care au 

contribuit la înfrumuseţarea 

locaşului de cult au primit Di-

plome de aleasă cinstire. Bise-

rica din localitatea Mărceşti 

poartă hramul Adormirea Mai-

cii Domnului, fi ind construită 

în anul 1946, sub formă de co-

rabie, având şi un priodvor în-

chis la intrare.

Pictura bisericii a fost execu-

tată între anii 1986-1987, în teh-

nica tempera, de către pictorul 

Mureşan Ioan din Cluj Napoca. 

În anul 1987 a fost sfi nţită de 

vrednicul de pomenire arhiepi-

scopul Justinian. În ultimii ani 

au avut loc ample lucrări de re-

novare şi înfrumuseţare a sfân-

tului locaş. Astfel: s-a reînnoit 

pictura de către acelaşi pictor 

care a pictat-o iniţial,, s-a sculp-

tat un nou iconostas, mobilie-

rul şi veşmintele au fost înnoi-

te şi multe alte lucrări.

Evenimentul cu titlul 

„Istorie, Memorie, 

Memorial sau cum se 

construieşte un miracol”, 

a avut loc în contextul 

Anului comemorativ 

Justinian Patriarhul şi al 

apărătorilor ortodoxiei 

în perioada regimului 

comunist.

Întâlnirea cu Ana Blandi-

ana a avut loc, marţi, 10 oc-

tombrie 2017, în Aula Facul-

tăţii de Teologie Ortodoxă, 

de pe strada Episcop Nico-

lae Ivan. În deschidere, În-

altpreasfi nţitul Părinte An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului, a adresat în-

vitatei un cuvânt de bun ve-

nit, exprimându-şi de ase-

menea recunoştinţa şi apre-

cierea faţă de cunoscuta scri-

itoare.

În cadrul conferinţei, in-

vitata şi-a exprimat bucuria 

reîntâlnirii atât cu ierarhul 

locului, cât şi cu studenţii 

Facultăţii de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca, loc 

în care se află, ca invitat, 

pentru a doua oară. Ana 

Blandiana a prezentat audi-

toriului câteva din ideile ca-

re au stat la baza formării 

memorialului de la Sighet, 

iar apoi a vorbit celor pre-

zenţi despre volumul apă-

rut cu numele lui Romulus 

Rusan, „Istorie, memorie, 

memorial sau cum se con-

struieşte un miracol”.

Potrivit scriitoarei, este 

vorba despre un volum cu-

prinzând articole, conferin-

ţe susţinute în ţară şi străi-

nătate, interviuri şi studii 

ale lui Romulus Rusan, scri-

se între 1996 şi 2016. Tema 

comună: Memorialul Sighet, 

instituţia pe care Romulus 

Rusan a fondat-o în 1993, 

alături de Ana Blandiana, şi 

pentru care a lucrat neînce-

tat, timp de peste două de-

cenii.

În loc de postfaţă, sunt 

publicate texte scrise de pri-

eteni, istorici, scriitori, jur-

nalişti, apărute în zilele şi 

săptămânile de după dispa-

riţia lui Romulus Rusan, toa-

te la un loc conturând por-

tretul celui care s-a dăruit 

pentru ceilalţi.

În fi nalul întâlnirii a avut 

loc un dialog între cei pre-

zenţi şi invitata serii, care a 

răspuns cu plăcere la între-

bările tinerilor teologi.

La conferinţa din 10 oc-

tombrie au participat stu-

denţi ai Facultăţii de Teolo-

gie Ortodoxă din Cluj, elevi 

şi profesori de la Seminarul 

Teologic din localitate, pro-

fesori şi studenţi de la alte 

facultăţi clujene.

Biserica filiei Mărceşti, resfinţită de Mitropolitul Clujului

Ana Blandiana, în dialog 
cu tinerii teologi clujeni

Alex Grigoriu

Mai mult sau mai puţin 

conştienţi, cu toţii am deve-

nit parte a unui experiment 

social început de prin anii 

1970 şi ale cărui roade, 

începând de prin anii 2000, 

au început să devină tot 

mai evidente.

Puţini dintre noi şi-au pus în-

trebarea de ce, de pildă, aproa-

pe că a dispărut din limbajul co-

tidian sintagmele sex feminin 

sau sex masculin şi şi-au făcut 

loc altele noi, gen feminin şi gen 

masculin. Schimbarea nu s-a pro-

dus, aşa cum unii ar fi  înclinaţi 

să creadă, datorită vreunei evo-

luţii în educaţie a românilor, com-

binată cu un soi de pudoare na-

ţională, ci în urma unui proces 

mai complex, derulat în întrea-

ga lume, care are ca obiectiv fi -

nal înlocuirea societăţii tradiţio-

nale cu alta nouă, croită după ti-

parele unei noi ideologii.

Ideologia identităţii de gen 

a început deja să-şi pună vizi-

bil amprenta asupra lumii în ca-

re trăim. Având la bază teoria 

genului, ideologia amintită es-

te, la fel ca şi ideologia comu-

nistă, un construct artifi cial, 

imaginar, în care societăţile sunt 

forţate să se încadreze.

Teoria genului este un curent 

de gândire ce explică faptul că 

sexul „sociologic” al fi ecărui in-

divid este rezultatul unei alegeri 

personale şi al infl uenţelor cul-

turale, iar nu un dat neapărat 

strâns legat de biologie. Con-

form teoriei respective este evi-

dent că, fi ind rezultatul unei a-

legeri personale, genul unei per-

soane nu este obligatoriu să co-

incidă cu sexul biologic şi poa-

te fi  oricând schimbat, în func-

ţie de cum „simte” persoana la 

un moment dat că aparţine sau 

nu unui gen. Aceasta este o te-

orie revoluţionară, care are sco-

pul de a re-modela lumea prin 

negarea diferenţei sexuale şi des-

califi carea heterosexualităţii, 

considerată ca fi ind doar un mo-

del sexual printre multe altele 

posibile, iar în anumite cercuri 

chiar un model perimat, depă-

şit de nevoile societăţii moder-

ne. Susţinătorii „genului” sunt 

apărătorii unei societăţi nedife-

renţiate din punct de vedere se-

xual, o societate în care carac-

teristicile masculine şi feminine 

sunt fl uide, interschimbabile, în 

funcţie de dispoziţiile efemere 

ale persoanelor. Legalizarea că-

sătoriilor între persoanele de 

acelaşi sex este una dintre con-

secinţele acestei teorii.

Domeniul cel mai sensibil 

care va suferi transformări, ca 

urmare a implementării şi în Ro-

mânia a conceptelor specifi ce 

teoriei genului, este cel al edu-

caţiei. Punerea semnului egal 

între căsătoria dintre persoane 

de sex opus şi căsătoria dintre 

persoane de acelaşi sex, va for-

ţa statul român să introducă şi 

în sistemul educaţional noile 

concepte. Odată intrată în sfera 

convenţionalului, prin legaliza-

re, căsătoria între persoane de 

acelaşi sex va fi  prezentată ca 

egală cu căsătoria naturală, în 

toate şcolile şi în materialele di-

dactice. Spania poate fi  un exem-

plu în ceea ce priveşte conse-

cinţele asupra sistemului edu-

caţional, cauzate de promova-

rea instituţională a noii ideolo-

gii. În aceste zile, în Parlamen-

tul spaniol se discută o lege de-

numită „Împotriva discrimină-

rii pe criteriul orientării sexua-

le, al identităţii, al exprimării 

de gen, al particularităţilor se-

xuale, în favoarea egalităţii so-

ciale pentru LGBT” din care re-

zumăm câteva dintre articolele 

cu referiri la sectorul educaţie:

Guvernul va elabora un plan 

extensiv de educaţie în care se 

va urmări implementarea 

non-discriminării şi respectului 

pentru diversitatea sexuală;

Planul extensiv de educa-

ţie va conţine: a) adoptarea 

pe toate nivelurile de şcola-

rizare de exerciţii şi exemple 

care includ diversitatea se-

xuală şi de gen, precum şi 

diversitatea familială. b) in-

cluderea diversităţii familia-

le în educaţia copiilor c) aten-

ţie acordată diversităţii se-

xuale, de gen şi familiale în 

cadrul unor materii precum 

„Cunoaşterea mediului în-

conjurător”, în ciclul primar 

d) studierea istoriei mişcării 

LGTBI, ca subiect de studiu 

în ciclul gimnazial.

Se vor pune la dispoziţie 

cursuri pentru conştientizarea 

corpului profesoral. Realitatea 

LGTBI şi diversitatea familia-

lă vor fi  implementate cu re-

gularitate în programa de stu-

diu a acestora.

Va fi  evaluată atenţia acor-

dată diversităţii sexuale, de gen 

şi familiale, în cadrul examene-

lor de admitere în corpul profe-

soral/didactic.

Se va garanta prezentarea 

exemple de pozitive LGTBI în 

materialele şcolare în cadrul tu-

turor claselor şi nivelurilor siste-

mului educaţional, în conformi-

tate cu materiile şi vârstele.

Librăriile şcolare vor conţine 

cărţi cu teme LGTBI, potrivite 

elevilor de toate vârstele.

În universităţi vor fi  inclu-

se în curricula ofi cială materii 

specifi ce şi cursuri despre rea-

litatea LGTBI.

Extrasele de mai sus sunt 

sufi cient de relevante pentru 

observarea comportamentului 

unui stat virusat de noua ide-

ologie. Sub masca ofi cială a 

luptei contra discriminării, sunt 

evidente eforturile de valori-

zare şi de propagandă planifi -

cată, ce vor fi  făcute în medi-

ile educaţionale de toate nive-

lurile, stilurilor de viaţă urma-

te de minorităţile sexuale. Ca-

re vor fi  urmările pe termen 

mediu şi lung asupra copiilor 

supuşi noilor îndoctrinări? Ce 

va genera noua propagandă, 

doar toleranţă sau şi încercări 

de imitare? Care vor fi  efecte-

le asupra societăţilor care ac-

ceptă aceste experimente? Sunt 

doar câteva dintre întrebările 

la care ar trebui să se răspun-

dă, înainte de a se lua decizii 

cu efecte majore asupra viitoa-

relor generaţii.

Românii au făcut parte, timp 

de 45 de ani, dintr-un experi-

ment ideologic – comunismul, 

ale cărui sechele încă se mai 

resimt. Apariţia unui Comitet 

de Iniţiativă Cetăţenească, spri-

jinit în timp de organizaţii pre-

cum Coaliţia pentru Familie şi 

Platforma civică „Împreună”, 

sunt reacţiile sistemului imu-

nitar românesc la apariţia no-

ului virus ideologic. Rămâne 

ca referendumul pentru revi-

zuirea Constituţiei, care se pre-

conizează a fi  organizat în a-

ceastă toamnă, să dovedească 

capacitatea românilor de apă-

rare a tinerelor celule din orga-

nismul românesc.

Referendumul pentru revizuirea 
Constituţiei şi implicaţiile sale 
în domeniul educaţiei

Sfânta Cuvioasă 

Parascheva a fost sărbăto-

rită în mod deosebit la 

Mănăstirea Râşca 

Transilvană din judeţul 

Cluj, care o are ca şi ocroti-

toare. Stareţi, duhovnici, 

stareţe şi sute de credin-

cioşi au participat sâmbă-

tă, 14 octombrie 2017, la 

Sfânta Liturghie ofi ciată de 

Arhim. Dumitru Cobzaru, 

Exarh al Mănăstirilor din 

Arhiepiscopia Clujului, de 

Arhid. Dan-Grigore Văscu, 

de protopopii de Huedin 

şi Gherla, Pr. Dan Lupuţan 

şi Pr. Paul Isip, dar şi 

de un ales sobor 

de preoţi invitaţi.

După citirea pericopei evan-

ghelice, Arhim. Dumitru Cobza-

ru le-a vorbit pelerinilor adu-

naţi la mănăstire despre cinsti-

rea Sfi ntei Cuvioase şi i-a în-

demnat, ca pe lângă recunoş-

tinţa pentru Sfânta sărbătorită, 

să fi e recunoscători şi strămo-

şilor care au lăsat moştenire 

credinţa, icoanele, limba şi sfi n-

tele moaşte.

Obştea mănăstirii de la 

Râşca Transilvană numără 

în prezent şapte monahi. 

Situată în zona Munţilor 

Apuseni, în apropierea ba-

rajului de la Beliş-Fântâne-

le, la confluenţa drumuri-

lor care unesc judeţele Cluj, 

Alba şi Bihor, Mănăstirea 

Râşca Transilvană este un 

loc de reculegere şi rugă-

ciune pentru pelerini. Aici 

se află unul dintre Sfintele 

Vesminte ale Cuvioasei Pa-

rascheva de la Iaşi.

Sfânta Cuvioasă Parascheva, 
sărbătorită la Mănăstirea 
Râşca Transilvană
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SUDOKU

PROGRAM CINEMA

Cinema „Florin Piersic”
Prinţesa Lebădă: 
Sub acoperire regală
V, S, D, M, Mi, J: 14:00

Octav
V, S: 17:00

Patratul
M, Mi, J: 17:00

Mama!
V, S, M, Mi: 22:30

Geostorm: Pericol Global 3D
V, S, M, Mi: 20:00; D: 23:00

Thor: Ragnarok 3D
J: 20:00

Jigsaw: Mostenirea
J: 22:30

Cinema Victoria
Pătratul
V, D: 20:00; L, J 22:30; M: 
20:00; Mi: 15:00

Geostrom: Pericol Global
V: 17:30; S: 15:00; D: 22:45; L: 
20:00; M: 15:00; Mi: 17:45

Mamă!
V: 22:45; S: 20:00; D: 17:30; L: 
15:15; Mi: 22:30; J: 17:30

Brazilienii
V: 15:00; J: 15:45

Omul de zăpadă
S: 22:30; D: 15:00; L: 17:30; 
M: 22:45; Mi: 20:00

My Little Pony: Filmul
V, S, D: 13:00

Octav
S, M: 17:30

Cinema City Polus
The emoji movie 3D (dublat)

S – D 12:15
The nut job 2: Nutty by nature 
3D (dublat)
S – D 11:50

The hitman's bodyguard
V – J 18:00

American Assassin
V – Ma 22:30; Mi – J 13:00

The Lego Ninjago Movie 3D 
(dublat)
V, L – J 13:40, 15:45; S – D 
11:20, 13:40, 15:45

Kingsman: The golden circle
V – Ma 17:50, 19:40; Mi 17:50, 
21:50; J 17:50

Flatliners
V – J 22:40

IT
V – Mi 20:50; J 22:50

Blade runner 2049 3D
V, L – J 15:00, 18:10, 21:20; S – 
D 11:40, 15:00, 18:10, 21:20

Home again
V – J 13:50, 18:30, 20:40, 
22:50

Happy Family 3D (dublat)
V, L – J 14:00, 16:00; S – D 
12:00, 14:00, 16:00

The Snowman
V – Mi 16:00, 18:50, 21:20; J 
16:00, 18:50, 20:50

Octav
V – J 20:30

My little pony: The movie 
(dublat)
V, L – J 13:10, 15:20, 17:30; S – 
D 11:00, 13:10, 15:20, 17:30

Geostorm 3D
V, L – J 15:20, 17:40, 20:00, 

22:20; S – D 12:50, 15:20, 
17:40, 20:00, 22:20

Mother!
V – J 14:10, 16:40, 19:10, 
21:40

Jigsaw
Mi 19:40; J 21:30

The Swan Princess: Royally 
undercover (dublat)
V, L – J 13:30, 15:10, 17:00; S – 
D 11:40, 13:30, 15:10, 17:00

Cinema City Iulius
The emoji movie 3D (dublat)
S – D 12:30

The nut job 2: Nutty by nature 
3D (dublat)
S – D 11:00

American Assassin
V – J 22:50

The Lego Ninjago Movie 3D 
(dublat)
V, L – J 14:10; S – D 12:00, 
14:10

Victoria and Abdul
V – Ma 13:40

Kingsman: The golden circle
V – Ma 16:00, 19:50, 22:40; Mi 
16:00, 21:10, 22:20; J 16:00, 
22:20

Flatliners
V – J 18:50

The jungle bunch (dublat)
S – D 11:30

IT
V – Ma 21:10; Mi – J 19:50

Logan Lucky
V – Ma 20:20; Mi – J 13:30

Blade runner 2049 3D
V – Ma 14:20, 16:50, 19:00, 

20:10, 22:10; Mi 14:20, 16:50, 
19:00, 20:00, 22:10; J 14:20, 
16:50, 19:00, 21:10, 22:10

Home again
V, L – Ma 15:50, 18:20, 20:30, 
22:40; S – D 11:10, 15:50, 
18:20, 20:30, 22:40; Mi – J 
15:30, 18:20, 20:30, 22:40

Happy Family 3D (dublat)
V, L – J 14:50, 16:20; S – D 
12:40, 14:50, 16:20

The Snowman
V – J 17:30, 20:00, 22:30

Octav
V – Ma 13:30, 18:00; Mi – J 
13:10, 17:40

My little pony: The movie 
(dublat)
V, L – J 13:30, 15:40, 17:45; S – 
D 11:20, 12:10, 13:30, 15:40, 
17:45

Geostorm 3D
V, L – J 13:40, 15:50, 18:10, 
20:30, 22:50; S – D 11:20, 
13:40, 15:50, 18:10, 20:30, 
22:50

Mother!
V, L – Ma 14:30, 17:05, 19:30, 
22:00; S – D, Mi – J 14:30, 
17:00, 19:30, 22:00

Jigsaw
Mi – J 20:10

The Swan Princess: Royally 
undercover (dublat)
V, L – J 13:40, 15:30, 17:15; S – 
D 11:50, 13:40, 15:30, 17:15

The Square
V, L – J 13:10, 16:10, 19:10, 
22:10; S – D 13:10, 16:05, 
19:10, 22:10

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
AGROMEC CLUJ S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voevod, nr. 59, 
judeţul Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/1156/1991, având CIF RO 201764, în conformitate 
cu legea și actul constitutiv, convoacă Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 20.11.2017, 
ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
10.11.2017, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea constituirii de către societatea AGROMEC 
CLUJ S.A. a garanţiilor necesare pentru contractul 
de credit contractat de către Entire Real Estate 
Solutions S.R.L. de la Banca Comercială Feroviară, 
respectiv ipotecă imobiliară asupra imobilelor 
înscrise în CF nr. 323887 Cluj-Napoca și în CF nr. 
323835 Cluj-Napoca, aflate în proprietatea 
societăţii AGROMEC CLUJ S.A.

2.  Aprobarea mandatării unei persoane care să reprezinte 
societatea în relaţia Banca Comercială Feroviară și 
să semneze contractele de garanţie în numele și pe 
seama societăţii.

3.  Mandatarea Administratorului unic să semneze 
hotărârea AGEA ce se va adopta, în numele și 
pentru acţionari și mandatarea unei persoane să 
întreprindă demersurile de înregistrare a hotărârii 
AGEA în registrul comerţului, de publicare a acesteia 
în Monitorul Oficial, în numele și pe seama societăţii 
și de obţinere a documentelor aferente eliberate 
de ORC.

Începând cu data convocării, procurile speciale și 
informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi se pot consulta sau procura de la sediul societăţii. 
Reprezentarea acţionarilor în adunarea generală se poate 
face pe bază de procuri speciale care se vor depune la 
sediul societăţii până la data de 17.11.2017.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de 
lege, a doua convocare se face pentru data de 21.11.2017, 
în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
dl. Bob Dorin George

PROMOVARE
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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. (7.15)

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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

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. (5.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

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. (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Căutăm pentru străinătate 
(BELGIA, FRANŢA, GERMANIA) 
muncitori în construcţii şi şoferi 
de TIR. Tel. 0733-518.665; 
0738-260.044. (1.1)

¤ 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.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ 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.

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

¤ 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 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

SERVICII

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

¤ 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. (4.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-501252. (4.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (4.8)

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

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

¤ 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. (7.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (7.7)

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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând chiuvetă pentru bucătărie, 
sobă pentru cazan de baie, oglin-
dă baie, candelabru, mașină de 
scris mecanică. Informaţii suplime-
natre la tel. 0726-894512. (5.7)

¤ Vând congelator ARCTIC în ga-
ranţie, 8,5 L A+, preţ convenabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0771-295207. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (7.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ 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 depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm 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.

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. (2.7)

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (5.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)

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

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și conser-

vanţi (recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Doresc să cumpăr sau să închi-
riez tocător de mere (fructe), 
manual sau electric. Aștept tele-
foane la 0721-356827.

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică în data de 31.10.2017, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Mașină de amorsat cu 
emulsie bituminoasă, an fabrica-
ţie 2012, preţ 3313; Burghiu SDS 
Max Speed, preţ 65 lei; Vibrator 
beton model ZN-C 1,5 kw, preţ 
246 lei; Lance vibratoare 45 mm, 
preţ 183 le; Generator Ferm PGM 
1008F, preţ 783 lei; Vibrator be-
ton model ZN-C 2,0 kw, preţ 219 
lei; Lance vibratoare, preţ 102 lei, 
Motopompă Ruris PP 820, 3600 
r.p.m., preţ 137 lei și Motofi erăs-
trău, preţ 66 lei, bunuri proprie-
tate a debitorului SC Westas In-
vest SRL, CUI 27526768, la pre-
ţuri se adugă TVA. Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, camera 11B, telefon 
0264.591670, interior 305 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, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a doua licitaţie 
publică în data de 02.11.2017, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Imprimantă Laser Co-
lor, marca Xerox, model Phaser 
7760, preţ 2.400 lei; Multifuncţi-
onală Xerox, marca Xerox, model 
WC 5239, preţ 1.875; Echipa-
ment tipar digital DC 252, marca 
Xerox, model DC 252, preţ 7.800 
lei; Notebook, marca Dell, model 
Latitude E 6500, preţ 435; Calcu-
lator Dell, Procesor Intel Core 2 
Duo, preţ 236, bunuri proprietate 
a debitorului SC Iway SRL, CUI 
24173858, la preţuri se adugă 
TVA. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11B, telefon 0264.591670, interi-
or 305 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ BAR CONSULTING S.R.L., 
C.U.I. RO 18022125, 
J12/783/2008, str. Busuiocului 
nr. 27A Cluj, pierdut certifi cat 
constatator pentru activităţi la 
benefi ciar. Se declară nul. (1.1)

¤ LEMON EVENT CONSULTING 
S.R.L., C.U.I. RO 32217615, 
J12/1229/2015, str. Busuiocului 
nr. 27A Cluj, pierdut certifi cat 
constatator pentru activităţi la be-
nefi ciar. Se declară nul. (1.1)

¤ SC. ALISON CASSINI SRL declară 
pierdut și nul certifi catul constata-
tor sediu social din Calea Florești 
nr. 137/ap. 8, Cluj–Napoca. (1.1)



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

¤ participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

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

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Jucu anunta publicul interesat asupra luarii deciziei 
etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata de a nu solicita efectuarea 
evaluarii de impact asupra mediului pentru proiectul 
„EXTINDERE CONDUCTA DE CANALIZARE IN LOCALITATEA 
JUCU DE MIJLOC SI REALIZARE RACORDURI CANALIZARE’’ 
in comuna Jucu, sat Jucu de Mijloc , judetul Cluj .

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr 99, in zilele 
de luni -joi intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-12 si la 
sediul Primariei Jucu din Comuna Jucu ,sat Jucu de Sus, str. 
Principala, nr.112 , jud. Cluj.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, in zilele de de luni-joi intre 
orele 8-16:30 si vineri intre orele 8-14, in termen de 5 zile 
de la publicarea anuntului in ziar.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu 
modifi cările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 
1798/2007, cu modifi cările și completările ulterioare, 
INNO ROBOTICS S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 212, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se pot depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, orele 8.00 – 16.30, vineri, orele 8.00 – 14.00, 
sau pe mail: office@apmcj.anpm.ro.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Primaria comunei Borşa cu sediul în sat Borșa, nr, 262, 
com. Borșa, jud. Cluj în baza HCL nr. 75/2017 organizează 
în data de 30.10.2017, ora 10,00 licitaţie publică în 
vederea închirierii unui spaţiu in suprafaţă de 35,15mp 
cu destinaţie cabinet stomatologic.

Durata închirierii 5 ani.
Ofertele de participare se pot depune în perioada 

20.10.2017 – 27.10 2017 ora 11,00 la sediul Consiliului 
local Borșa.

Documentaţia de închiriere se obţine prin ridicare de 
către cei interesaţi între orele 9-14,00 în perioada 
20.10.2017 – 26.10.2017

Informaţii suplimentare se pot oferi la telefon 0264355474 
sau la sediul instituţiei.
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Volei: Doar un punct 
pentru „U” Cluj
Echipa lui Răzvan Parpală a 
cedat pe finalul partidei cu 
Unirea Dej, scor final 2:3 
(23-25, 14-25, 25-23, 25-22, 
12-15). „A fost un meci foar-
te frumos. Băieţii au jucat bi-
ne, au luptat pentru fiecare 
punct. Am pierdut cu 2-3, dar 
puteam să câștigăm cu 3-2. 
S-a jucat bine și orice se pu-
tea întâmpla”, a spus Răzvan 
Parpală, antrenorul ,,alb-ne-
grilor”, pentru u-cluj.ro. În 
următorul meci Universitatea 
o va întâlni, pe teren propriu, 
pe formaţia CSA Steaua 
București, sâmbătă, 21 oc-
tombrie.  (Raluca Sas)

Handbal: „U” Cluj, 
meci pe teren 
propriu cu HC Sibiu
Echipa de handbal masculin 
Universitatea Cluj o va întâl-
ni, sâmbătă, 21 octombrie, 
pe formaţia HC Sibiu. „O să 
fie un meci dificil deoarece 
s-au întărit cu jucători din 
Liga Naţională, dar sper ca la 
ora meciului jucătorii mei să 
fie capacitaţi la valoare maxi-
mă, să-și dea seama de im-
portanţa meciului și aștept 
același joc bun ca și la meciu-
rile anterioare”, a spus antre-
norul handbaliștilor universi-
tari, Ioan Ani-Senocico. 
Înaintea acestei runde, HC 
Sibiu ocupă locul 3 cu 12 
puncte, iar Universitatea este 
pe 4, cu 9 puncte, dar și cu 
un meci mai puţin disputat. 
Partida este programată de 
la ora 13:00 în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” și 
va fi arbitrată de cuplul de 
arbitri timișoreni Laurenţiu 
Tătaru/ Andrei Văcariu.

România-Turcia 
se va juca în Gruia

Meciul amical dintre România 
și Turcia se va disputa pe sta-
dionul „Dr. Constantin 
Rădulescu”, pe data de 9 no-
iembrie. Iniţial programat pe 
noul stadion „Ion 
Oblemenco”, partida a fost 
mutată la Cluj. „Eu am înţe-
les că deja s-a aranjat meciul. 
Se va juca sigur aici”, a con-
firmat azi Dan Petrescu. Va fi 
al doilea meci disputat de 
România în Gruia. „Tricolori” 
au mai jucat aici în 2008, 
într-un meci cu Lituania 
(0-3), din preliminariile Cupei 
Mondiale din 2020. Partida 
dintre România și Turcia va fi 
a treia partidă pregătită de 
selecţionerul Cosmin Contra, 
după cele cu Kazahstan (3-0) 
și Danemarca (1-1). Atât 
România, cât și Turcia au ra-
tat calificarea la Campionatul 
Mondial din Rusia.

Pe scurt
CFR Cluj este pe primul 

loc în clasamentul Ligii 

I, cu 33 de puncte.

Prezent la conferinţa de 

presă premergătoare meciu-

lui cu FC Viitorul, antreno-

rul echipei CFR Cluj, Dan 

Petrescu a declarat: „Pe par-

cursul săptămânii ne-am mai 

revenit puţin după meciul cu 

Botoşani (n.r. scor fi nal 0-0), 

tot timpul încercăm să men-

ţinem toţi jucători în priză. 

Viitorul cu Chiajna sunt echi-

pele cele mai în formă, ni-

meni nu se aştepta. După 5-6 

meciuri Chiajna nu putea să 

bată pe nimeni, Viitorul de 

asemenea, iar acum fac me-

ciuri bune. La Viitorul, Hagi 

a găsit formula magică, a 

schimbat poziţia lui Eric în 

teren, iar Ţucudean este cel 

mai bun atacant la momen-

tul actual din Liga I. Va fi  

greu să-i oprim sa nu aibă 

ocazii. Hagi nu ştiu cum a 

reuşit dar a redresat o echi-

pă care se credea iniţial că 

se va bate la retrogradare iar 

acum 100% se va bate la un 

loc în play-off, şi eu cred că 

au şansă mare pentru că joa-

că cel mai frumos fotbal. Nu 

ştiu daca Hagi va vinde echi-

pa, doar el ştie”.

Petrescu a mărturisit şi 

ce le-a transmit jucătorilor 

după partida cu FC Boto-

şani: „Le-am transmis să se 

calmeze, să avem un echi-

libru care să se vadă şi în 

teren şi să vedem ce putem 

face. Dar i-am atenţionat ca 

Viitorul va fi o echipa bu-

na, va fi un meci diferit fa-

ţă de cel cu FC Botoşani. Vi-

itorul va face pressing. Echi-

pa lui Hagi a avut posesie 

la toate meciurile”.

Horj, întâlnire 
cu fosta echipă

Întrebat despre Răzvan 

Horj, fostul fundaş al 

CFR-ului, tehnicianul a măr-

turisit: „Lui Horj nu i-a fost 

uşor să plece de la CFR, a 

schimbat echipa. A mai fă-

cut nişte greşeli, dar ştiţi 

cum e când joci împotriva 

fostei tale echipe face cel 

mai bun meci. Eu sper sa 

aibă meciuri reuşite, mai pu-

ţin acesta cu noi”.

„Am greşit la reacţia 
avută împotriva 
suporterilor”

Petrescu a fost extrem de 

supărat la meciul cu Boto-

şani, datorită insultelor pe 

care le-a primit din partea 

suporterilor nemulţumiţi de 

jocul clujenilor. „Poate nu 

eram obişnuit cu România. 

Şi cred că de-asta am fost 

foarte supărat. Era presiune 

pe jucători în timpului me-

ciului şi aş vrea să fi m sus-

ţinuţi în timpul meciului. Du-

pă meci era normal să fi m 

criticaţi. Să nu generalizăm 

că toţi fanii s-au comportat 

aşa. Au fost câţiva acolo, câ-

teva personaje care incitau 

la lucruri mai puţin plăcute 

în fotbal. Poate am greşit şi 

eu la reacţia pe care am 

avut-o, dar nu trebuie să dăm 

vina pe spectatori că nu am 

bătut pe Botoşani. La cald, 

toţi antrenorii mai declarăm 

ceva ce nu ne convine. Mi-aş 

dori ca stadionul să fi e plin 

meci de meci. Pe unde am 

antrenat, doar în China am 

avut parte de aşa ceva”, a 

mărturisit Petrescu.

Deplasare grea pentru CFR Cluj
Formaţia clujeană CFR o va înfrunta în deplasare pe FC Viitorul, sâmbătă, de la ora 20:45. 

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

U-Banca Transilvania a 

reuşit să o învingă pe 

Istanbul BBSK în prima 

partidă din FIBA Europe 

Cup, scor final 90-69 

(30-16, 20-24, 17-13, 

23-16).

Tehnicianul clujenilor, Mi-

hai Silvăşan a mărturisit du-

pă meci: „Erau favoriţi prin 

prisma numelor pe care le 

au în echipă, au jucători de 

top în Europa. Jucători plă-

tiţi foarte, foarte bine, nici 

nu ne putem compara cu ei 

din acest punct de vedere. 

Însă azi a fost o demonstra-

ţie că nu contează tot timpul 

bani. Şi noi avem jucători 

foarte buni în echipă, care 

încearcă zi de zi să formeze 

un grup care să aibă o men-

talitate de învingători. Orice 

se întâmplă, trebuie să lupţi 

ca o echipă, să găseşti solu-

ţii. Asta vreau eu să fi e men-

talitatea acestei echipe, şi dis-

cutăm despre asta în fi ecare 

zi. I-am surprins puţin cu a-

părarea noastră pe turci, 

le-am încetinit jocul. Şi da-

că mă uit la statistică am fost 

net superiori astăzi din toa-

te punctele de vedere. Sunt 

foarte mulţumit şi de punc-

tele marcate, deoarece Istan-

bul e o echipă importantă. E 

foarte importante că am în-

ceput cu o victorie deoarece 

avem multe meciuri în de-

plasare, o perioadă grea. Toa-

tă lumea trebuie să aibă gri-

jă de corpul lor, să fi e profe-

sionişti. Ne-am făcut treaba 

şi mergem mai departe. Sper 

eu să luptăm şi jocul nostru 

să fi e tot mai bun”.

U-BT este singura repre-

zentantă a României răma-

să în cupele europene.

De asemenea, jucătorul 

echipei U-BT, Lassan Kro-

mah a declarat: „A fost un 

meci greu, împotriva unui 

adversar bun. Am încercat 

să nu ne abatem de la prin-

cipiile noastre de joc, să 

stăm în apărare şi să atacăm 

aşa cum ne-am antrenat. Es-

te un început bun în FIBA 

Europe Cup, cu o victorie, 

trebuie să construim în con-

tinuare şi vom vedea ce va 

fi. Nu sunt convins că am 

devenit noi favorita grupei, 

ce ştiu este că vom încerca 

în fiecare meci să fim cea 

mai bună versiune a noas-

tră. Fanii au fost grozavi, 

am avut practic un al şase-

lea jucător, ne-au dat ener-

gie, sperăm că vor veni în 

continuare la toate meciu-

rile noastre să ne susţină!”.

U-BT debutează cu o victorie în FIBA Europe Cup

DAN PETRESCU | antrenor CFR Cluj

 „ La Viitorul, Hagi a găsit formula 
magică, a schimbat poziția lui Eric în 
teren, iar Țucudean este cel mai bun 
atacant la momentul actual din Liga I. Va 
fi greu să-i oprim sa nu aibă ocazii. Hagi 
nu știu cum a reușit dar a redresat o 

echipă care se credea inițial că se va bate 
la retrogradare iar acum 100% se va 
bate la un loc în play-off, și eu cred că au 
șansă mare pentru că joacă cel mai 
frumos fotbal. Nu știu daca Hagi va vinde 
echipa, doar el știe.“
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