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Adio ambuteiaje 
pe Calea Baciului?
Podeţul buclucaş de pe Calea Baciului va 
fi  lărgit la patru benzi. Primăria îl cedea-
ză în favoarea DRDP Cluj.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Trenuri şi mai lente 
între Cluj-Napoca şi Bucureşti

METEO

Ciclonul care a făcut ravagii 
în Europa ajunge în România

Mersul Trenurilor 2019-2020 
va intra în vigoare în data de 15 
decembrie.

O veste bună: cu jumătate de 
oră se scurtează călătoria pe re-
laţia Bucureşti Nord – Cluj-Na-
poca, unde acum IR 1645 face 9 
ore şi 20 de minute. De la jumă-
tatea lunii decembrie, grupa de 
vagoane de la IR 346 va ajunge 
în „doar” 8 ore şi 50 de minute. 
În schimb, cel mai lent tren ce 
face legătura cu Capitala devine 
şi mai lent! Momentan, IRN 1641 
face 10 ore şi 32 de minute, iar 
după data de 15 decembrie, IR 
1835 va parcurge cei circa 500 
de km în 12 ore şi 10 minute.

O uşoară îmbunătăţire va fi  
pe ruta Bucureşti Nord – Satu 
Mare. Între cele două localităţi 
există un singur tren direct pe 
zi – IRN 1741 – iar durata călă-
toriei cu această garnitură va 

scădea de la 14 ore şi 52 de mi-
nute la 14 ore şi 39 de minute.

De cealaltă parte, se lungeş-
te durata călătoriei cu „Trenul 
Foamei” IR 1833 Iaşi – Timişoa-
ra, de la 15 ore şi 37 de minu-
te la 16 ore. De asemenea, cea 
mai lentă garnitură pe această 
relaţie – IRN 1765 – va face 18 
ore şi 16 minute, în loc de 18 
ore şi 12 minute, „pur teoretic”, 
potrivit clubferoviar.ro.

„Feroviarii” menţionează 
faptul că pe magistralele unde 
se măreşte durata călătoriei in-
frastructura este fi e într-o stare 
precară, care se agravează de la 
an la an, fi e se afl ă în plină des-
făşurare lucrări de moderniza-
re. Totodată, acolo unde s-au 
mai redus timpii de parcurs, lu-
crările de reparaţii s-au înche-
iat şi au fost eliminate unele re-
stricţii de viteză.

Vremea se schimbă de 
miercuri. Un ciclon care vine 
din vestul Europei va aduce 
o cantitate importantă de pre-
cipitaţii, dar şi o răcire con-
siderabilă a vremii. La mun-
te, precipitaţiile se vor trans-
forma în ninsorare şi un strat 
de zăpadă se va depune, a 
explicat Simona Căpşună, 
meteorolog Digi24.

„Ciclonul care a adus preci-
pitaţiile din Italia şi din sudul 
Elveţiei şi sudul Austriei, adică 
au fost ploi si partea alpină au 
fost ninsorile consistente. Acest 
ciclon s-a declanşat încet încet 
către est şi iată că în cursul zi-
lei de miercuri ploile aduse de 
acesta ajung şi la noi în ţară. 
Vor intra prin sud-vestul Româ-
niei şi se vor extinde în toate 
regiunile. Pentru că vor intra 
prin sud-vest, cantitatea mare 

de precipitaţii va cădea acolo. 
Acestea pot ajunge şi la 30 de 
litri pe metru pătrat. Totodată, 
avem parte şi de o răcire a vre-
mii. Odată cu scăderea tempe-
raturilor, ploile de la munte se 
vor transforma în ninsoare. Pe 
parcursul zilei de joi s-ar putea 
depune strat consistent de ză-
padă la peste 1.500 de metri al-
titudine pentru ca în timpul nop-
ţii lapoviţa şi poate chiar şi fulgi 
de zăpadă să apară şi la altitu-
dini şi mai mici. Deci joi noap-
tea s-ar putea să vada fulgi de 
zăpadă şi cei din Subcarpaţii 
Moldovei sau în estul Transilva-
niei, Pentru restul, în special 
ploi. Maximele de vineri şi de 
sâmbătă vor fi  de 3-13 grade. 
Iată, ne vom îndrepta spre tem-
peraturile normale pentru a-
ceastă perioadă din an”, a spus 
Simona Căpşună.
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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279
email: pencofcristina@gmail.com
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Câţi câini vor rămâne pe drumuri la Cluj?
S-au găsit soluţii pentru 300 de câini din adăpostul lui Radu Ţermure. Ce se întâmplă cu ceilalţi 500? Pagina 7

Klaus Iohannis a explicat 
de ce este important 
ca românii să meargă 
la vot pe 24 noiembrie 
Klaus Iohannis a declarat că nu va parti-
cipa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă 
(PSD), pentru că aceasta reprezintă un 
„partid nereformat” care „a atacat româ-
nii în stradă” şi a tolerat ”atacuri xenofo-
be de cea mai joasă speţă”.  Pagina 4

Publicat de SC Monitorul Events SRL, la comanda PNL, cod 
mandatar fi nanciar 31190005. Tiraj 6001 exemplare

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Trotinetele electrice, 
pe trotuar sau pe șosea?
Lipsa legislației pentru trotinetele electrice face noi victime în Cluj

Un copil de doar 10 ani, care se plimba cu o trotinetă electrică, a fost lovit de o mașină. 
Accidentul a avut loc, marți, în Gheorgheni. Circulația pe trotineta electrică este 
un mister total și nimeni nu știe pe unde ar trebui acest tip de vehicul să meargă: 
pe trotuar sau pe carosabil? Și polițiștii sunt depășiți de situație. Pagina 3
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Accident în Gheorgheni! 
Un şofer a mers pe contrasens

Un conducător auto a fost surprins în timp 
ce mergea pe contrasens pe Bulevardul 
Nicolae Titulescu, din Cluj-Napoca. 
Incidentul a avut loc luni, fi ind surprins de 
un alt participant la trafi c. După câteva 
zeci de metri în care șoferul merge pe con-
trasens, acesta intră în coliziune cu un alt 
autoturism care circula regulamentar, ie-
șind apoi de pe carosabil. Poliţia Cluj afi r-
mă că evenimentul fi lmat pe Bulevardul 
Nicolae Titulescu a avut loc pe data de 16 

noiembrie. „S-a soldat doar cu pagube 
materiale. Șoferul a fost amendat și i-a 
fost reţinut permisul de conducere pentru 
60 de zile. De asemenea, a fost condus la 
unitatea medicală pentru a se stabili dacă 
consumase substanţe interzise”, a precizat 
purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Traian 
Morar. Conform martorilor, șoferul era 
”vesel” când a fost chestionat de poliţiști. 
Rezultatele de la IML Cluj nu au venit încă, 
așa că nu se știe dacă acesta consumase 
substanţe interzise sau nu.

De ieri, taximetriştii 
au liber pe banda dedicate
Primăria municipiului Cluj-Napoca anunţă 
implementarea, cu caracter experimental, 
a măsurii de permitere a accesului taxiu-
rilor pe banda dedicată transportului în 
comun și bicicletelor de pe Bd. Nicolae 
Titulescu, exclusiv pe tronsonul cuprins 
între strada Slănic și strada Valeriu 
Braniște, cu urmatoarele condiţii: -accesul 
este permis doar taxiurilor cu client; -nu 
se permite utilizarea staţiilor de transport 
public în comun ca puncte de îmbarcare/ 
debarcare a clienţilor, cu excepţia interva-
lului orar 23.00-05.00. Măsura a fost 
aprobată în cadrul Comisiei de Circulaţie 
și a intrat în vigoare începând de ieri.

Încă un urs a murit după 
ce a fost lovit de o maşină
Un al treilea urs a murit după ce a fost lovit 
de o mașină, de data aceasta în judeţul 
Mureș. De această dată, însă, animalul nu 
ar fi  agonizat precum cel care a fost lovit de 
mașină, sâmbătă, în judeţul Harghita. 
Accidentul a avut loc în comuna Ghindaru 
din judeţul Mureș. Șoferul care a lovit ursul 
era din Miercurea Nirajului și se întorcea 
acasă de la Cluj. Șoferul nu a fost rănit în 
urma accidentului. Este al treilea caz în care 
un urs este ucis ca urmarea a coliziunii cu 
un autovehicul. Prima oară, un urs a fost 
lovit de mașină, sâmbătă seara, în judeţul 
Harghita. Animalul a fost lăsat să agonizeze 
ore în șir pe marginea drumului, în timp ce 
veterinarul venit să asiste nu a putut să facă 
nimic pentru că nu era echipat cu tranchili-
zant. Ulterior, animalul a fost împușcat pen-
tru a îi fi  curmate suferinţele. A doua oară, 
o ursoaică a murit, duminică seara, lovită 
de o mașină, pe DN 1, în zona localităţii 
Bradu, din judeţul Sibiu. Ca urmare, minis-
trul de Interne, Marcel Vela, a hotărât de-
miterea prefectului de Harghita, Andrei 
Jean Adrian: „Prefectul a greșit când a tra-
tat funcţia sa de președinte al Comitetului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ca pe o 
funcţie cu rol decorativ”, a declarat Vela.

Pe scurt

Sistemul cardului naţio-

nal de sănătate funcţio-

nează cu difi cultate 

şi acum. În luna august, 

CNAS a anunţat 

că problemele sistemul 

cardului de sănătate 

au fost remediate, însă 

medicii de familie susţin 

că haosul cardurilor 

de sănătate continuă.

Deşi în urmă cu câteva 

luni, scandalul provocat de 

căderea sistemului informa-

tic pentru care statul a plă-

tit 100 de milioane de euro 

a dus la înlocuirea şefului 

Casei de Asigurări, proble-

ma cardurilor de sănătate 

nu s-a rezolvat.

Medicii de familie susţin 

că dacă nu ar exista astfel 

de probleme, lucrurile ar fi 

mult mai simple şi s-ar pu-

tea ocupa de alte lucruri mai 

importante.

„Sistemul mai dă rateuri. 

Şi astăzi a avut câteva sin-

cope. Uneori sunt de scur-

tă durată şi se rezolvă până 

la sfârşitul zilei. Probleme-

le acestea sigur că ne încur-

că. Eu nu pot să spun că am 

avut aşa dificultăţi majore. 

Sigur, dacă merge bine, lu-

crurile sunt mult mai sim-

ple şi nu trebuie să ne ba-

tem capul cu disfunctiona-

litati de acest gen, mintea 

noastră să fie mai dispusă 

să judece alte situaţii decât 

cele de funcţionare”, decla-

ră pentru Monitorul de Cluj

un medic de familie clujean.

În luna iulie, deputatul clu-

jean Emanuel Ungureanu 

(USR) îl îndemna pe preşe-

dintele României, Klaus Io-

hannis, să convoace Consi-

liul Suprem de Apărare a Ţă-

rii (CSAT) pentru a rezolva 

de urgenţă problema cardu-

rilor de sănătate.

Platforma online care 

gestionează cardurile naţi-

onale de sănătate a fost blo-

cată în vară săptămâni la 

rând. „Oamenii mor oricum, 

şi cu, şi fără sistem”, a fost 

răspunsul cinic al Casei Na-

ţionale de Asigurări de Să-

nătate (CNAS), în timp ce 

atât medicii, cât şi pacien-

ţii au ajuns într-o situaţie 

disperată. Conform Legii, 

medicii nu pot să efectue-

ze niciun fel de operaţiuni 

medicale fără să le înregis-

treze prin cardul naţional 

de sănătate, dar sunt de 

multe ori „obligaţi” de si-

tuaţie, în contextul în care 

unii pacienţi sunt în stare 

gravă sau au nevoie urgen-

tă de reţete sau trimiteri că-

tre medicii specialişti.

„Deoarece problema din 

CNAS este una de siguranţă 

naţională, solicit expres preşe-

dintelui Klaus Iohannis să con-

voace CSAT pentru a rezolva 

problema cardurilor de sănă-

tate. Mi se pare inadmisibil că 

nu se întruneşte CSAT în con-

diţiile în care o componentă a 

acestui sistem informatic este 

în responsabilitatea Serviciu-

lui de Telecomunicaţii Specia-

le (STS). De asemenea, con-

form Legii, SRI are responsa-

bilităţi directe în supraveghe-

rea sistemului de sănătate şi 

funcţionarea acestuia!”, a 

punctat deputatul USR.

Emanuel Ungureanu spu-

nea la acea dată că vrea şi 

capul celor responsabili din 

cadrul Serviciului Român de 

Informaţii (SRI).

„Vreau să ştiu cine este 

responsabilul din SRI care 

nu răspunde cu capul pen-

tru că, timp de 20 de zile, 

acest sistem nu funcţionea-

ză... de fapt nu funcţionea-

ză din 2015. (...) Această so-

licitare o fac expres, am fă-

cut-o de nenumărate ori. Din-

colo de politică, vorbim de 

chestiuni de viaţă şi de moar-

te! Acesta ar trebui să fi e ro-

lul preşedintelui în situaţii 

de acest gen. Problema este 

de ordin tehnic, care ţine şi 

de corupţie: 200 milioane de 

euro au fost aruncaţi într-un 

sistem informatic care nu a 

mers niciodată. Din 2015 pâ-

nă astăzi nu am auzit să se 

convoace CSAT pentru o ches-

tiune de siguranţă naţiona-

lă, este chinul unor medici 

de familie care s-au transfor-

mat în birocraţi, contabili, 

informaticieni în loc să asi-

gure asistenţa primară pen-

tru pacienţi”, a punctat de-

putatul clujean.

Cardurile de sănătate dau rateuri
În Cluj, medicii de familie au ajuns la capătul răbdării. 
Cardurile de sănătate tot nefuncţionale sunt!

Sistemul cardului naţional de sănătate funcţionează cu difi cultate şi acum

În vară, medicii de familie au acordat nota 0,33 sistemului 
informatic și afi rmă că „disfuncționalitățile sistemului creea-
ză probleme insurmontabile medicului de familie, atât la 
nivel birocratic cât și în comunicarea cu pacientul.

„Medicii de familie din întreaga țară au ajuns la limita 
suportabilității”, se arată în scrisoarea deschisă semnată de 
Societatea Națională de Medicina Familiei: „Numărul și 
complexitatea problemelor fundamentale cu care se con-
fruntă sistemul medical sunt depășite ca nivel de suportabi-
litate de chinul zilnic prin care trec mii de medici de familie 
încercând să își facă datoria”.

Nota 0
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#FĂRĂȘTIRI
„Jurnaliștii 
sunt eliminați sistematic 
(...). Vom face 
investigații proprii 
pentru interesul 
publicului. Aceasta 
este însemnătatea 
emisiunii ‹‹Detector››, 
care detectează 
minciunile și oferă 
prioritate adevărului.”

Victoria Marinova

jurnalist

Jurnalista Victoria Marinova (30 ani) a fost ucisă în bătaie în octombrie 2018, la Ruse. Era implicată în investigații privind corupția 
din Bulgaria, iar ultimul reportaj se referea la deturnarea de fonduri publice.

Cea mai celebră figură 

din Penitenciarul 

Gherla, Konstantinos 

Passaris, ar putea părăsi 

în curând România. 

Presa elenă anunţă 

că autorităţile române 

le-au contactat pe cele 

din Grecia în vederea 

transferării lui Passaris, 

pentru judecată şi ispă-

şirea pedepsei, pentru 

crimele făcute în Grecia.

Chiar şi Passaris şi-a ex-

primat dorinţa de a fi jude-

cat în Grecia. În 2001, el a 

ucis doi ofiţeri de poliţie, 

în timpul evadării sale. Pro-

cesul din Grecia are termen 

pe 2 decembrie, după ce în 

luna mai, grecul a fost con-

damnat de patru ori pe via-

ţă şi la încă 71 de ani de 

închisoare.

Bărbatul de 44 de ani a 

fost implicat în şapte crime, 

rănirea unor persoane şi ja-

furi. El a declarat din Peni-

tenciarul Gherla că regretă 

ceea ce a făcut şi că vrea să 

fie extrădat şi judecat în Gre-

cia pentru faptele sale, scrie 

gherlainfo.ro.

Passaris a fost condam-

nat în 2003 în România la 

pedeapsa cu închisoarea pe 

viaţă pentru uciderea a do-

uă persoane. Conform legis-

laţiei româneşti, beneficia-

ză de reducerea pedepsei, 

astfel că ar putea fi eliberat 

după anul 2020.

Passaris ar putea ieşi 
din Penitenciarul Gherla

Poliţiştii au reţinut pen-

tru 24 de ore un tânăr 

cercetat pentru comite-

rea unei tentative 

de tâlhărie. Cel în 

cauză, având cagulă 

pe faţă, ar fi încercat 

să sustragă bani 

dintr-un magazin 

prin ameninţarea vânză-

toarei cu un cuţit.

„La data de 18 noiembrie, 

am fost sesizaţi prin apel 112 

cu privire la faptul că o fe-

meie, casieră într-un maga-

zin din cartierul Gheorgheni, 

este ameninţată cu un cuţit 

de către un bărbat care poar-

tă cagulă. Imediat după se-

sizare, poliţiştii din cadrul 

Poliţiei municipiului Cluj-Na-

poca, Serviciului de Investi-

gaţii Criminale şi cei din ca-

drul Serviciului Criminalis-

tic s-au mobilizat şi s-au de-

plasat la faţa locului pentru 

clarifi carea aspectelor sesi-

zate”, spun poliţiştii.

În jurul orei 20:00, un tâ-

năr care avea faţa acoperi-

tă cu o cagulă a pătruns 

într-un magazin situat la in-

tersecţia străzilor Constan-

tin Brâncuşi şi Lăcrimioare-

lor, din Cluj-Napoca, şi a 

agresat-o pe vânzătoare, ce-

rându-i încasările.

„În ajutorul femeii au in-

tervenit persoane care se afl au 

în zonă şi l-au imobilizat pe 

tânăr. Poliţiştii din cadrul Sec-

ţiei 3 Poliţie l-au încătuşat 

pe tânăr imediat cum au 

ajuns la faţa locului. Astfel, 

s-a stabilit că este vorba des-

pre un tânăr în vârstă de 19 

ani, din Cluj-Napoca. Aces-

ta a fost condus la sediul u-

nităţii de poliţie pentru au-

dieri”, spun poliţiştii.

În urma probatoriului 

administrat, bărbatul a fost 

reţinut pentru 24 de ore, 

fiind cercetat pentru comi-

terea infracţiunii de tâlhă-

rie calificată sub forma ten-

tativei. Acesta urmează să 

fie prezentat magistraţilor 

pentru dispunerea altor mă-

suri preventive.

Atacatorul din Gheorgheni 
a fost reţinut de poliție

Un copil de doar 10 ani, 

care se plimba cu o trotine-

tă electrică, a fost lovit de o 

maşină. Accidentul a avut 

loc, marţi, în Gheorgheni, 

pe strada Septimiu Albini. 

La un moment dat, a ales 

să meargă pe carosabil, 

moment în care a fost acci-

dentat de o maşină. Băiatul 

a fost rănit şi a fost 

transportat la spital 

pentru îngrijiri medicale.

Clujenii circulă cu troti-

neta electrică atât pe dru-

murile publice, cât şi pe tro-

tuare. Asta în condiţiile în 

care statutul acestor mijloa-

ce de deplasare nu este re-

glementat prin lege. De a-

ceea, toţi cei care folosesc 

trotineta trebuie să fie ex-

trem de atenţi în trafic.

„Numărul acestor vehicule 

este în creştere în trafi c, se ve-

de cu ochiul liber acest lucru. 

Peste tot în lume se ia calcul 

modifi carea Codului Rutier, ast-

fel încât aceste mijloace de de-

plasare să fi e la rândul lor re-

glementate. Asta ar trebui să în-

ţeleagă toţi cei care aleg aceste 

mijloace de deplasare mai pu-

ţin convenţionale, să le spunem, 

care au mai multe avantaje – si-

gur, nu stai în trafi c, în coloane 

– că tot ceea ce fac ei în trafi c, 

fac pe proprie răspundere”, a 

declarat purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului de Poliţie al Ju-

deţului Cluj, Traian Morar.

Cu alte cuvinte, nici poli-

ţişti nu ştiu cum să gestione-

ze situaţia.

Circulaţia pe trotineta elec-

trică este un mister total şi ni-

meni nu ştie pe unde ar trebui 

acest tip de vehicul să meargă: 

pe trotuar sau pe carosabil? Pe 

de o parte, vehiculele electrice 

par a fi  mult prea rapide pen-

tru a circula în siguranţă pe tro-

tuar, printre pietoni. Pe de altă 

parte, acestea nu ar fi  nici su-

fi cient de rapide pentru a pu-

tea participa la trafi c pe caro-

sabil, alături de maşini, având 

în vedere faptul că viteza ma-

ximă pe care o pot atinge este 

de 25 de kilometri pe oră.

Trotinetele electrice urmea-

ză să fi e reglementate prin-

tr-o lege care vizează modifi -

carea Codului rutier. Potrivit 

modifi cărilor, conducătorii tro-

tinetelor electrice vor putea 

circula legal pe drumurile pu-

blice, în condiţii asemănătoa-

re cu cele pentru biciclişti. 

LIPSA DE REGULI DUCE LA HAOS

Copil de 10 ani, pe trotinetă, lovit de maşină
Trotinetele electrice, pe trotuar sau pe șosea? Lipsa legislației pentru trotinetele electrice face noi victime.

În 18 septembrie, o tânără de 22 de ani a fost lovită de o mașină în timp ce se afl a pe trotinetă pe Aleea Stadion
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Klaus Iohannis a explicat de ce este important 
ca românii să meargă la vot pe 24 noiembrie
Preşedintele Klaus 

Iohannis a declarat că nu 

va participa la o dezbate-

re cu contracandidata 

sa, Viorica Dăncilă (PSD), 

pentru că aceasta repre-

zintă un ”partid nerefor-

mat” care ”a atacat româ-

nii în stradă” şi a tolerat 

”atacuri xenofobe de cea 

mai joasă speţă”.

În prima parte a vizitei la 

Ploieşti, preşedintele Klaus 

Iohannis a plantat un stejar, 

în cadrul acţiunii ”Plantăm 

Viitorul Verde”. Şeful statu-

lui a mers pe jos, prin Plo-

ieşti, spre sala în care a avut 

loc întâlnirea cu cetăţenii din 

judeţul Prahova. Klaus Ioha-

nnis a fost întâmpinat de câ-

teva mii de persoane. Oame-

nii au dat mâna cu preşedin-

tele României şi au făcut fo-

tografi i cu acesta. Şeful sta-

tului a fost solicitat să sem-

neze autografe pe cea mai 

recentă carte pe care a scris-o.

Sala Sporturilor din Plo-

ieşti, în care a avut loc reuni-

unea, a fost plină până la re-

fuz, la eveniment participând 

3.000 de cetăţeni şi simpati-

zanţi ai PNL. La intrarea în 

sală, preşedintele a intrat în 

dialog cu jurnaliştii, răspun-

zând întrebărilor acestora.

Atât în întâlnirea cu jur-

naliştii, cât şi în discursul 

ţinut în faţa simpatizanţi-

lor, preşedintele Klaus Io-

hannis a explicat de nu par-

ticipă la dezbateri cu Viori-

ca Dăncilă. „Nu, nu parti-

cip la o dezbatere cu con-

tracandidata, fi indcă doam-

na Dăncilă, contracandida-
ta mea în turul doi, repre-
zintă un partid nedemo-
cratic, nereformat. Repre-
zintă guvernul care a în-
truchipat regimul toxic 
Dragnea-Dăncilă, regim ca-
re a guvernat cras împo-
triva românilor. Nu doar 
că a guvernat cras împo-
triva românilor, a atacat 
românii în stradă, în acel 

10 august de anul trecut!” 
a declarat Klaus Iohannis.

În România există un 
defi cit democratic şi are 
un nume: se numeşte 
Partidul Social Democrat

„Pe reprezentanta unui ast-
fel de partid, nedemocratic, 
care a guvernat împotriva ro-
mânilor şi care mai nou, ce 
să vezi, aruncă acuzaţii xe-
nofobe în spaţiul public, o ast-
fel de candidată, dragii mei, 
nu pot să o întâlnesc la o dez-
batere. Despre ce să vorbim?”, 
a completat şeful statului.

Klaus Iohannis a criticat-o 

pe Viorica Dăncilă despre 

care a spus că a „compro-

mis” România în plan ex-

tern. „Vă amintiţi când s-a 
dus la New York şi a pro-
mis că face şi drege, lucruri 
care ne-au pus în mare di-
fi cultate. S-a dus într-o ţa-
ră prietenă din vecinătate 
şi a confundat-o în discur-
sul public cu altă ţară”, a 

reamintit şeful statului.

„O candidată care a tole-
rat permanent atacuri xe-
nofobe de cea mai joasă spe-
ţă, făcându-se că este ple-
cată undeva? Cu această 
doamnă să discut despre 
Europa?”, a comentat Klaus 

Iohannis.

Preşedintele a răspuns ata-

curilor unora dintre liderii 

social-democraţi la adresa sa.

„A pus, această contracan-
didată a mea, pe unii din 
echipa de acolo, de la PSD, 
să spună lucruri foarte ciu-
date, cum că eu mi-aş dori 
să adun pesediştii undeva 
pentru reeducare. No, bun, 
acum, una la mână, că asta 
nu e treaba mea şi nu am de 
gând să o fac. Doi – ca să re-
educi pe cineva, prima dată 
trebuia să fi e educat. Or de 
la persoane care mă atacă cu 
mizerii xenofobe nu pot, pur 
şi simplu, să presupun că au 
benefi ciat de prima etapă 
esenţială de educaţie”, a acu-

zat Klaus Iohannis.

Şeful statului a respins ide-

ea conform căreia nepartici-

parea sa o dezbatere cu Vi-

orica Dăncilă în a doilea tur 

de scrutin este un defi cit de-

mocratic.

„În România există un 
defi cit democratic şi are un 
nume: se numeşte Partidul 
Social Democrat”.

Importanţa prezenţei 
la vot

„PSD este un adversar în-
că foarte puternic. PSD a avut 
grijă în ultimii 30 de ani, în 
care nu numai că a inhibat 
dezvoltarea României, ci a fă-

cut şi altceva – şi-a înşurubat 
neamurile, prietenii, gaşca 
politică peste tot în sisteme-
le publice”, a declarat şeful 
statului. ”Atenţie, PSD a fost 
trimis acasă la europarlamen-
tare, la referendum şi în pri-
mul tur al prezidenţialelor. 
Dar războiul nu s-a terminat”, 
a avertizat şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a pus accent pe importan-

ţa prezenţei la vot a cât mai 

multor alegători, reamintind 

faptul că prezenţa scăzută de 

la alegerile din 2016 a ajutat 

PSD să câştige alegerile.

„Alegătorul, cu ştampila 
de vot în mână, este adevă-
ratul erou al alegerilor! Ex-
plicaţi-le oamenilor acest lu-
cru şi explicaţi-le că, dacă nu 
merg la vot, nu este sigur că 
vom câştiga toate aceste bă-
tălii. Prezenţa la vot este de 
o importanţă extraordinară! 
Gândiţi-vă ce s-a întâmplat 
în decembrie 2016, când pe-
sediştii au câştigat alegerile 
nu fi indcă au avut un număr 
enorm de voturi. Nu au avut 
voturi mai multe decât altă 
dată, însă absenteismul de 
la vot i-a adus pe pesedişti 
la putere. Absenteismul a fă-
cut posibil acest regim toxic 
Dragnea-Dăncilă şi noi aşa 
nu ne dorim încă o dată!”, a 

adăugat Klaus Iohannis.
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Premierul Ludovic Orban 

a anunţat marţi, într-un 

mesaj postat pe pagina 

de Facebook a Guvernului, 

cu cât ar putea creşte sala-

riul minim anul viitor. 

Prim-ministrul precizează 

şi ce are în vedere atunci 

când va propune creşterea 

salariului minim. „Salariul 

minim pe economie ar 

putea creşte cu 7,2%”, 

anunţă Ludovic Orban.

Conform unor calcule, la 

un salariu minim brut de 

2080 de lei, creşterea ar ur-

ma să fi e de aproape 150 de 

lei, însă dacă procentul de 

7,2% va fi  aplicat la salariul 

minim net, adică suma pe 

care o ia angajatul în mână, 

creşterea ar urma să fi e de 

aproximativ 90 de lei.

„În cursul acestei săptă-

mâni, defi nitivăm propune-

rile pentru formula de cal-

cul a salariului minim. Da-

că stabilim că formula de 

calcul pentru salariul minim 

va fi  determinată de rata in-

fl aţiei, indicele de creştere a 

preţurilor de consum şi in-

dicele de creştere a produc-

tivităţii, salariul minim pe 

economie ar putea creşte cu 

7,2%”, a scris Ludovic Or-

ban pe Facebook.

Guvernul Dăncilă a pro-

mis, înainte să părăsească Pa-

latul Victoria, creşterea sala-

riului minim cu 100 de lei.

Pe deoparte, de creştere se 

bucură angajaţii care primesc 

salariul minim brut pe econo-

mie, dar şi unele categorii de 

bugetari. Pe de altă parte, sunt 

efecte şi în alte zone.

3 efecte ale salariului 
minim

1. Cei mai norocoşi be-

neficiari sunt parlamentarii 

cărora, la această creştere, 

pe brut le urcă veniturile cu 

1.350 lei, iar pe net cu 747 

lei. Asta pentru că parla-

mentarii beneficiază, prin 

legea salarizării, de o creş-

tere de 9 ori salariul minim 

pe economie.

2. Salariul minim este le-

gat şi de amenzile de circula-

ţie. Punctul de amendă urcă 

odată cu creşterea salariului 

minim. Astfel:

• Clasa I – 2 sau 3 punc-

te-amendă – 446 – 669 lei 

(acum sunt 290-435 lei)

• Clasa a II-a – 4 sau 5 

puncte-amendă – 892 – 1115 

lei (acum sunt 580-625 lei)

• Clasa a III-a – de la 6 

la 8 puncte-amendă – 1.338 

– 1.784 lei ( acum sunt 870 

– 1160 lei)

• Clasa a IV-a – de la 9 

la 20 puncte-amendă – 2007 

– 4460 lei (acum sunt 1.305 

– 2900)

• Clasa a V-a – de la 21 la 

100 puncte-amendă – 4683 

– 22.400 ( acum sunt 3.045 

– 14.500)

Trebuie avut în vedere că, 

în cazul Clasei V, contraven-

ţiile se aplică persoanelor 

juridice.

De precizat că în 2018 şi 

2019 amenzile nu au mai cres-

cut pentru că Guvernul a ve-

nit cu legi prin care punctul 

de amendă a fost îngheţat la 

nivelul anului 2017. Dacă se 

va întâmpla la fel şi acum, ră-

mâne de văzut.

3. Bani mai mulţi la buget. 

La o creştere pe brut a salariu-

lui minim cu 150 lei, către an-

gajat se duc 83 de lei, iar re-

stul de bani sunt încasaţi de 

stat. Practic, cam 45% înca-

sează statul. Luând în consi-

derare că în economie sunt cir-

ca 1,3 milioane de persoane 

cu salariul minim, statul ar în-

casa în jur de 87 milioane lei.

Guvernul anunţă că salariul minim 
ar putea creşte cu aproape 150 lei

PNL anunţă că a sesizat 

Biroul Electoral Central 

în legătură cu materiale 

electorale distribuite 

de PSD care „conţin 

informaţii vădit false 

şi defăimătoare la adresa 

lui Klaus Iohannis 

şi a Partidului 

Naţional Liberal”

„Singura strategie electo-

rală a PSD este manipula-

rea. Manipulare prin min-

ciuni şi dezinformări, ma-

nipulare constantă prin fa-

ke news-uri. Acest mod jos-

nic, imoral şi ilegal de a fa-

ce campanie ne demonstrea-

ză încă o dată că pentru 

aceşti oameni legea repre-

zintă doar un obstacol pe 

care pot să-l ocolească ori-

când doresc”, se arată într-un 

comunicat al Partidului Na-

ţional Liberal.

Formaţiunea a solicitat 

Biroului Electoral Central 

„să oblige de urgenţă PSD 

la îndepărtarea materiale-

lor de propagandă electo-

rale contrare atât ordinii de 

drept, cât şi moralităţii şi 

bunului simţ”.

„Minciunile distribuite de 

PSD prin broşuri de campa-

nie sunt un atac direct la adre-

sa tuturor românilor care do-

resc să obţină informaţii co-

recte despre candidatul Par-

tidului Naţional Liberal. As-

ta dovedeşte lipsa de respect 

a acestor politruci pesedişti 

faţă de poporul român. Aces-

te materiale de propagandă 

nu fac altceva decât să insul-

te inteligenţa cetăţenilor aces-

tei ţări. În România Norma-

lă cetăţenii sunt respectaţi, 

iar campania electorală se 

desfăşoară fără încălcarea le-

gislaţiei şi fără fake news-uri 

de cea mai joasă speţă”, po-

trivit comunicatului.

Partidul Naţional Liberal 

a cerut de asemenea PSD să 

nu mai distribuie „broşuri-

le care conţin informaţii vă-

dit false şi defăimătoare la 

adresa lui Klaus Iohannis şi 

a Partidului Naţional Libe-

ral” şi să respecte legea şi 

deciziile BEC.

PNL acuză PSD 
de fake news 
şi sesizează BEC
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Primăria municipiului 

Ungheni, din Republica 

Moldova, a solicitat spriji-

nul Primăriei Cluj-Napoca 

pentru construcţia a două 

terenuri de sport în 

cadrul Parcului Central 

din Ungheni.

Potrivit ofi cialităţilor de pes-

te Prut, valoarea totală a pro-

iectului se ridică la 165.998,68 

euro, din care Primăria muni-

cipiului Cluj-Napoca va supor-

ta 472.000 lei (cca. 98.800 eu-

ro). Diferenţa de până la 

66.477,09 euro va fi  fi nanţată 

de Primăria Ungheni.

Banii clujenilor vor merge 

exclusiv pentru implementa-

rea subproiectului „Construc-

ţia unui complex sportiv în 

Parcul Central din Ungheni”, 

parte din proiectul „Reabilita-

rea Parcului Central din ora-

şul Ungheni”, etapa IV, con-

form acordului de fi nanţare 

din 2019 încheiat între Ale-

xandru Ambros, primarul din 

Ungheni şi Emil Boc, prima-

rul din Cluj-Napoca.

„Din schiţa de proiect ane-

xată adresei cu referinţele de 

mai sus şi a devizelor de lu-

crări, rezultă că proiectul ce 

se doreşte a fi  cofi nanţat din 

bugetul local al municipiului 

Cluj-Napoca se referă la con-

strucţia a două terenuri de 

sport (mini-fotbal şi multi-

funcţional, volei-tenis) situa-

te în Parcul Central din mun. 

Ungheni, sector Centru”, se 

arată în referatul de aprobare 

al fi nanţării.

Odată cu primirea fi nanţă-

rii, efectuată prin transfer ban-

car, plata în lei, în termen de 

30 de zile de la prezentarea 

documentelor justifi cative, ad-

ministraţia locală din Ungheni 

se angajează, printre altele, 

să respecte acordul de înfră-

ţire/cooperare şi să respecte 

destinaţia sumelor acordate.

Cluj-Napoca şi Ungheni, 
colaborare din 2016

Înţelegerea de colaborare 

între cele două municipii a 

fost aprobată de Consiliul Lo-

cal al municipiului Cluj-Na-

poca în 2016, iar în data de 

16 noiembrie 2016, cei doi 

edili au semnat înţelegerea de 

cooperare.

În septembrie 2017, 450.000 

lei de la bugetul local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca pe anul 

2017 au mers pentru fi nanţa-

rea integrală a subproiectului 

„Orăşelul copiilor”. Apoi, în 

septembrie 2018, Consiliul Lo-

cal a aprobat fi nanţarea sub-

proiectului „Teatru de vară şi 

împrejurimi”, în valoare de 

466.972 lei.

Consilierii locali din Cluj-Na-

poca vor decide asupra proiec-

tului prrivind „Construcţia unui 

complex sportiv în Parcul Cen-

tral din Ungheni”, iniţiat de 

primarul Emil Boc, în şedinţa 

de joi, 21 noiembrie.

Primăria finanţează construcţia unui 
complex sportiv în Republica Moldova

Consilierii locali vor decide 

în şedinţa de joi darea în 

administrare a imobilului 

situat pe Calea Baciului 

în favoarea Companiei 

de Drumuri prin Direcţia 

Regională de Drumuri 

şi Poduri (DRDP) Cluj.

Astfel, DRDP Cluj a solici-

tat Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca darea în admi-

nistrare a acestui imobil în ve-

derea realizării lucrărilor de 

reparaţii asupra podeţului. 

Municipalitatea anunţă că, 

pentru imobilul-pod, s-a emis 

certifi catul de urbanism pri-

vind autorizarea executării lu-

crărilor de reparaţii şi lărgire 

pod DN 1F.

„Valoarea de inventar a bu-

nului propus a fi  dat în admi-

nistrare este de 35.896 lei”, 

transmit reprezentanţii Primă-

riei. De altfel, primarul Emil 

Boc şi-a pus mari speranţe în 

noul ministrul al Transportu-

rilor şi Comunicaţiilor, Lucian 

Bode, că va rezolva problema 

„amărutului podeţ” de pe Ca-

lea Baciului, acolo unde circu-

laţia este blocată frecvent.

„Sper să avem sprijin mai 

mare, să rezolvăm şi amărâ-

tul ăla de podeţ de pe Calea 

Baciului, din faţă de la Pe-

trom, acolo unde se strangu-

lează circulaţia. Trebuie lăr-

gită, dar nu ţine de noi, ţine 

de Guvern. Mă bucur că mi-

nistrul Transporturilor este 

din Sălaj. A venit de atâtea 

ori pe drumul de la Zalău la 

Cluj-Napoca şi a văzut şi el 

unde se blochează, unde se 

strangulează circulaţia. Sunt 

convins că va apăsa pe acce-

leraţie doar să se realizeze în 

cadru legal aceste lucrări mai 

mici”, a precizat edilul, la în-

ceputul lunii noiembrie.

Potrivit documentaţiei teh-

nice, se vor menţine spaţiile 

verzi existente, iar acolo un-

de zona permite, se vor ame-

naja noi spaţii verzi. Lucrări-

le vor începe numai după ob-

ţinerea autorizaţiei de sparge-

re, iar la terminarea acestora 

se va reface terenul la starea 

iniţială (refacere pavaje trotu-

are, zone verzi şi sistem ruti-

er străzi afectate).

Mai mult, se vor lua măsuri 

pentru a evita poluarea zonei 

pârâului Valea Seacă în porţi-

unea adiacentă podului cu mo-

loz sau diverse resturi rezulta-

te din lucrările de construcţii. 

„Se propune recondiţionarea şi 

lărgirea podului existent de la 

două benzi la patru benzi ca-

rosabile plus circulaţiile pieto-

nale aferente”, se arată în do-

cumentele municipalităţii.

La începutul lunii noiem-

brie, Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, spu-

nea că îşi pune mari speran-

ţe în noul ministrul al Trans-

porturilor şi Comunicaţiilor, 

Lucian Bode, originar din Val-

cău de Jos, judeţul Sălaj.

Odată cu investirea Guver-

nului condus de preşedintele 

PNL, Ludovic Orban, prima-

rul Emil Boc speră ca atât lu-

crările de mare anvergură, pre-

cum Autostrada Transilvania, 

cât şi cele mai mici, cum ar 

fi  cele regionale, din zona Clu-

jului, să primească un avânt 

pe măsura promisiunilor no-

ului executiv.

„Am luat de la Guvern să 

facem Centura Metropolita-

nă, trenul şi metroul metro-

politan, pasajul Tăietura Tur-

cului, pasajul din Mărăşti, 

ca să vorbesc de lucrările 

mari. Acum, sper să avem 

sprijin mai mare, să rezol-

văm şi amărâtul ăla de po-

deţ de pe Calea Baciului, din 

faţă de la Petrom, acolo un-

de se strangulează circula-

ţia. Trebuie lărgită, dar nu 

ţine de noi, ţine de Guvern”, 

a precizat edilul.

„Mă bucur că ministrul es-

te din Sălaj. A venit de atâ-

tea ori pe drumul de la Za-

lău la Cluj-Napoca şi a văzut 

şi el unde se blochează, un-

de se strangulează circulaţia. 

Sunt convins că va apăsa pe 

acceleraţie doar să se reali-

zeze în cadru legal aceste lu-

crări mai mici, apoi şi lucră-

rile de importanţă naţiona-

lă”, a mai punctat Boc, fă-

când referire la proiectul Cen-

turii Metropolitane.

„Ţin minte, când eram în 

2009 la Guvern, erau practic 

abandonate şi proiectul Auto-

străzii Transilvania, şi proiec-

tul Centurii Metropolitane. 

Atunci era Centura Vâlcele-A-

pahida, vorbeam că scoatem 

TIR-urile din Cluj-Napoca, vă 

aduceţi aminte ce era pe la-

tura dinspre Mărăşti. Atunci, 

într-un an şi jumătate, au fost 

făcute toate acele lucrări”, a 

conchis primarul.

Adio ambuteiaje pe Calea Baciului? 
„Amărâtul” podeţ se modernizează
Podeţul buclucaş de pe Calea Baciului va fi lărgit la patru benzi, Primăria îl cedează în favoarea DRDP Cluj

Podul de pe Calea Baciului va fi  lărgit la patru benzi 
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Gradul mare de politizare 

a învăţământului superior 

este scos în evidenţă 

de Raportul naţional 

privind respectarea 

Codului drepturilor 

şi obligaţiilor studentului 

pentru anul universitar 

2018-2019.

Peste 26% dintre studenţii 

care au răspuns chestionaru-

lui ANOSR în perioada 

19.09.2019–10.10.2019 susţin 

că există persoane cu funcţii 

politice care ocupă funcţii de 

conducere în universitate.

„Cu privire la politizarea în-

văţământului superior, un pro-

cent considerabil de 30,4% din-

tre respondenţi a afi rmat că în 

spaţiul academic din care pro-

vin există persoane care au can-

didat sau vor candida pentru 

funcţii politice, fapt îngrijorător 

din perspectiva politizării mediu-

lui universitar, potrivit raportului.

De cealaltă parte, 26,1% spun 

că nu există astfel de cazuri, iar 

43,5% nu cunosc astfel de situ-

aţii sau nu vor să răspundă.

Cu privire la propaganda 

politică din spaţiul academic, 

91,3% dintre respondenţi au 

afi rmat că nu au existat ast-

fel de cazuri, în timp ce 8,7% 

nu au informaţii despre acest 

aspect. Faptul că propagan-

da politică este absentă în 

spaţiul universitar este îmbu-

curător având în vedere că, 

în anul anterior, acest lucru 

se întâmpla în 5,95% dintre 

universităţi, menţionează au-

torii raportului.

Studenţii din ANOSR reco-

mandă „reintroducerea incom-

patibilităţilor între funcţiile de 

conducere din universităţi şi 

funcţiile politice”.

Incompatibilitatea rector-po-

litician era inclusă în legea edu-

caţiei din 2011. Ecaterina An-

dronescu a eliminat din lege, în 

mandatul său din 2012, incom-

patibilităţile care priveau atât 

rectorii-parlamentari, cât şi pe 

rectorii-lideri politici.

Unul din 4 studenți crede că politica 
există în universități

Pentru cele 34 de burse, 

oferite prin concurs de 

Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu”, pentru anul 

şcolar şi universitar 

2019-2020, şi-au depus 

dosarul 57 de candidaţi 

din întreaga ţară.

Pentru a stabili o ierarhie e-

chitabilă, care să refl ecte obiec-

tiv şi transparent atât performan-

ţele şcolare, cât şi profi lul social 

şi familial al fi ecărui candidat, 

evaluarea dosarelor elevilor de 

liceu şi ale studenţilor a fost fă-

cută pe baza unei grile de punc-

taj, în timp ce proiectele de cer-

cetare ale masteranzilor şi doc-

toranzilor au fost evaluate şi no-

tate de o comisie de profesori de 

la Facultatea de Teologie Orto-

doxă din Cluj-Napoca.

În urma evaluărilor, Fun-

daţia „Mitropolitul Bartolo-

meu” i-a desemnat pe cei 34 

de bursieri.

Bursele pentru elevi, în 

cuantum de 300 de lei lu-

nar, studenţi şi masteranzi, 

în cuantum de 400 de lei lu-

nar, se acordă pe o perioa-

dă de 9 luni, iar bursa pen-

tru doctoranzi este de 500 

de lei lunar şi se acordă pe 

o perioadă de 12 luni, toa-

te începând cu data de 15 

noiembrie 2019.

Fondul alocat pentru burse-

le din acest an şcolar şi univer-

sitar este semnifi cativ mărit şi 

se ridică la suma de 103.200 

lei, iar până în prezent, Funda-

ţia „Mitropolitul Bartolomeu” 

a acordat 363 de burse unor ti-

neri din întreaga ţară, în valoa-

re totală de 932.700 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bartolomeu” 
oferă 34 de burse elevilor şi studenţilor

Universitatea Babeş-Bolyai 

organizează joi, 21 

noiembrie 2019, începând 

cu ora 14.00, o amplă 

campanie de ecologizare 

şi de plantare, în Grădina 

Botanică „Alexandru 

Borza”, la care sunt 

aşteptaţi peste 300 

de voluntari.

„Acţiunea face parte din 

proiectul UBB Goes Green 

(UBB pentru Dezvoltarea Sus-

tenabilă), adoptat la fi nalul 

anului 2016, la nivelul Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, deci-

zie care vizează facilitarea 

procesului de îmbunătăţire 

a poziţionării UBB în ierar-

hizările internaţionale de 

profil, dar şi implicarea U-

niversităţii în mişcarea in-

ternaţională, mai largă, le-

gată de dezvoltarea suste-

nabilă şi politici care reduc 

impactul antropic asupra 

mediului înconjurător.

Universitatea a dezvoltat 

direcţii de cercetare şi pro-

iecte pe tema dezvoltării sus-

tenabile în cadrul mai mul-

tor facultăţi, programe ce 

abordează o gamă largă de 

probleme legate de dezvolta-

rea sustenabilă, emisiile de 

dioxid de carbon, surse alter-

native de energie, materiale 

neconvenţionale, manage-

mentul dezastrelor, dezvolta-

rea sustenabilă a peisajului, 

conservarea anumitor popu-

laţii periclitate, schimbările 

climatice şi efectele lor”, pre-

cizează organizatorii.

Grădina Botanică „Alexan-

dru Borza” a Universităţii Ba-

beş-Bolyai, fondată în anul 

1919, este un spaţiu de recre-

ere, pentru petrecerea timpu-

lui liber, dar şi pentru sco-

puri educaţionale şi de cer-

cetare. Vizitatorii au ocazia 

de a cunoaşte ecosistemele 

din România, elemente valo-

roase din fl ora nativă şi din 

fl ora lumii. Grădina Botani-

că „Alexandru Borza” repre-

zintă un hotspot de diversi-

tate pentru păsări şi insecte, 

aproximativ 50 de specii de 

păsări, peste 15 specii de fl u-

turi, aproximativ 32 de spe-

cii de mamifere şi rozătoare, 

dintre care cea mai întâlnită 

este veveriţa, 11 specii de li-

lieci, dar şi specii de anima-

le care pot fi  mai greu obser-

vate, amfi bieni şi reptile. Gră-

dina Botanică „Alexandru 

Borza” găzduieşte anual un 

număr de peste 300.000 de 

vizitatori şi turişti.

Studenții UBB au grijă 
de Grădina Botanică
300 de voluntari vor ecologiza zona și vor planta copaci
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România este pe primul 

loc în Uniunea Europeană 

la mortalitatea în rândul 

copiilor, se arată într-un 

raport realizat de Salvaţi 

Copiii România şi 

Avocatul Poporului.

„Mortalitatea în rândul copi-

ilor situează România pe primul 

loc în Uniunea Europeană, cu 

o rată a mortalităţii de două ori 

mai mare decât media Uniunii 

pentru populaţia între 0-19 ani. 

În România, rata mortalităţii în 

2017 a fost de 61,69 la 100.000 

de copii şi adolescenţi, în timp 

ce media Uniunii Europene a 

fost de 31,60”, se arată în Ra-

portul privind respectarea drep-

turilor copilului în România 

(2019), care a fost lansat marţi.

Organizaţia Salvaţi Copiii a 

precizat că, în 2018, în Româ-

nia s-au înregistrat 1.214 de-

cese ale copiilor sub un an, cu 

o rată a mortalităţii infantile 

(numărul deceselor raportat la 

1.000 de naşteri) de 6,5. Mai 

mult de jumătate dintre dece-

sele sub un an se produc în 

prima lună de viaţă (mortali-

tate neonatală).

Institutul Naţional de Sănă-

tate Publică arată, într-o analiză 

a factorilor favorizanţi, că o mai 

bună monitorizare antenatală ar 

fi  permis atât intervenţii în sar-

cină, cât şi direcţionarea sarcini-

lor cu complexitate mare către 

unităţi echipate corespunzător.

O mare parte dintre gravide 

nu au benefi ciat, însă, de inves-

tigaţii prenatale, precizează Sal-

vaţi Copiii.

Procentul cel mai mare de 

decese ale copiilor sub 1 an se 

înregistrează în cazul mamelor 

fără educaţie şi celor care au ter-

minat doar şcoala primară. Vâr-

sta mamei este de asemenea un 

factor important, cu rate mari 

ale mortalităţii atât la mamele 

adolescente, cât şi la cele peste 

40 de ani.

Reprezentanţii Salvaţi Copiii 

avertizează că “situaţia copilu-

lui în România rămâne una cri-

tică, cu peste o treime dintre co-

pii trăind sub pragul sărăciei, cu 

un clivaj cronic între urban şi ru-

ral în ceea ce priveşte drepturi-

le de bază – sănătate, educaţie, 

viaţă – şi un abandon şcolar ca-

re îşi pune amprenta asupra dez-

voltării societăţii. (…) Analiza 

situaţiei copilului şi a drepturi-

lor sale în România scoate în evi-

denţă faptul că progresele înre-

gistrate în ultimul deceniu sunt 

fi e modeste (rata mortalităţii in-

fantile, protecţia împotriva vio-

lenţei, combaterea sărăciei, sis-

temul de protecţie), fi e nule (e-

ducaţie, protecţie medicală, pro-

tecţia copiilor cu dizabilităţi). Mai 

mult, condiţiile de viaţă şi de ac-

cesibilitate la servicii s-au agra-

vat în cazul copiilor de etnie ro-

mă şi copiilor cu dizabilităţi”.

Organizaţia precizează că 

aproximativ 21,5% dintre copi-

ii români trăiesc în deprivare 

materială severă – cea mai ridi-

cată rată din UE, unde media 

este de 5,9% – şi peste 32% tră-

iesc sub pragul de sărăcie. Acest 

procent include persoanele ale 

căror venituri sunt mai mici de 

60% din venitul mediu la nivel 

naţional (adică sub 616 lei/per-

soană/lună în 2017), incluzând 

prestaţiile sociale.

În anul 2017 – 19,1% din 

populaţie avea venituri sub pra-

gul de sărăcie şi se afl ase în 

aceeaşi situaţie în cel puţin doi 

din cei trei ani anteriori. În ca-

zul copiilor, rata sărăciei per-

sistente era de 28,8% în 2017. 

Deşi în scădere, conform celor 

mai recente date estimate Eu-

rostat, România rămâne statul 

european cu cea mai mare di-

ferenţă la indicatorul sărăciei 

sau excluziunii sociale între co-

pii şi totalul populaţiei.

România, pe primul loc în UE la mortalitatea în rândul copiilor

Radu Ţermure, omul care 

deţine cel mai mare 

refugiu din judeţul Cluj 

pentru animale, a fost 

notifi cat să evacueze 

spaţiile de pe strada Valea 

Fânaţelor. Până acum a 

fost rezolvată situaţia a 

300 dintre patrupede, 

însă mai rămân 500.

Fundaţia a primit ordin de 

evacuare, căci proprietarul te-

renului vrea să construiască alt-

ceva în loc. Aşa că în ultimele 

zile, circa 300 de câini au fost 

preluaţi în grabă de alte asoci-

aţii de protecţie a animalelor, 

care s-au mobilizat să ajute. În-

să, pentru alte sute de sufl ete 

se caută o soluţie salvatoare!

„Lucrăm la asta acum. 

Sunt şi asociaţii cu care sunt 

în discuţie pentru preluarea 

unui număr de câini. În mo-

nentul în care colaborările 

vor deveni efective, atunci 

vom anunţa şi de câţi câini 

este vorba exact. Din punc-

tul meu de vedere nu ar tre-

bui să ajungă în stradă. Si-

tuaţia aceasta ar fi o conse-

cinţă a modului în care s-a 

acţionat. Dacă vor ajunge în 

stradă, nu vor ajunge din 

cauza mea acolo. Eu nu voi 

scoate câinii în stradă. Este 

decizia altora ca aceste ani-

male să părăsească locaţia 

în care se găsesc acum”, a 

spus Ţermure în urmă cu 

puţin timp.

Soarta sutelor de câini ca-

re urmează să fi e evacuaţi din 

adăpostul de lângă Cluj este 

încă incertă deşi termenul pen-

tru eliberarea spaţiului a ex-

pirat. Cei mai norocoşi au fost 

preluaţi de mai multe asocia-

ţii din ţară şi internaţionale. 

Totuşi, situaţia este departe 

de a fi  rezolvată.

„Vor fi preluaţi circa 32 

de căţei, vor merge în regi-

unea Moldovei, Galaţi, Târ-

gu Ocna şi Iaşi. Suntem des-

chişi să ajutăm, sigur se va 

spune că şi noi la Iaşi avem 

mulţi câini dar trebuie să ne 

responsabilizăm”, a decla-

rat Luiza Cupan, beneficiar 

pentru știrileprotv.ro

O nouă casă pentru 
sute de căţei

Radu Ţermure explicat că 

în luna august a acestui an 

a expirat contractul de în-

chiriere a spaţiului în care 

sunt ţinuţi câinii şi a sperat 

la o nouă negociere. În ur-

mă cu câteva săptămâni a 

sosit însă decizia de evacu-

are, iar acum cele câteva su-

te de suflete au nevoie de 

un nou adăpost.

„Domnul Ţermure este în 

continuare proprietarul ani-

malelor şi cunoaşte obliga-

ţiile care îi revin şi din in-

formaţiile pe care le avem 

face eforturi astfel încât să 

gestioneze această situaţie 

în mod corespunzător. Aş-

teptăm să ne comunice la 

modul concret situaţia şi so-

luţiile pe care le are pentru 

că nicio soluţie nu se poa-

te implementa fără acordul 

său”, a declarat Ioan Ole-

leu, directorul Direcţiei Sa-

nitar Veterinare Cluj.

Boc caută soluţii, dar nu 
sunt semne că ar găsi

Fără să ofere prea multe 

detalii, primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc a 

dat asigurări că situaţia de-

licată de la adăpostul lui Ra-

du Ţermure va fi  rezolvată.

„Vreau să ştiţi că mă preo-

cupă soarta căţeluşilor de aco-

lo în fi ecare zi. Discut pe toa-

te palierele, şi pe orizontală, şi 

pe verticală. Nu pot să vă dau 

mai multe detalii, pentru că 

toate discuţiile sunt în plină de-

rulare, este inclusiv un proces 

de natură juridică. Vreau să vă 

asigur că situaţia este şi va fi  

sub control. Ei (n.red. căţeii) 

astăzi sunt pe proprietate pri-

vată, adăpostul nu este propri-

etate publică, dar colaborez cu 

toate autorităţile, (...) am pe 

agenda zilnică această temă şi 

o urmăresc în fi ecare zi”, a pre-

cizat Boc, în cadrul unei emi-

siuni radio.

Însă până acum, nu s-a gă-

sit nicio soluţie din partea au-

torităţilor locale.

Până acum doi ani, Radu 

Ţermure era iubit şi apreci-

at de clujeni fi indcă a salvat 

sute de câini şi pisici aban-

donate. Salvatorul a devenit 

însă abuzator, după spusele 

membrilor unor ONG-uri, în 

momentul în care nu a mai 

reuşit să aibă grijă de ani-

malele pe care le-a salvat. 

Radu Ţermure a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj că se afl ă 

într-o situaţie problematică, 

fi indu-i greu să se ocupe de 

cei peste 800 de câini pe ca-

re îi are în grijă.

Câți câini vor române pe drumuri la Cluj?
S-au găsit soluții pentru 300 de câini din adăpostul lui Țermure. Ce se întâmplă cu ceilalți 500?

Peste 300 de câini de la adăpostul lui Radu Țermure au fost preluați de către asociații de protecție a animalelor

www.monitorulcj.ro
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 92.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-

parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.
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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
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GRA-

TUIT

proaspăt zugrăvit, centrală pro-

prie, izolat termic, utilat complet, 

ocupabil imediat, cart. Mărăști, 

zona Cinema Mărăști, preţ 400 

euro. Petnru informaţii și detalii 

sunaţi la 0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-

utăm o garsonieră de închiriat fără 

mobilă sau semimobilat pe termen 

lung. Așteptăm telefoane pe nr. 

0746-499960 sau 0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

SC VESNA GC
societate comercială ce 
desfășoară activități în 

domeniul comercializării 
și reciclării bateriilor auto 

angajează 
MANIPULANT. 

Se oferă condiții de 
munca corecte. Condiții: 
fără cazier , seriozitate, 

poftă de lucru, 
disponibilitatea de a 

ridica greutăți. 
Tel : 0751-137049; 
avocatoanacoroian

@gmail.com

¤ 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.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-

enţă, care sa știe să mulgă. Ce-

rem și oferim seriozitate. Pentru 

informaţiile suplimentare ape-

laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-

niul alimentaţiei publice, pe 

postul de BUCĂTĂREASĂ, res-

ponsabilă, pricepută, îndemă-

natică. Ofer și cer seriozitate 

maximă. Pentru oferte vă rog 

apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 

18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 

cunoscător al lb. germane și engleze. 

Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 

0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-

grijire vaci. Cerem și oferim se-

riozitate. Pentru detalii sunaţi 

la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 

apartament, demolez, fac instalaţii, 

transport mobilă în Cluj-Napoca și 

în afara localităţii, preţuri negocia-

bile. Pentru informaţii sunaţi la te-

lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-

călzire. Execut lucrări, intervenţii, 

reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-

re, convectoare,mașini de spălat, 

boilere, centrale, teracote, cabine 

de duș, etc. Informaţii suplimen-

tare la telefon 0740-252139.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 

la utilaje de tâmplărie. Infor-

maţii la tel. 0741-192255 sau 

0727-701469.

¤ Depanare și reparaţii TV la 

domiciliul clientului, cu garan-

ţie. Pentru informaţii suplimen-

tare sunaţi la 0264-547523, 

0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-

torizat Porta Doors. Informaţii 

la tel. 0745-993104.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 
și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii 
și detalalii la tel. 0721-356827 
sau 0364-143746.

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. 
Sunaţi la telefon 0744-702473.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (5.7)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bună, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (26.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (2.5)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 24 
noiembrie, 1 și 8 decembrie, 

orele 17-18, la 
locația din Bd. 21 Decembrie 

1989, nr. 36, cam 5.
Intrarea este liberă. 

Tel. 0721-433.040. (2.15)

PIERDERI

¤ S.C. DEA PRIM CONSULTING 
S.R.L.-D, J12/1970/2016, 
C.U.I. RO 36089980, pierdut 
certifi cat constatator din 2017. 
Se declară nul.

¤ S.C. EURO MEGA XXL S.R.L., 
C.U.I. RO 29887823, 
J12/648/2012, pierdut certifi -
cat constatator și certifi cat de în-
registrare. Se declară nule.



miercuri, 20 noiembrie 2019 | monitorulcj.ro   9

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor

- manipularea casei de marcat

- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi

- recepţionarea și gestionarea mărfi i

Ce cerem:
-responsabilitate

-sociabilitate

-cunoașterea modei

-experienţa în domeniul vânzării de haine

- angajăm și bărbaţi și femei

- vorbirea limbii maghiară

Ce oferim:
Salar atractiv

Zilnic 8 ore

Bonusuri de haine

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 22.11.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. 

În caz de neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în datele 
de 29.11.2019, 06.12.2019, 13.12.2019 și 20.12.2019 în 
aceleași condiţii. Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel: 0264/432.603

ANUNŢ

COMISIA DE ORGANIZARE A PĂȘUNATULUI, 
ADMINISTRAREA ȘI EXPLOATAREA PAJIȘTILOR PE ANUL 2019

SE ADUCE LA CUNOȘTINŢĂ PUBLICĂ CĂ ÎN DATA DE 10 
DECEMBRIE.2019 -ORELE 10,00 LA SEDIUL PRIMĂRIEI 
COMUNEI AGHIREȘU VA AVEA LOC închirierea prin licitaţie 
publică deschisă a unor spatii si terenuri agricole din 
domeniul privat situate în intravilanul localităţilor de pe 
raza comunei Aghireşu Jud.Cluj

CAIETUL DE SARCINI PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI SE 
POATE OBŢINE DE LA REGISTRATURA INSTITUŢIEI ÎNCEPÂND CU 
DATA DE 2.12.2019 , PRIN ACHITAREA UNEI TAXE DE 10 LEI .

PARTICIPANŢII LA LICITAŢIE VOR DEPUNE ACTELE PREVĂZUTE 
ÎN CAIETUL DE SARCINI PÂNĂ ÎN DATA DE 10 DECEMBRIE.2019, 
ORELE 9.00.

ANUNȚ DE MEDIU

S.C. NOVIS PLAZA S.R.L., titular al proiectului „Construire 
sediu administrativ, amenajări exterioare, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente“, propus a fi  realizat în mun. Cluj-
Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, anunță publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Construire sediu 
administrativ, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri 
şi branşamente“, propus a fi  realizat în mun. Cluj-Napoca, 
str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9:00-
14:00, vineri între orele 9:00-12:00 precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la 
data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj.

CONVOCATOR

CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR LIFE IS HARD S.A.

În conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicata, cu modifi cările și completările ulterioare, ale 
prevederilor Actului constitutiv, Legii nr. 24/2017 privind 
emitenţii de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă, 
ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de 
instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă,

Consiliul de Administraţie al Societăţii LIFE IS HARD – 
S.A., persoană juridică română înfi inţată și funcţionând în 
conformitate cu legislaţia română, înregistrată la Ofi ciul 
Registrului Comerţului sub nr. J12/1403/2004, cod de 
înregistrare fi scală RO16336490, cu sediul în Florești, Strada 
Avram Iancu nr. 500, judeţul Cluj, (denumită în continuare 
„Societatea”), convoacă:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACŢIONARILOR Societăţii, pentru data de 23.12.2019 ora 
10.00, la sediul societăţii din Florești, str. Avram Iancu, nr. 
500, judeţul Cluj, sala “Aquarium”, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi la sfârșitul zilei de 10.12.2019 (data de referinţă) 
în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A., 
având următoarea ORDINE DE ZI:

1) Împuternicirea Președintelui Consiliului de 
Administraţie, cât și a Directorului General al Societăţii, sa 
reprezinte separat Societatea, cu drept de semnătură unică 
pentru depunerea, ridicarea și semnarea (scriptică și 
electronică) a:

• cererii de fi nanţare, planului de afaceri, a tuturor anexelor 
acestora, a răspunsurilor pentru solicitările de clarifi cări, oricăror 
altor documente nespecifi cate, dar necesare pentru accesarea 
de fonduri nerambursabile cu fi nanţare europeană prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 – titlu proiect “Creșterea 
competitivităţii companiei Life is Hard S.A. prin achiziţia de 
module software destinate medicilor, clinicilor și pacienţilor”, 
la o valoare totală maximă a proiectului de 2 milioane euro 
(echivalent lei, curs BNR din data plăţii), cu o cotă maximă de 
cofi nanţare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;

• răspunsurilor la solicitările de clarifi cări, contractului de 
fi nanţare, documentelor aferente procedurilor de achiziţii, 
contractelor comerciale care derivă din contractarea și 
implementarea proiectului, ordinelor / dispoziţiilor de plată 
derivate din contractul de fi nanţare și contractele comerciale 
încheiate pentru implementarea proiectului, cererilor de 

plată / rambursare și a anexelor aferente, rapoartelor de 
progres, oricăror altor documente nespecifi cate, dar necesare 
pentru buna implementare a proiectului fi nanţat prin 
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 – titlu 
proiect “Modele computaţionale bazate pe big data și analiză 
predictivă a datelor pentru optimizarea și automatizarea 
distribuţiei de produse de asigurare prin platforma 24Broker.
ro”, la o valoare totala maxima a contractului de 3.150.000 
euro (echivalent lei, curs BNR din data plăţii) cu o cotă maximă 
de cofi nanţare de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile;

2) Aprobarea datei de 14.01.2020 ca „dată de înregistrare“, 
conform art. 86 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitenţii 
de instrumente fi nanciare și operaţiuni de piaţă și conform 
art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3) Aprobarea datei de 13.01.2020 ca „ex-date“, conform 
art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

4) Aprobarea împuterniciri, cu posibilitate de substituire, 
a d-lui Erik Barna, Director General, pentru ducerea la îndeplinire 
a Hotărârii AGEA, pentru a semna hotărârile acţionarilor, 
precum și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru 
a îndeplini toate procedurile și formalităţile prevăzute de lege 
în scopul implementării hotărârilor acţionarilor, inclusiv 
formalităţile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul 
Comerţului sau la orice altă instituţie publică.

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la data 
primei adunări, se convoacă din nou Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor Societăţii pentru data de 
24.12.2019, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine 
de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referinţă 
stabilită mai sus pentru participarea la vot a acţionarilor 
rămâne valabilă.

Informaţii suplimentare cu privire la convocarea și 
desfășurarea Adunării Generale se pot obţine de la sediul 
Societăţii acesteia, telefon nr. +40 364 404 454 sau prin 
e-mail: offi ce@lifeishard.ro, la adresa https://www.lifeishard.
ro/relatia-cu-investitorii/.

LIFE IS HARD S.A.
Preşedintele Consiliului de Administraţie

CHIS CĂTĂLIN
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PUBLICITATE

Statele membre şi 

Parlamentul European au 

reuşit să ajungă luni 

seara la un acord privind 

un buget de 168.7 miliar-

de de euro pentru anul 

2020, a anunţat într-un 

comunicat Grupul 

Partidului Popular 

European (PPE), 

informează marţi AFP.

„Avem un acord”, a confi r-

mat pe Twitter şi preşedinţia 

fi nlandeză a Consiliului UE.

Parlamentul European a ob-

ţinut din partea statelor mem-

bre o creştere a bugetului cu 

850 de milioane de euro faţă de 

propunerea Comisiei Europene, 

pentru a fi nanţa combaterea în-

călzirii globale, digitalizarea şi 

programele Erasmus + pentru 

tineri, a mai anunţat PPE.

„Am consolidat liniile bu-

getare pentru climă cu o ju-

mătate de miliard de euro prin 

această propunere”, a precizat 

deputata europeană PPE Mo-

nika Hohlmeier, negociatoare 

din partea Parlamentului Eu-

ropean pentru bugetul pe 2020.

„Grupul PPE a reuşit de ase-

menea să negocieze o fi nanţa-

re suplimentară pentru digitali-

zare, de pe urma căreia cetăţe-

nii europeni din toate ţările UE 

vor benefi cia prin locuri de mun-

că competitive, o sănătate mai 

bună şi servicii mai bune”, a 

adăugat Monika Hohlmeier.

Acordul aduce şi „un spri-

jin crescut pentru tineri prin 

creşterea bugetului dedicat 

programelor Erasmus+ şi Dis-

coverEU”, a mai precizat eu-

rodeputata PPE.

„Cu mai mulţi bani pentru 

priorităţile noastre – o creşte-

re globală de 850 milioane de 

euro pentru climă, digitaliza-

re şi tineri – bugetul pe 2020 

este un succes pentru Grupul 

PPE”, a punctat Hohlmeier.

A fost nevoie de trei săp-

tămâni de negocieri difi cile 

pentru a se ajunge la acest 

acord. Negocierile bugetului 

pe 2020 oferă indicii despre 

poziţia statelor membre cu 

privire la negocierile în curs 

ale bugetului multianual al 

UE pentru perioada 2021-2027.

Acordul asupra bugetului pe 

2020, convenit luni, aduce ni-

velul total al angajamentelor U-

niunii la 168.7 miliarde de eu-

ro, iar nivelul plăţilor la 153.5 

miliarde de euro.

Acord pe bugetul european: 
170 de miliarde de euro pentru 2020

Rusia a început marţi o 

nouă serie de exerciţii 

de anvergură în Marea 

Neagră, la care participă 

cel puţin zece nave de 

război, precum şi aviaţia 

staţionată în Crimeea 

(peninsula ucraineană 

anexată în martie 2014 de 

Moscova, n.red.), potrivit 

agenţiilor de presă TASS 

şi RIA Novosti, citând un 

comunicat al serviciului 

de presă al Flotei ruse din 

Marea Neagră.

„Peste zece nave ale Flotei 

Rusiei din Marea Neagră au 

ieşit (marţi dimineaţă) de la 

bazele lor din Sevastopol (Cri-

meea) şi Novorossiisk (port 

rusesc la Marea Neagră) pen-

tru a efectua exerciţii comu-

ne care implică tiruri de ra-

chete şi artilerie”, se menţio-

nează în comunicat.

La aceste exerciţii partici-

pă fregata „Amiral Essen”, na-

va de mici dimensiuni purtă-

toare de rachete „Văşnii Volo-

ciok” (dată în exploatare în 

2016), nava mare de desant 

„Azov”, remorcherele „Turbi-

nist” şi „Kovroveţ”, precum 

şi nave auxiliare.

În cursul actualelor apli-

caţii vor fi  simulate exerciţii 

de luptă navală, de căutare 

şi distrugere a unor subma-

rine aparţinând unui inamic 

convenţional, de detectare şi 

lovire a unor puncte de co-

mandă amplasate pe coastă, 

precum şi de respingere a 

unui atac aerian din partea 

unui adversar imaginar.

Astfel, pe lângă nave, la 

aplicaţiile Flotei ruse din Ma-

rea Neagră participă şi avioa-

ne de luptă multirol Su-30SM.

În august, nava 'Văşnii Vo-

lociok' a executat prima oară 

lansări de rachete de croazi-

eră de tipul „Kalibr” în Ma-

rea Neagră, aminteşte în acest 

context publicaţia Vzgliad.

Aceste exerciţii intervin în 

contextul în care Rusia a re-

turnat luni Ucrainei trei na-

ve militare sechestrate cu un 

an în urmă în largul Crime-

ii, cu trei săptămâni înainte 

de un summit important în 

format „Normandia” (Fran-

ţa, Germania, Ucraina şi Ru-

sia) destinat să deblocheze 

rezolvarea confl ictului din 

Donbas (estul Ucrainei).

Rusia anunţă noi exerciţii 
în Marea Neagră

Peste zece nave ale Flotei Rusiei din Marea Neagră au ieşit (marţi dimineaţă) de la bazele lor din Sevastopol 
(Crimeea) şi Novorossiisk (port rusesc la Marea Neagră) pentru a efectua exerciţii comune
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Echipele Universităţii Cluj 

şi-au afl at adersarele după 

ce marţi a avut loc trage-

rea la sorţi pentru stabili-

rea duelurilor din cadrul 

optimilor de fi nală ale 

Cupei României la handbal 

masculin şi a duelurilor 

pentru faza şaisprezecimi-

lor de fi nală la handbal 

feminin. Tragerea la sorţi a 

avut loc la sediul Federaţiei 

Române de Handbal.

Meciurile din cadrul opti-

milor se vor desfăşura la în-

ceputul lunii decembrie. Hand-

baliştii Clubului Sportiv Uni-

versitatea Cluj vor juca cu CS 

Magnum Botoşani, echipă ca-

re evoluează în seria A a Di-

viziei A, fi ind pe locul secund 

cu 13 puncte. CS Universita-

tea Cluj s-a califi cat în opti-

mile Cupei învingând echipa 

CS Politehnica Iaşi, scor 38-27, 

iar CS Magnum Botoşani pe 

CS Unirea Sânnicolau Mare, 

scor 34-29.

Meciurile din cadrul 16-imi-

lor a Cupei României la femi-

nin sunt programate să aibă 

loc într-o singură manşă pe 

data de 15 ianuarie 2020. Echi-

pa de handbal feminin a CS 

”U” Cluj se va duela cu CSU 

Neptun Constanţa, liderul se-

riei B din Divizia A.

Echipele de handbal ”U” Cluj şi-au 
aflat adversarii din Cupa României

CSM Tg Jiu – SCM Craiova

HC Dunărea Brăila – 
HC Zalău

CSM Roman – CSU Reșiţa

CS Dacia Mioveni 2012 – 
CSM Tg Mureș

CSM Galaţi – CS Rapid 
București

CS Activ Prahova Ploiești – 
AHCM Slobozia

CS Marta Baia Mare – 
CSM București

CSU Neptun Constanţa – 
CS ”U” Cluj-Napoca

CSU Știinţa București – 
CSM Corona Brașov

CS Știinţa Bacău – ACS SNKK

CSU Vest Timișoara – CS 
Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud

ACS Spartac UNEFS București 
– SCM Gloria Buzău

CSM Slatina – CS Danubius 
Călărași

HC Dinamo București – 
CSU Târgoviște

CS Măgura Cisnădie – 
SCM Rm Vâlcea

ACS Crișul Chișineu Cris – 
CS Minaur Baia Mare

Tabelul complet la feminin

CSM Făgăraș – AHC 
Dobrogea Sud

CSM Focșani 2007 – AHC 
Potaissa Turda

CSU Pitești – SCM Poli 
Timișoara

CSM Alexandria – CSU C-tin 
Brâncuși Tg. Jiu

CSM Sighișoara – CS HC 
Buzău 2012

CS Dinamo București – AHC 
Dunărea Călărași 2014

CS Minaur Baia Mare – CSM 
Bacău

CS ”U” Cluj – CS Magnum 
Botoșani

Tabloul optimilor de finală

Agenţia Naţională 

Antidoping a notifi cat 

trei jucătoare 

de la Corona Braşov 

pe care le suspectează 

că au apelat, ca şi restul 

componentelor de sub 

Tâmpa, la terapia 

cu laser intravenos, 

interzisă de regulamen-

tul WADA. Cristina 

Laslo, jucătoarea născută 

la Cluj-Napoca, este cel 

mai important nume 

de pe lista pe care 

se mai regăsesc momen-

tan Bianca Bazaliu 

şi Daciana Hosu.

Conform procedurilor 

ANAD, sportivii notificaţi 

au 10 zile la dispoziţie pen-

tru a se prezenta la audieri, 

însă Laslo şi Bazaliu ar tre-

bui să plece miercuri dimi-

neaţă în Japonia, la Campi-

onatul Mondial, deoarece au 

fost alese în lotul final ales 

de selecţionerul Tomas Ry-

de. Luni seară, toate com-

ponentele echipei naţiona-

le au participat, la un hotel 

din Bucureşti, la o cină ofe-

rită de preşedintele FRH, 

Alexandru Dedu.

Marţi dimineaţă angajaţi ai 

Agenţiei Naţionale Antidoping 

din România au mers în can-

tonamentul echipei naţionale 

de handbal feminin a Români-

ei. După ce au ajuns la hotelul 

unde este cazată reprezentati-

va antrenată de Tomas Ryde, 

trimişii ANAD au prelevat pro-

be de la şase jucătoare. Două 

au fost indicate în mod direct, 

e vorba despre Daria Bucur şi 

Eliza Buceschi, de la Corona 

Braşov, care însă n-au fost no-

tifi cate ca şi colegele lor. Bucur 

şi Buceschi au oferit probe de 

sânge şi urină. Apoi, prin tra-

gerea la sorţi, din restul lotu-

lui, au fost testate alte patru 

handbaliste, cărora li s-au luat 

doar probe de urină.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Handbal a vorbit 

despre acest caz, însă mo-

mentan nu se ştie dacă jucă-

toarele convocate de Ryde vor 

putea merge la turneul fi nal.

„Nu este vorba de dopaj, 

ci folosirea unor terapii in-

terzise, cea cu laser intrave-

nos. Am primit şi noi noti-

ficarea de la ANAD. Nu am 

luat nicio decizie pentru că 

nu am avut timp şi în acest 

moment nu ştim dacă jucă-

toarele vor face deplasarea 

la Mondiale. Vom vedea acest 

lucru zilele următoare”, a 

spus Dedu pentru FANATIK.

Federaţia Română de Hand-

bal a anunţat că Bianca Baza-

liu şi Cristina Laslo nu vor mai 

face deplasarea la Campiona-

tul Mondial din Japonia. Cele 

două jucătoare au fost înlocu-

ite de Anca Polocoşer şi Patri-

cia Vizitiu. Ofi cialii au luat a-

ceastă măsură de precauţie 

pentru a nu risca mai târziu o 

penalizare care ar putea în-

semna chiar excluderea de la 

Jocurile Olimpice. Suspendarea 

maximă poate ajunge la 4 ani.

Situaţia este una extrem de 

delicată pentru Cristina Laslo, 

jucătoarea fi ind la cea mai bu-

nă perioadă a carierei. Fostul 

centru de la Universitatea Cluj 

poate primi o suspendare de 

maximum patru ani. Procedu-

ra care va urma în acest caz 

prevede că prima instanţă ca-

re va lua o decizie va fi  Comi-

sia de Audiere din cadrul 

ANAD. Este o comisie inde-

pendentă faţă de ANAD, for-

mată în principal din jurişti şi 

avocaţi. Conform regulamen-

tului WADA în vigoare, jucă-

toarele riscă până la patru ani 

de suspendare, însă în cazul 

în care vor colabora cu cei din 

comisie ar putea să primeas-

că şi o sancţiune mult mai mi-

că, chiar şi de şase luni.

Indiferent de decizia Co-

misiei de Audiere, jucătoa-

rele, dacă nu vor fi mulţu-

mite, pot face recurs la Co-

misia de Apel din cadrul 

ANAD, după care chiar şi la 

Tribunalul de Arbitraj Spor-

tiv de la Lausanne. În 

schimb, în cazul în care un 

verdict al comisiilor ANAD 

va fi acceptat de jucătoare, 

nu şi de WADA, atunci agen-

ţia mondială poate şi ea să 

atace hotărârea la TAS.

Șoc în lumea handbalului! 
Clujeanca Cristina Laslo nu merge la Mondial
Cristina Laslo, fosta componentă a clubului Universitatea Cluj, este suspectată de dropaj în urma unor metode 
interzise folosite de mai multe jucătoare de la Corona Brașov.

Terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul WADA
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Două handbaliste 
de la „U” la CM

A 24-a ediţie a Campionatului 
Mondial de Handbal Feminin a-
re loc în perioada 30 noiembrie 
– 15 decembrie 2019 în 
Japonia. Handbalistele echipei 
CS Universitatea Cluj, 
Macarena Gandulfo (Argentina) 
și Larissa Araujo (Brazilia), vor 
participa la Campionatul 
Mondial, fi ind selecţionate la 
echipele naţionale.
Brazilia se află în grupa B, 
alături de Coreea de Sud, 
Danemarca, Franţa (deţină-
toarea titlului), Germania și 
Australia. Argentina a fost re-
partizată în grupa D cu RD 
Congo, China, Suedia, Rusia, 
Japonia.
Echipa naţională a României 
nu are nicio jucătoare de la 
Universitatea Cluj în lotul de 
senioare pentru Campionatul 
Mondial din Japonia, dar le 
are la loturile de juniori pe 
Miruna Pica, Rebeca Necula 
și Patricia Moraru.

Juniorii clujeni strâng 
medalii la box
Ediţia a VII-a a Galei de box 
„Centura Transilvaniei” a avut 
loc în perioada 15-16 noiem-
brie în sala de sport a Liceului 
Tehnologic Special Samus. 
Competiţia a strâns la start pes-
te 100 de pugiliști de la 23 de 
cluburi din ţară, precum și de la 
un club din Serbia.
De la secţia de box a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj au 
participat șase sportivi, care au 
obţinut cinci locuri I și un loc II. 
Rezultatele boxerilor, însoţiţi de 
maestrul Iosif Hercz, sunt ur-
mătoarele:
Copii
Thomas Văran – 38 kg – Loc I
Adrian Csakany – 75 kg – Loc I
Juniori
Florin Cimpoeșu – +80 kg – Loc I
Fabian Bogdan – 70 kg – Loc II
Tineret
Nagy Istvan – 49 kg – Loc I
Aura Pop – 60 kg – Loc I
Gala a fost organizată de 
Asociaţia Judeţeană de Box 
Cluj, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca și 
Direcţia Judeţeană pentru 
Sport și Tineret Cluj.

Petruț Moigrădean, 
bronz la lupte
Cupa României la lupte gre-
co-romane, feminine și libere 
pentru seniori, a avut loc la 
Sala Sporturilor „Szabo Kati” 
din Sfântu Gheorghe.
Sportivul legitimat la secţia de 
lupte a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj, Petruţ 
Moigrădean, a obţinut medalia 
de bronz la categoria 86 kg. 
Aurul categoriei a fost obţinut 
de Vasilioglo Maxim de la CSA 
Steaua București, iar medalia 
de argint de sportivul legitimat 
la CS Dinamo București-CSp. 
Brașov, Ștefan Daniliuc.

Pe scurt

Cosmin Contra şi-a dat 

demisia din funcţia 

de antrenor al echipei 

naţionale a României 

după înfrângerea cu 5-0 

pe terenul Spaniei.

„Guriţă” a ratat califi carea 

directă la Campionatul Euro-

pean din 2020, dar cu toate 

astea echipa naţională mai a-

re o şansă la barajul din Li-

ga Naţiunilor. Contra nu a 

dorit însă să rămână şi pen-

tru meciurile din martie şi a 

anunţat imediat după jocul 

de la Madrid că va pleca de 

la echipa naţională.

România a disputat în ul-

tima săptămână o dublă cru-

cială pentru calificarea la 

turneul final de anul viitor, 

dar „tricolori” s-au prezen-

tat dezamăgitor. Naţionala 

a pierdut cu 2-0 în faţa Su-

ediei, într-un meci în care 

nordiciI au dominat autori-

tar jocul de la Bucureşti, iar 

la Madrid echipa României 

a fost învinsă cu 5-0.

Dan Petrescu este unul din-

tre favoriţi pentru a prelua 

echipa naţională, dar lucruri-

le sunt destul de complicate. 

„Bursucul” ar fi  tentat de o 

aventură pentru meciurile de 

baraj din Liga Naţiunilor, dar 

cu condiţia de a pregăti şi CFR 

Cluj în paralel.

Pe lista antrenorilor pe ca-

re Federaţia Română de Fot-

bal îi ia în calcul mai sunt Mi-

rel Rădoi, Mircea Lucescu, 

Răzvan Lucescu, dar şi Ma-

rius Şumudică. 

Dan Petrescu, favorit 
să preia „Naționala” 

Adrian Falub (foto)

este nemulţumit de jocul 

defensiv pe care 

Universitatea Cluj îl prestea-

ză în ultima perioadă.

Universitatea Cluj a pier-

dut un singur meci în campi-

onat cu Adrian Falub, 3-2 pe 

terenul celor de la Farul Con-

stanţa. „Studenţii” au primit 

gol în 11 din ultimele 12 me-

ciuri disputate, iar acest lucru 

îl nemulţumeşte pe Falub.

„Primim golurile uşor! O 

echipă care vrea să promove-

ze trebuie să aibă echilibru 

defensiv, noi nu avem. Mă 

bucur că se gândesc la pro-

movare, dar realitatea este că, 

momentan, suntem mai aproa-

pe de retrogradare decât de 

promovare. Dacă câştigam cu 

Turris, discursul era altul. De-

ocamdată ne-am fi xat obiec-

tivul să nu retrogradăm. Este 

o serie pozitivă, bună pentru 

noi, suntem pe un drum as-

cendent. Nu există termen de 

comparaţie , nu este încă ce-

ea ce îmi doresc, dar nu e aşa 

cum a fost când am preluat 

Universitatea. Suntem o echi-

pă mai bine organizată, dar 

problema noastră este că nu 

avem siguranţa defensivă de 

care o are nevoie o echipă ca-

re vrea să promoveze”, a spus 

antrenorul clujenilor.

Totuşi, formaţia de pe ma-

lul Someşului este pe locul 

trei într-un clasament al ulti-

melor cinci etape cu 9 punc-

te acumulate. Universitatea 

va avea două meciuri uşoare 

cu Politehnica Timişoara şi 

CSM Reşita pe 23, respectiv 

30 noiembrie, ambele fi ind pe 

pe teren propriu.

Adrian Falub, nemulţumit de jocul 
defensiv al Universităţii Cluj

Trupa condusă de Mihai 

Silvăşan a început bine 

meciul şi avea să condu-

că cu şase puncte după 

primele 10 minute, iar 

avantajul maxim în sfer-

tul secund a ajuns la 10 

puncte. Oltenii au revenit 

însă excelent şi la pauză 

conduceau cu 44-41 după 

un fi nal de sfert secund 

excelent în special 

în jocul sub panou.

U-BT Cluj şi-a regăsit ca-

denţa în sfertul al treilea al 

jocului reuşind să preia con-

ducerea şi să nu mai cede-

ze şefia până la finalul jo-

cului. Trupa lui Silvăşan a 

fost condusă excelent de Ri-

chard şi Johnson, cei doi re-

uşind împreună 47 de punc-

te pentru trupa clujeană.

Pentru U-BT Cluj au mai 

marcat: Tarolis 10 puncte, 

Zganec 10, Kuti 7, Planinic 

4, Vida 3

Formaţia clujeană are un 

record de 6-0 în meciurile 

din campionatul intern, iar 

miercuri va evolua împotri-

va celor Botev Botevgraad 

în FIBA Europe Cup.

Mihai Silvăşan a tras con-

cluziile după meciul cu SCM 

Craiova, dar a vorbit şi despre 

jocul cu Botev Botevgraad.

„Un meci greu, cu o echi-

pă bună din Liga Naţională. 

Am început foarte bine me-

ciul, după care am avut 5-7 

minute de insconstanţă atât 

pe faza de atac, cât şi pe fa-

za de aparare, ceea ce a fă-

cut să pierdem avantajul de 

12 puncte. Ştiam că este o 

echipă care se bazează mult 

pe aruncări de 3 puncte şi 

am permis nişte aruncări 

uşoare. În repriza a doua am 

arătat consistenţa în joc şi 

am avut o apărare precisă, 

care ne-a adus victoria. Pen-

tru noi urmează un meci 

foarte important. Vom face 

tot ce ţine de noi să fi m re-

cuperaţi 100% şi să reuşim 

să învingem echipa din Bul-

garia pentru a ne asigura în-

că de pe acum locul în faza 

următoare a FIBA Europe 

Cup”, a declarat Silvăşan.

U-BT, meci decisiv 
în Bulgaria

Programul încărcat al 

echipei clujene va continua 

cu un meci pe terenul ce-

lor de la Botev Botevgraad, 

programat miercuri, de la 

ora 19:00.

Trupa antrenată de Mihai 

Silvăşan s-a distrat în me-

ciul tur cu formaţia bulga-

ră şi a reuşit să câştige me-

ciul cu 92-80, într-o partidă 

în care ecartul maxim a de-

păşit şi 20 de puncte în sfer-

tul al treilea. În prima eta-

pă a grupei G, bulgarii au 

depăşit-o pe puternica Eni-

sey Krasnoyarsk (82-80), în 

timp ce în ultima rundă a 

campionatului intern, aceş-

tia au câştigat derby-ul cu 

Lukoil Levski (73-76). Ast-

fel, Balkan Botevgrad împar-

te prima poziţie a ligii bul-

gare cu Beroe şi cu Lukoil 

Levski, având şase victorii 

şi o înfrângere.

Daishon Knight este cel 

mai periculos jucător de la 

Balkan Botevgraad, fiind în 

meciul tur al doilea cel mai 

bun marcator al lui Balkan 

cu 11 puncte. Conducătorul 

de joc al bulgarilor are un 

CV important cu echipe pre-

cum Mornar Bar sau Saiuli 

din Lituania.

Înaintea etapei cu numă-

rul cinci, U-BT Cluj este pe 

locul doi cu şapte puncte 

acumulate, fiind la egalita-

te de Enisey , liderul gru-

pei. Un succes reuşit de tru-

pa lui Mihai Silvăşan ar re-

zolva calculele calificării în 

FIBA Europe Cup. „Studen-

ţii” vor avea un meci extrem 

de greu în ultima rundă, 

atunci când la Cluj va sosi 

Enisey Krasnoyarsk.

U-BT, neînvinsă în Liga Naţională! 
Urmează deplasare în Bulgaria.
U-BT Cluj s-a impus cu 81-74 în etapa cu numărul şase din Liga Naţională de baschet masculin

U-BT Cluj s-a impus cu 81-74 în etapa cu numărul şase din Liga Naţională de baschet masculin.
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