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Salariul minim 
ar putea creşte 
de la 1 noiembrie
Guvernanţii precizează că va exista o diferen-
ţiere în funcţie de studiile angajaţilor. Pagina 4

ACTUALITATE

Prin Floreşti, cu barca
Străzile din comuna Floreşti au fost din 
nou inundate după ploaia de sâmbătă 
spre duminică.  Pagina 3

ACTUALITATE

La sfârşitul săptămânii 
trecem la ora de iarnă
Trecerea la ora de iarnă va avea loc în 
noaptea de 28 octombrie, duminică 
spre luni.  Pagina 3

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

Bulevardul Eroilor a fost, încă din epoca medievală, una din 
principalele străzi comerciale ale oraşului, iar după sistematizarea 
şi extinderea Pieţei Unirii, de la începutul secolului XX, a devenit un loc 
important de promenadă şi relaxare. Pagina 6

Imagini inedite ale străzii, din 1880 până în prezent
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Vremea se răceşte în cursul acestei 
săptămâni. Joi, cel mai frig

ECONOMIE

Românii, „campioni” la importul 
de carne în primele luni ale anului

Vremea se răceşte săptămâ-
na aceasta, anunţă ANM, pre-
cizând că temperaturile se vor 
încadra între 13 şi 21 de grade. 
Joi va fi  cea mai rece zi din săp-
tămână cu temperaturi între 3 
şi 13 grade Celsius, însă de vi-
neri valorile vor creşte uşor.

„În următoarele zile aştep-
tăm anumite modifi cări ale 
vremii mai ales prin prisma 
faptului că se răceşte la mijlo-
cul săptămânii şi vom avea 
temperaturi spre cele normale 
sau uşor mai scăzute. De mier-
curi se răceşte vremea, apar şi 
ploile care vor cuprinde toată 
ţara, nu vor fi  importante ca-
litativ. Miercuri şi joi vântul 
va sufl a tare în cea mai mare 
parte a ţării. În zona montană 
vor fi  precipitaţii mixte, la în-
ceput, iar predominant sub for-
mă de ninsoare, dar nu vor fi  
cantităţi mari”, a declarat Me-

da Andrei, meteorolog de ser-
viciu în cadrul Administraţiei 
Naţionale de Meteorologie 
(ANM), potrivit Mediafax.

Săptămâna aceasta, tempe-
raturile vor fi  cuprinse între 13 
şi 21 de grade, joi fi ind cea mai 
friguroasă zi.

“Începutul săptămânii ne 
aduce modifi cări mari în valo-
rile termice. Luni şi marţi vom 
avea temperaturi maxime cu-
prinse între 13 şi 21 de grade. 
Cele mai ridicate valori se vor 
înregistra în Sudul ţării. Noap-
tea vom avea între 3 şi 10 gra-
de, cu valori mai scăzute în Es-
tul Transilvaniei. Miercuri şi joi 
temperaturile se vor încadra în-
tre 8 şi 14 grade, joi fi ind cele 
mai scăzute. Apoi de vineri vre-
mea se ameliorează uşor, cresc 
temperaturile, iar precipitaţiile 
vor fi  mai puţine”, a mai spus 
meteorologul.

România a importat, în pri-
mele şase luni din 2018, car-
ne şi preparate din carne în 
valoare de 416 milioane de eu-
ro, în creştere cu 11,6% faţă 
de perioada similară din 2017, 
conform datelor centralizate 
de Institutul Naţional de Sta-
tistică (INS).

În schimb, valoarea exportu-
rilor de carne şi preparate din 
carne a fost de aproape două 
ori mai mică decât cea a impor-
turilor, cifrându-se la 209,5 mi-
lioane de euro, deşi a înregis-
trat o uşoară creştere (+2,8%) 
în primul semestru din acest an, 
comparativ cu aceeaşi perioadă 
din anul precedent.

Pe acest segment, România 
se afl ă de ani buni pe defi cit, 
care continuă şi în 2018, aces-
ta totalizând 206,5 milioane 
de euro în primul semestru din 
acest an.

În 2017, România a înregis-
trat un defi cit de 853,9 milioa-
ne euro în comerţul cu produ-
se agroalimentare, în creştere 
cu 53% faţă de anul 2016, când 
a raportat 557,4 milioane de 
euro, potrivit datelor Ministe-
rului Agriculturii şi Dezvoltă-
rii Rurale (MADR).

„România a înregistrat o creş-
tere cu 4,6% a exporturilor cu 
produse agroalimentare în anul 
2017 faţă de 2016, atingând o va-
loare de 6,23 de miliarde euro, 
ponderea cea mai mare fi ind de-
ţinută de materiile prime. Impor-
turile României au înregistrat o 
valoare de 7,1 miliarde de euro, 
o pondere semnifi cativă având-o 
produsele cu valoare adăugată”, 
conform MADR.

Anul trecut, în topul produ-
selor importate s-a menţinut 
carnea de porc, cu o valoare 
de 475 de milioane de euro.
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Bulevardul Eroilor, 
vechiul Corso al Clujului
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Primarul comunei clu-

jene Beliş, Viorel 

Matiş, a fost trimis în 

judecată, la sfârşitul 

săptămânii trecute, 

pentru dare de mită, 

după ce a fost prins în 

flagrant când oferea 

200 de euro unui zia-

rist, pentru a nu mai 

publica articole critice 

la adresa sa, au infor-

mat vineri reprezen-

tanţii DGA – Serviciul 

Judeţean Anticorupţie 

Cluj.

„Ofiţerii Direcţiei Gene-

rale Anticorupţie – Serviciul 

Judeţean Anticorupţie Cluj 

au finalizat cercetările iar 

procurorul din cadrul Par-

chetului de pe lângă Tribu-

nalul Cluj a întocmit rechi-

zitoriul prin care, la data de 

12.10.2018, a dispus trimi-

terea în judecată, în stare 

de libertate, a primarului u-

nei comune din judeţul Cluj, 

pentru săvârşirea infracţiu-

nii de dare de mită. Din cer-

cetări a rezultat faptul că 

acesta a înmânat, în perioa-

da noiembrie 2017 – martie 

2018, suma de 1000 de lei 

şi 200 de euro unui ziarist, 

pentru ca acesta să nu pu-

blice articole defăimătoare 

la adresa sa”, se arată într-o 

informare a DGA, potrivit 

Agerpres.

Viorel Matiş a fost prins 

în flagrant în luna martie.

Primarul din Beliş, Vio-

rel Matiş, este anchetat pen-

tru dare de mită după ce a 

fost prins în flagrant oferind 

200 de euro unui ziarist, 

pentru a nu mai publica ar-

ticole critice la adresa sa, 

conform Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Cluj.

„La data de 03.03.2018, 

procurorii din cadrul Par-

chetului de pe lângă Tri-

bunalul Cluj, cu sprijinul 

tehnic al ofiţerilor de po-

liţie judiciară din cadrul 

D.G.A. – S.J.A. Cluj, l-au 

prins în flagrant pe Matiş 

Viorel, primar al comunei 

Beliş, judeţul Cluj, în timp 

ce acesta oferea suma de 

200 euro, numitului D.I.V., 

ziarist, pentru a nu mai 

publica articole critice la 

adresa sa”, se arată într-un 

răspuns al Biroului de in-

formare şi relaţii publice 

din cadrul Parchetului de 

pe lângă Tribunalul Cluj.

Potrivit procurorilor, pri-

marul i-ar fi oferit ziaristu-

lui contracte de publicitate.

„În fapt, urmare a apari-

ţiei în mass-media a unor 

materiale defăimătoare la 

adresa sa, inculpatul Matiş 

Viorel l-a contactat pe au-

torul lor şi i-a propus înche-

ierea unor contracte de pu-

blicitate, remunerate, cu Pri-

măria Comunei Beliş pentru 

a renunţa la publicarea pe 

viitor a acestora. Ulterior, 

inculpatul i-a oferit marto-

rului (denunţător) D. I. V. 

suma de 1.000 de lei lunar 

de la Primăria comunei Be-

liş, prin încheierea unui con-

tract de publicitate, sau su-

ma de 500 lei lunar din ba-

nii proprii, fără încheierea 

unor acte, pentru a nu mai 

publica pe viitor articole cri-

tice la adresa sa. Inculpatul 

i-a înmânat efectiv marto-

rului, în două tranşe, sume-

le de 1000 lei, respectiv 200 

euro”, se mai arată în răs-

punsul Parchetului.

Primarul comunei Beliş, 
trimis în judecată
Viorel Matiş a fost prins în flagrant când mituia un ziarist, la începutul anului

Pe scurt

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 
PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CLUJ

Primarul din Beliș Viorel Matiş a fost prins în fl agrant în luna martie

 „În fapt, urmare a apariţiei în mass-media a unor materiale defăimătoare 
la adresa sa, inculpatul Matiş Viorel l-a contactat pe autorul lor şi i-a 
propus încheierea unor contracte de publicitate, remunerate, cu Primăria 
Comunei Beliş pentru a renunţa la publicarea pe viitor a acestora. Ulterior, 
inculpatul i-a oferit martorului (denunţător) D. I. V. suma de 1.000 de lei 
lunar de la Primăria comunei Beliş, prin încheierea unui contract de 
publicitate, sau suma de 500 lei lunar din banii proprii, fără încheierea 
unor acte, pentru a nu mai publica pe viitor articole critice la adresa sa. 
Inculpatul i-a înmânat efectiv martorului, în două tranşe, sumele de 1000 
lei, respectiv 200 euro “

Un autocar a luat foc 
pe centura Vâlcele-Apahida

Pompierii ISU s-au luptat minute bune cu 
fl ăcările care au cuprins un autocar ce se 
deplasa între Apahida și Vâlcele.
Autocarul nu transporta pasageri, era doar 
soferul in vehicul. Mai multe autospeciale 
ale Inspectoratului pentru Situatii de 
Urgenta s-au deplasat la locul solicitării.
"La sosirea pompierilor fl ăcările se manifes-
tau violent și au cuprins o mare parte din 
autovehicul. Nu au existat victime", a de-
clarat purtatorul de cuvant al ISU Cluj.

Un incendiu a cuprins 
mai multe case într-un sat 
din judeţul Cluj
Pompierii de la ISU Cluj au intervenit cu pa-
tru autospeciale în Păglisa, comuna 
Dăbâca. Potrivit primelor informaţii, un in-
cendiu a izbucnit la un hambar cu fân și s-a 
extins la patru locuinţe din apropiere.
Nu au fost anunţate persoane rănite, pâ-
nă în acest moment. Un echipaj SMURD 
s-a deplasat la locul incendiului, ca și mă-
sură preventivă.
Cauza probabilă va fi  stabilită la încheierea 
acestora”, transmite ISU Cluj.

Un bărbat a fost lovit 
de tren în Baciu
Un bărbat a fost lovit de tren în gara 
Baciu Triaj.
„În 19.10.2018, poliţiștii Secţiei Regionale 
de Poliţie Transporturi Cluj Napoca – Postul 
de Poliţie TF Cluj Napoca, au fost sesizaţi cu 
privire la faptul ca, in jurul orei 22:20, tre-
nul IR care circulă pe relaţia Budapesta – 
Brașov, în timp ce trecea prin staţia CFR 
Baciu, jud. Cluj, a surprins în gabaritul căii 
ferate și a accidentat mortal o persoană de 
sex masculin.
În urma deplasării la faţa locului și a cerce-
tărilor efectuate, s-a stabilit că în staţia CFR 
Baciu, între fi rele liniei 2 de cale ferată, se 
afl ă cadavrul unui barbat, in varsta de 60 
de ani, din Cluj Napoca.
Cadavrul a fost transportat la IML Cluj pen-
tru necropsie.
În cauza a fost inregistrat un dosar penal 
privind savarsirea infractiunii de "ucidere 
din culpa”, cadru legal in care vor fi con-
tinuate cercetarile pentru stabilirea cir-
cumstantelor exacte in care a survenit 
decesul barbatului”.
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Începând de astăzi, 22 

octombrie şi până în 28 

octombrie are loc valida-

rea voturilor pe dome-

nii, iar în perioada 29 

octombrie - 18 noiem-

brie se va desfășura 

etapa finală de vot. În 

cadrul acestei etape, fie-

care cetățean poate vota 

un singur proiect din 

cele 30 proiecte care au 

ajuns în etapa finală.

În data de 26 noiembrie 

vor fi afișate pe platforma 

www.bugetareparticipativa.

ro cele mai votate 15 pro-

iecte care vor fi implemen-

tate de către Primăria Mu-

nicipiului Cluj-Napoca înce-

pând cu anul 2019.

Duminică, 21 octombrie, 

ora 23:59 a fost ultima zi 

din prima etapă de vot - Vot 

pe domenii, în cadrul pro-

cesului Bugetare participa-

tivă Cluj-Napoca 2018. 

Cetățenii care locuiesc, 

muncesc, studiază în Cluj-Na-

poca și au peste 18 ani au pu-

tut vota prin intermediul plat-

for-mei www.bugetarepartici-

pativa.ro 6 proiecte, câte unul 

din fi ecare domeniu: alei, tro-

tuare şi zone pietonale; mo-

bilitate, accesibilitate şi sigu-

ranţa circulaţiei; spații verzi 

și locuri de joacă; amenajare 

spaţii publice (mobilier urban, 

iluminat public etc.); infra-

structură educațională și cul-

turală; oraşul digital.

Au putut vota doar per-

soanele care se află în aria 

teritorială a municipiului 

Cluj-Napoca.

Din cele 164 de proiec-

te depuse au fost declara-

te eligibile 47. Primul pro-

ces de bugetare participa-

tivă online din România a 

debutat anul trecut la Cluj-

Napoca. În 2018, clujenii 

au depus peste 160 de pro-

puneri de proiecte. Cele  

mai multe dintre ele, 36, 

au fost depuse la capito-

lul „mobilitate și siguranța 

circulației”.

Primăria Cluj-Napoca a 

alocat 150.000 de euro pen-

tru fiecare proiect.

Bugetarea participativă: 
Astăzi începe validarea voturilor
Ieri a fost ultima zi de vot în cadrul procesului bugetare participativă. Mai urmează o etapă. 

Primăria Cluj-Napoca a alocat 150.000 de euro pentru fi ecare proiect

Primul proiect din fiecare domeniu:

1. Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” – Complex 
Educaţional;

2. Creșterea siguranţei pietonale la trecerile de pietoni;

3. Parcul Între Lacuri;

4. Amenajarea spaţiilor publice cu unităţi de colectare 
inteligentă a gunoiului;

5. Trotinete electrice-sistem de închiriat;

6. ClujWay – orașul digital.

Restul proiectelor câștigătoare:

7. Amenajare Mansardă Școala ”Ion Creangă”;

8. Centrul de tineret Cluj-Napoca;

9. Demolare garaje și înlocuirea lor cu parcări și 
spaţiu verde;

10. Toalete pentru toţi;

11. Clujul verde – un copac la trei parcări;

12. Autobuze/Microbuze școlare cu circuit închis;

13. Piste biciclete Observatorului și Nicolae Titulescu;

14. Artă în curtea școlii – Lăsaţi artiștii stradali să 
coloreze Clujul;

15. Clujul Verde și Eficient: Grădini verticale și Faţade 
vegetale

Lista finală a proiectelor câştigătoare 
în urma procesului de bugetare 
participativă în 2017

Trecerea la ora de iarnă 

va avea loc în acest an, 

în noaptea de 28 octom-

brie, duminică spre luni. 

Ora 4:00 va deveni ora 

3:00 şi vom dormi mai 

mult cu o oră.

Acest mecanism de schim-

bare a orei este folosit de 

România din 1932, acesta 

fiind folosit de peste 100 de 

ţări din întreaga lume.

Ora de iarnă este de fapt 

ora legală oficială standard, 

de multe ori doar ora ofici-

ală, legată de conceptul de 

oră astronomică, folosită în 

mod normal în majoritatea 

ţărilor sau teritoriilor, în spe-

cial în emisfera nordică, aco-

perind calendaristic, de obi-

cei, perioada cuprinsă între 

lunile octombrie a unui an 

şi aprilie a anului următor.

Ora de iarnă este numită 

astfel prin contrast cu ora 

de vară, al cărei scop este 

folosirea din plin, cât mai 

mult timp posibil, a luminii 

Soarelui, prin mutarea îna-

poi a orei oficiale cu o oră. 

Cel care s-a gândit prima 

dată la posibilitatea intro-

ducerii acestui tip de orar 

convenţional a fost un 

neo-zeelandez pe numele 

Hudson, în 1898.

Pentru următorii ani, tre-

cerea la ora de vară şi la ora 

de iarnă se va face la urmă-

toarele date:

2019 – 31 martie – 27 oc-

tombrie

2020 – 29 martie – 25 oc-

tombrie

Cum ne infl uenţează sănă-
tate trecerea la ora de iarnă

Medicii consideră că oa-

menii au nevoie de aproxi-

mativ o săptămână pentru 

a se adapta la ora de iarnă, 

deoarece trebuie să se cul-

ce cu o oră mai devreme de-

cât s-au obişnuit. Pentru cei 

care suferă de anumite pro-

bleme de sănătate, efectele 

schimbării ritmului biologic 

ar putea fi mai serioase.

„Cei mai mulţi dintre 

noi îşi vor ajusta ceasul 

biologic destul de rapid. 

După câteva zile se vor 

obişnui cu noul program”, 

spune Xiaoyong Yang, un 

profesor asistent la Uni-

versitatea Yale.

La sfârşitul săptămânii 
trecem la ora de iarnă

Străzile din comuna 

Floreşti au fost din nou 

inundate după precipi-

taţiile care au căzut în 

cursul nopţii de sâmbă-

tă spre duminică în 

zona Clujului.

Reţelele de socializare 

sunt cel mai îndemână me-

tode prin care cetăţenii fac 

plângeri şi haz de necaz 

când vine vorba de proble-

me şi nemulţumiri.

Un locuitor al comunei 

Floreşti a postat pe un grup 

de facebook fotografii cu 

apa care refuză să fie cap-

tată în canalele de capta-

re, acesta postând şi un 

mesaj care a startul dife-

ritelor interpretări şi co-

mentarii: „Am nevoie de 

o barcă, mă poate ajuta ci-

neva... Doar să ajung la 

magazin vreau.” a scris ce-

tăţeanul.

O altă persoană scrie că 

această situaţie se repetă 

la fiecare ploaie pe acea 

stradă: „Acolo stau părin-

ţii mei, mereu e la fel, la 

orice ploaie. Nu poate lu-

mea ieşi din casă.”

Anul acesta au fost nu-

meroase situaţii în care, 

la ploile abătute în zona 

Clujului, cantitatea de pre-

cipitaţii a fost peste mă-

sura cantităţii posibile de 

captare a canalelor colec-

toare, ceea ce a dus la nu-

meroase nemulţumiri ale 

cetăţenilor şi la numeroa-

se situaţii de inundare a 

străzilor.

Floreştiul, „navigabil” după 
ploaia de sâmbătă noaptea

22 – 28 octombrie – validare vot I

29 octombrie – 18 noiembrie – a doua etapă de vot

19 – 25 noiembrie – validare vot II

26 noiembrie – afi șare rezultate fi nale

Calendar:
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ANUNŢ EVENIMENT CONŞTIENTIZARE

FC-FORMAREA CONTINUĂ, CHEIA PENTRU ÎNTĂRIREA COMPETITIVITĂŢII,
ÎMBUNĂTĂŢIREA GRADULUI DE ADAPTABILITATE LA SCHIMBARE

Cod MySMIS: 118056

SC T SMART SERVICII SRL a organizat în data de 30 septembrie 2018, în cadrul proiec-
tului „FC – Formarea continuă, cheia pentru întărirea competitivităţii, îmbunătăţirea gra-
dului de adaptabilitate la schimbare” un eveniment de conștientizare cu privire la cursuri-
le și activităţile de sprijinire a IMM-urilor, desfășurate în cadrul proiectului.

La eveniment au participat peste 100 de persoane, angajaţi în IMM-uri locale și antre-
prenori. Cu această ocazie, participanţilor li s-au oferit informaţii detaliate referitoare la ti-
purile de cursuri gratuite oferite, precum și la modalitatea se înscriere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Proiect cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman.
Date de contact:

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

Pentru a se încadra în ţinta 

de defi cit bugetar din 2019, 

Guvernul intenţionează să 

ia mai multe măsuri de 

limitare a cheltuielilor buge-

tare şi de creştere a venituri-

lor guvernamentale, potrivit 

unei scrisori trimise de 

Ministerul Finanţelor 

Publice -MFP către Comisia 

Europeană -CE.

Informaţia despre intenţia 

Guvernului de a îngheţa salari-

ile şi de a bloca aplicarea legii 

salarizării a fost divulgată de se-

natorul PNL, Florin Cîţu, care a 

acuzat Guvernul că ţine secret 

documentul trimis la CE, potri-

vit Mediafax.

Documentul a fost făcut pu-

blic parţial sâmbătă dimineaţa 

de liberalul Florin Cîţu, iar mi-

nistrul Finanţelor, Eugen Teo-

dorovici, l-a recunoscut, însă 

despre care a declarat că este 

doar o variantă de lucru.

Pe scurt, ţinta anuală de de-

fi cit bugetar la care s-a angajat 

România este de cel mult 3%, 

care este permisă mai ales în anii 

de criză fi nanciară. România a 

fost la limita acestei ţinte în ul-

timii doi ani – la aproape 3% în 

2016 şi la 2,96% anul trecut.

„În aceste condiţii, vă rog 

să găsiţi anexat raportul că-

tre Consiliu privind planuri-

le luate de Guvernul român 

drept răspuns la recomandă-

rile făcute”, se încheie scri-

soarea, care este semnată de 

Eugen Orlando Teodorovici, 

ministrul Finanţelor. Aceas-

tă scrisoare a fost semnată 

de ministru luni, la data de 

15 octombrie, a ajuns la Co-

misie miercuri, 17 octombrie, 

şi a fost publicată pe site-ul 

instituţiei joi, 18 octombrie.

Printre măsurile transmise 

de Finanţe către CE sunt men-

ţionate drept variante incluse în 

proiectul de buget de stat pen-

tru 2019: îngheţarea salariului 

brut pentru angajaţii din secto-

rul public la nivelul din decem-

brie 2018; voucherele de vacan-

ţă să rămână la acelaşi nivel pre-

cum anul trecut, respectiv 1.450 

de lei de persoană.

„Legea salarizarea unitare 

nu se va aplica”, se sublinia-

ză în scrisoarea Finanţelor. În 

plus, este menţionată păstra-

rea la acelaşi nivel a număru-

lui de angajaţi din sectorul pu-

blic precum în acest an.

Altă variantă discutată la 

realizarea bugetului pentru 

2019 este să se continue 

amânarea măsurilor referi-

toare la salariu, măsuri cu 

impact asupra deficitului, 

aşa cum au fost amânate în 

2018, de asemenea.

Salariile bugetarilor şi angajările 
la stat, îngheţate în 2019?
Guvernul României estimează un deficit bugetar, pe cash, de 2,58% anul viitor

Guvernul intenţionează să ia măsuri de limitare a cheltuielilor bugetare şi de creştere a veniturilor guvernamentale

Ministrul Muncii, Lia Olguţa 

Vasilescu, a anunţat sâmbă-

tă, pe Facebook, că, după 

analiza datelor transmise de 

Comisia de Prognoză, insti-

tuţia pe care o conduce 

lucrează la creşterea sala-

riului minim pe economie 

de la 1 noiembrie, existând 

o diferenţiere în funcţie de 

studiile angajaţilor.

„După analiza datelor trans-

mise de Comisia de Prognoza, 

MMJS lucrează la creşterea sa-

lariului minim pe economie 

încă de la fi nalul acestui an şi 

la diferentierea salariului mi-

nim in funcţie de studii sau 

vechimea de peste 15 ani. Aveţi 

mai jos analiza Comisiei de 

prognoza şi a MMJS şi calen-

darul creşterilor”, a scris Lia 

Olguţa Vasilescu, pe Facebook.

Potrivit documentului pre-

zentat de ministrul Muncii, 

propunerea este de „Creştere 

a salariului de bază minim brut 

pe ţară garantat în plată la ni-

velul de 2080 de lei/lună, în-

cepând cu 1 noiembrie 2018”.

Totodată, acesta prevede 

introducerea unui salariu de 

bază minim brut pe ţară ga-

rantat la nivelul de 2350 lei/ 

lună pentru angajaţii pe pos-

turi pentru care sunt necesa-

re studii superioare.

Acelaşi act prevede şi creş-

terea salariului de bază mi-

nim brut pe ţară garantat în 

plată la nivelul de 2350 lei/

lună, pentru angajaţii cu 15 

ani vechime, începând cu 1 

noiembrie 2018.

Totodată, propunerea este 

de introducere în Codul Mun-

cii a unui prag minim al ra-

portului salariu de bază mi-

nim brut pe ţară garantat în 

plată/ câştig salarial mediu 

brut la cel puţin 45%, înce-

pând cu 2020.

Salariul minim ar putea 
creşte de la 1 noiembrie
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Bulevardul Eroilor a fost, 

încă din epoca medievală, 

una din principalele 

străzi comerciale ale ora-

şului, iar după sistemati-

zarea şi extinderea Pieţei 

Unirii, de la începutul 

secolului XX, a devenit un 

loc important de prome-

nadă şi relaxare.

Potrivit unor teorii, prezen-

tate de publicistul şi fi lologul 

Gyorgy Gaal, este foarte pro-

babil ca actualul bulevard al 

Eroilor să fi  fost în perioada 

medievală principala arteră a 

oraşului, dată fi ind lăţimea sa 

neobişnuită şi o importantă 

zonă comercială, în care ne-

gustorii îşi prezentau mărfu-

rile pentru oamenii bogaţi ai 

oraşului, care locuiu în pala-

tele şi condominiile din zonă.

Numit iniţial Strada de 

Mijloc, bulevardul a primit 

la sfârşitul secolului al 

XIX-lea numele lui Ferenc 

Deak, politicianul maghiar 

considerat „înţeleptul patri-

ei”, apoi, în timp, pe cele ale 

reginei Maria, ministrului so-

vietic de Externe, Viaceslav 

Molotov, imediat după al Doi-

lea Război Mondial, al pri-

mului ministru român dr.Pe-

tru Groza, pentru a fi  rebo-

tezat în 1990 cu actualul nu-

me, în cinstea eroilor-mar-

tiri ai revoluţiei, porniţi în 

21 Decembrie 1989, din acest 

loc pentru a cere răsturna-

rea regimului comunist.

Importanţa străzii în istorie 

este reliefată de amplasarea aici 

a clădirii vechi a Primăriei con-

struită în stil neorenascentist 

(1843-1845), după proiectul ar-

hitectului Anton Kagerbauer şi 

a palatelor unora dintre fami-

liile nobiliare din oraş.

Tot aici au fost amplasa-

te monumentele Memoran-

diştilor, realizat în 1994 de 

artistul Paul Eugen, şi al 

Lupei Capitolina, o copie a 

statuii din capitala Italiei, 

dăruită clujenilor în 1921, 

amplasată iniţial pe strada 

Kogălniceanu.

Interesant este că bulevar-

dul din Cluj are cel mai ma-

re hotspot WiFi din România.

Pe Bulevardul Eroilor se 

afl ă şi Biserica Greco-Catoli-

că Schimbarea la Faţă, cunos-

cută iniţial sub numele de Bi-

serica Minorită. Aceasta a fost 

construită între anii 1775-1779 

de adepţii ordinului minorit, 

reveniţi în oraş după ce fuse-

seră alungaţi în timpul Refor-

mei religioase din 1556 şi re-

primiţi în Cluj, prin 1724.

Minoriţii, întorşi în oraş, 

au cumpărat casa Henter de 

pe Strada de Mijloc şi au con-

struit o biserică dar, din nefe-

ricire, turnul acesteia nu a re-

zistat şi s-a prăbuşit în 1779, 

distrugând o parte din biseri-

că şi omorând un om.

Reconstruirea turnului a 

fost făcută din bani alocaţi 

de împărăteasa Maria Tere-

za şi a fost realizată de Eber-

hard Baumann, cel care con-

struise şi Palatul Banffy, un 

alt edificiu important al ora-

şului, în stil baroc.

Istoria vechiului Corso al Clujului: 
Bulevardul Eroilor în imagini inedite
Este foarte probabil ca actualul bulevard al Eroilor să fi fost în perioada medievală principala arteră a oraşului

Strada de Mijloc, actualul Bulevard Eroilor, in anul 1887

Gala decernării premiilor 

celei de-a 17-a ediţii a 

Festivalului Internaţional 

al Teatrelor de Păpuşi şi 

Marionete „Puck a avut 

loc vineri, 19 octombrie. 

Premiul pentru Cel mai 

bun spectacol le-a revenit 

artiştilor Teatrului pentru 

Copii şi Tineret 

„Luceafărul” din Iaşi, 

pentru reprezentaţia „O 

poveste japoneză”, în sce-

nariul şi regia Irinei 

Niculescu.

Spectacolul „O poveste ja-

poneză” a primit, de aseme-

nea, Premiul pentru regie, 

acordat Irinei Niculescu. În 

plus, Premiul de mânuire i-a 

fost acordat Lilianei Ma-

vriş-Vârlan, pentru rolurile din 

acelaşi spectacol.

Povestea originală care a 

stat la baza adaptării sceni-

ce este marcată de mitolo-

gia japoneză, în care cele 

trei femei puternice sunt 

adesea prezente.

„Ele reprezintă anotimpu-

rile vieţii şi exprimă profun-

zimea relaţiei dintre om şi 

natură. Rolul lor este acela 

de a iniţia şi de a ghida ero-

ul, fără a-şi pierde dimensi-

unea pământeană şi umorul. 

Povestea luptătorului de su-

mo Yoneyama şi a lui Maru-

me insufl ă o atmosferă de 

seninătate şi fericire. Parcur-

sul iniţiatic al celor doi eroi 

constă în călătoria lor, unul 

spre celălalt. Concepţia re-

gizorală se inspiră din patri-

moniul cultural al Japoniei, 

din folclor, arta grafi că şi tea-

trul de păpuşi tradiţional. 

Versiunea scenică a acestei 

povestiri fermecătoare cu an-

ti-eroi explorează cu umor 

ideea că puterea adevărată 

constă atât in forţa muşchi-

lor, cât şi în cea a inimii", a 

detaliat Irina Niculescu.

Scenografi a şi muzica spec-

tacolului este semnată de John 

Lewandowski (SUA), iar distri-

buţia este alcătuită din Carmen 

Mihalache, Ioana Iordache, Li-

liana Mavriş Vârlan, Claudiu 

Gălăţeanu şi Dragoş Maftei.

Premiul pentru scenogra-

fi e a fost acordat spectacolu-

lui ”The Adventures of Hot-

zenplotz, susţinut de Teatrul 

„Bóbita” din Pecs, Ungaria. 

Premiul pentru muzică ex 

aequo a mers către spectaco-

lele Exuvia, (‘T Magisch Thea-

tertje, Maastricht, Olanda) şi 

„Aventurile lui Hotzenplotz” 

(Teatrul „Bóbita” din Pecs, 

Ungaria).

Premiul pentru dramatur-

gie i-a revenit Emei Stere, pen-

tru scenariul spectacolului 

Muzicanţii din Bremen, pre-

zentat de Teatrul de Anima-

ţie „Ţăndărică” Bucureşti.

Premiul pentru păpuşi a 

fost acordat pentru spectaco-

lul „Fiul muzicantului şi dra-

cii”, suţinut de Teatrul de Pă-

puşi Brighella, Trupa “Harag 

Gyorgy” din Satu Mare.

Premiul pentru interpre-

tare i-a revenit artistei 

Stéfán Bodor Mária, pentru 

rolurile interpretate în spec-

tacolul Prinţul Fericit (Tea-

trul „Szigligeti”, Trupa 

„Lilliput” Oradea).

A mai fost acordată o Di-

plomă pentru mişcare sce-

nică reprezentaţiei Lights 

Souls – Quartet Dekru din 

Ucraina şi o Diplomă pen-

tru expresivitatea ludică 

pentru spectacolul Opera 

Opaque, susţinut de Plexus 

Polaire, Franţa.

Nu în ultimul rând, ju-

riul Festivalului Internaţio-

nal al Teatrelor de Păpuşi şi 

Marionete Puck, ediţia 2018, 

a hotărât acordarea urmă-

toarelor premii:

Premiul special „Mona Ma-

rian” – Exuvia, ‘T Magisch Thea-

tertje, Maastricht (Olanda).

Premiul special „Kovács 

Ildikó” – Unpublished No-

vel, Uniunea Independentă 

a Păpuşarilor „Nike” din Tbi-

lisi (Georgia).

Ediţia a 17-a a Festivalului 

Internaţional al Teatrelor de 

Păpuşi şi Marionete „Puck” a 

avut loc la Cluj-Napoca între 

15 şi 19 octombrie.

Unde a mers marele premiu al Festivalului Internaţional „Puck” 2018

Bulevardul Eroilor, in 1920

In 1930, Eroilor era principala artera comerciala a Clujului

In 1927, in fata Bisericii minoritilor parcau trasurile, 
taxiurile epocii

In 1912, pe o parte a strazii circulau exclusiv oamenii 
cu stare, slugilor fi indu-le rezervat celalalt trotuar

In 1910, Eroilor purta numele strada Deak Ferenc
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UDMR a lansat un portal 

de prezentare a 

Transilvaniei, 

„Transylvania Now” 

(Transilvania acum) în 

limba engleză, cu bani din 

partea unei fundaţii din 

Ungaria, în care se vorbeş-

te despre tensiunile dintre 

minorităţile etnice şi 

români, Unirea de la 1918 

fi ind considerată „o cutre-

murătoare experienţă”.

Preşedintele executiv al 

UDMR, Porcsalmi Balint, a de-

clarat, că, pe lângă portal, ini-

ţiatorii proiectului vor să cre-

eze un ecosisistem digital com-

plet, cu social media, cu eve-

nimente şi acţiuni de PR.

„Am lansat zilele trecute 

portalul în limba engleză 

Transylvania Now la o Confe-

rinţă digitală organizată la Odor-

heiu Secuiesc pentru IT-iştii din 

regiune. Portalul se adresează, 

în principal, străinilor care ştiu 

foarte puţine sau deloc despre 

Transilvania şi România, este 

despre noi dar nu pentru noi. 

Ideea proiectului datează de 

peste un an, când am consta-

tat că dacă vrem să comuni-

căm ceva în exterior avem prea 

puţine poveşti în limba engle-

ză, nu există site-uri în engle-

ză despre Transilvania şi des-

pre comunitatea maghiară de 

aici. Pe lângă portal, vrem să 

creăm un ecosisistem digital 

complet, cu social media, cu 

evenimente şi acţiuni de PR, 

care se adresează exclusiv stră-

inilor, decidenţilor politici, in-

fl uencerilor din Europa şi SUA, 

jurnaliştilor care vor să afl e mai 

multe despre Transilvania şi 

despre comunitatea maghiară. 

Nu este un site de ştiri sau un 

blog turistic, ci este un portal 

de prezentare a realităţilor şi 

poveştilor de succes din Tran-

silvania”, a spus Porcsalmi.

În cele câteva texte care au 

fost publicate – despre Ţinutul 

Secuiesc, despre o manifestare 

de la Sic, despre Sibiu, despre 

faptul că Transilvania este lo-

cul de naştere al toleranţei re-

ligioase sau în fotografi i, denu-

mirile localităţilor sunt bilin-

gve: Kolozsvár (Cluj-Napoca), 

Torda (Turda), Nagyszeben (Si-

biu), Szilagysomlyó (Şimleul 

Silvaniei), Nagyvárad (Oradea), 

Szék (Sic), Székelyudvarhely 

(Odorheiu Secuiesc), 

Homoródfürdo (Băile Homo-

rod), Torockószentgyörgy (Col-

teşti), Máréfalva (Satu Mare), 

iar textele reprezintă opinia au-

torului.

„Autorii au autonomie edi-

torială, noi respectăm opinia 

fi ecăruia, nu cenzurăm pe ni-

meni”, a precizat preşedinte-

le executiv al UDMR.

Cutremurătoarea 
experienţă a împărţirii 
teritoriului Ungariei

De exemplu, în articolul 

„Transilvania multilingvă” se 

arată că, pentru cineva care 

vine din Europa de Vest, „Tran-

silvania poate părea de modă 

veche din cauza rădăcinilor 

religioase uneori partizane, a 

tensiunilor dintre minorităţi-

le etnice şi români”, unul din-

tre aspectele pozitive fi ind 

abordarea spre învăţarea lim-

bilor străine, iar în articolul 

„Sibiu, un oraş ieşit direct din-

tr-un basm” se menţionează 

că, odată cu sfârşitul Primu-

lui Război Mondial, „cutre-

murătoarea experienţă a îm-

părţirii teritoriului Ungariei a 

avut ca rezultat faptul că Si-

biul, ca restul Transilvaniei, a 

devenit parte a României”.

Potrivit lui Porcsalmi, prin-

cipiul de bază după care func-

ţionează Transylvania Now es-

te prezentul şi viitorul Transil-

vaniei, sloganul fi ind „Transil-

vania – unde trecutul se întâ-

neşte cu viitorul”.

„Despre trecutul Transilva-

niei s-a discutat şi se discută 

mult în spaţiul public autoh-

ton, dar despre prezent şi vii-

tor aproape deloc. Noi vrem 

să arătăm prin poveştile publi-

cate din perspectiva oameni-

lor de succes o altă faţă a re-

giunii care nu prea se vede. 

Vrem să arătăm că există nu 

doar trecut, nu doar tradiţie şi 

istorie, ci şi educaţie, inovare 

şi succes în Transilvania. Iar 

acest lucru se poate realiza din 

perspectiva unor tineri care s-

au întors în ţară şi au început 

o afacere. Avem nevoie de po-

veşti pozitive despre Transil-

vania, de poveştile de succes 

ale acestor oameni care trăiesc 

aici”, a explicat preşedintele 

executiv al UDMR.

Probleme legate de 
drepturile de folosire 
a limbii materne

Porcsalmi a precizat că 

noul portal va prezenta şi 

anumite aspecte specifice 

ale comunităţii maghiare, 

cum ar fi problemele legate 

de drepturile de folosire a 

limbii materne.

În cadrul portalului sunt 

postate articole ale unor jur-

nalişti, bloggeri maghiari, dar 

este unul de tip open source, 

ceea ce înseamnă că este des-

chis spre publicarea textelor 

inclusiv a unor autori români 

care au o poveste interesantă 

şi care merită prezentată pu-

blicului din afara ţării.

Transylvania Now este un 

portal publicat de Fundaţia Eu-

rotrans înfi inţată de UDMR şi 

benefi ciază de fi nanţare din 

partea Fundaţiei Gábor Bethlen 

din Ungaria.

(Mediafax)

UDMR a lansat un site despre Transilvania
Pe siteul lansat de Uniune se vorbeşte de tensiuni între minorităţi şi români

Iniţiatorii proiectului vor să creeze un ecosisistem digital complet, cu social media, cu evenimente şi acţiuni de PR
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Parlamentul din Kosovo 

a aprobat înfiinţarea 

unei armate de 5.000 de 

membri, deşi minorita-

tea sârbă denunţă o 

decizie ilegală, infor-

mează site-ul agenţiei 

Reuters.

Deputaţii de etnie sârbă 

din Kosovo, susţinuţi de Bel-

grad, au depus eforturi pen-

tru blocarea iniţiativei de cre-

are a unei armate a Kosovo. 

Serbia nu recunoaşte inde-

pendenţa fostei provincii.

Însă Parlamentul de la 

Priştina a aprobat trei pro-

iecte de lege care prevăd 

înfiinţarea unei armate de 

5.000 de membri, intitu-

lată Forţa de Securitate 

din Kosovo.

„Cele trei legi au o sin-

gură sarcină - apărarea in-

tegrităţii teritoriale a Koso-

vo prin protejarea cetăţeni-

lor tuturor comunităţilor din 

Kosovo”, a afirmat premie-

rul Ramush Haradinaj.

Entitatea Kosovo, care are 

o populaţie de 1,8 milioane 

de locuitori, este protejată de 

trupe NATO de la proclama-

rea independenţei în anul 

2008. Proiectul prevede înfi -

inţarea unei armate de 5.000 

de militari activi şi 3.000 de 

rezervişti. Alianţa Nord-Atlan-

tică ar urma să se implice în 

instruirea militarilor kosovari.

O nouă Armată 
se va înfiinţa în Europa

O retragere a SUA din 

Tratatul privind Forţele 

Nucleare Intermediare 

(INF) va constitui "un 

pas periculos", a atenţi-

onat duminică minis-

trul-adjunct de externe 

al Federaţiei Ruse, 

Serghei Riabkov, infor-

mează TASS şi AFP.

„Acesta va fi un pas foar-

te periculos care, sunt sigur, 

nu va fi înţeles de comuni-

tatea internaţională şi chiar 

va atrage serioase critici”, 

a declarat Serghei Riabkov 

pentru TASS.

Potrivit lui Riabkov, re-

acţia din partea Rusiei la de-

cizia lui Trump de a retra-

ge SUA din INF nu se va ba-

za pe porniri emoţionale, ci 

pe o analiză concretă a si-

tuaţiei. El a acuzat „încer-

cările SUA de a obţine prin 

şantaj de la Moscova anu-

mite concesii, mai ales în 

probleme de securitate in-

ternaţională” şi a opinat că 

existenţa acestui tratat „în-

curcă planurile SUA privind 

o dominaţie totală”.

Totodată, Riabkov şi-a ex-

primat speranţa că John Bol-

ton, consilierul preşedinte-

lui american pentru securi-

tate naţională, care va sosi 

duminică într-o vizită la 

Moscova, va explica planu-

rile Washingtonului cu pri-

vire la Tratatul INF.

Statele Unite se vor retra-

ge unilateral din tratatul cu 

Rusia privind forţele nucle-

are intermediare (INF), a 

anunţat sâmbătă preşedinte-

le american Donald Trump. 

Tratatului INF (Intermedia-

te Nuclear Forces Treaty) a 

fost semnat în 1987 de către 

preşedintele american de la 

acea vreme, Ronald Reagan, 

şi conducătorul sovietic Mi-

hail Gorbaciov. Acest tratat, 

care a interzis utilizarea u-

nei serii întregi de rachete 

cu rază de acţiune variind 

între 500 şi 5.000 de km, a 

pus capăt crizei declanşate 

în anii 1980 prin desfăşura-

rea de rachete SS-20 sovie-

tice, cu focoase nucleare, în-

dreptate atunci împotriva ca-

pitalelor occidentale.

Ce spune Moscova 
despre o retragere 
a SUA din Tratatul INF

Moartea cumplită a 

jurnalistei bulgare 

Viktoria Marinova, care 

a fost torturată, 

violată şi strangulată 

pe malul Dunării, 

într-un parc din Ruse, 

este un caz aproape 

soluţionat de ancheta-

tori, scrie Gândul.

Există un suspect care a 

recunoscut fapta, era sub in-

fl uenţa drogurilor şi alcoolu-

lui, îşi aduce aminte parţial 

cum a atacat-o pe jurnalistă, 

cooperează cu organele de 

ordine şi vrea să ispăşească.

Severin Nadejdov Krasi-

mirov, un tânăr în vârstă 

de 21 de ani din localitatea 

bulgară Ruse, este princi-

palul suspect în cazul uci-

derii jurnalistei Acesta a fu-

git în Germania prin Româ-

nia, imediat după comite-

rea crimei. Krassimirov a 

fost extrădat în Bulgaria 

miercuri din Germania, un-

de locuieşte mama sa. A 

fost arestat pe 9 octombrie 

în apropiere de Hamburg 

pe un mandat european.

Vineri, 19 octombrie, a 

fost prezentat la Tribunalul 

districtual din Ruse. Avoca-

tul lui Krasimirov a cerut ca 

şedinţa să fie ţinută în spa-

tele uşilor închise, însă in-

stanţa de la Ruse a respins 

cererea. Apărătorul s-a apro-

piat de Krassimirov şi i-a 

şoptit să tacă.

Krassimirov: Regret, 
dar nu-mi aduc aminte 
cum s-a întâmplat

„Regret atât de mult. Nu 

pot să cred că am făcut-o”, 

a spus Krassimirov jurna-

liştilor despre uciderea 

Viktoriei Marinova.

Bărbatul a mai declarat 

că în seara de 6 octombrie 

se afla sub influenţa alcoo-

lului şi aduce aminte că a 

avut loc o altercaţie cu o fe-

meie pe care nu o cunoştea. 

A povestit că a lovit-o pes-

te faţă şi a aruncat-o în tu-

fişuri, dar declară că nu-şi 

aminteşte nimic din ce s-a 

întâmplat după aceea, scrie 

New York Post.

„Oricare ar fi pedeapsa, 

chiar dacă este închisoarea 

pe viaţă, o voi ispăşi”, a 

spus către reporteri după ce 

l-au întrebat ce pedeapsă 

crede că merită.

Acum, toate speculaţiile 

iniţiale cu privire la legătu-

ra dintre crima oribilă şi ac-

tivitatea profesională a jur-

nalistei sunt înlăturate.

Este sau nu al treilea 
jurnalist european 
lichidat?

Iniţial, presa internaţio-

nală a scris că Marinova ar 

fi putut fi lichidată din ca-

uza anchetei pe care o pre-

zentase recent la emisiunea 

sa de la TVN din Ruse, ca-

re se referea la deturnarea 

de fonduri europene, în 

scandalul GPGate. Investi-

gaţia, lansată de jurnaliştii 

de la bivol.bg, vizează o re-

ţea de oligarhi ruşi care au 

conexiuni cu o serie de po-

liticieni şi oameni de afa-

ceri din Bulgaria.

Într-o primă etapă, an-

chetatorii nu au exclus o 

legătură între investigaţia 

la care lucra şi crimă. Ea 

îi intervievase recent pe 

jurnalistul român de inves-

tigaţie Attila Biro de la Ri-

se Project şi pe colegul său 

bulgar, Dimitar Stoianov, 

de la Bivol, în legătură cu 

arestarea lor de către poli-

ţia bulgară şi la posibilele 

conexiuni cu ancheta pu-

blicată pe siteul de inves-

tigaţii bivol.bg.

Asasinul jurnalistei 
Viktoria Marinova 
își recunoaşte fapta
Tânărul susţine că nu-şi aminteşte nimic

SEVERIN NADEJDOV KRASIMIROV | 
principalul suspect

 „Oricare ar fi  pedeapsa, chiar dacă este 
închisoarea pe viaţă, o voi ispăşi “

Iniţial, presa internaţională a scris că Marinova ar fi  putut fi  lichidată din cauza anchetei pe care o prezentase 
recent la emisiunea sa de la TVN din Ruse, care se referea la deturnarea de fonduri europene
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CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
IMOFINANCE S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înregistra-
tă la Ofi ciul Registrului Comerţului sub nr. J12/2264/2003, a-
vând CUI RO15657204, capital social 2.730.800 lei, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 
23.11.2018, la ora 11:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţio-
narii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
13.11.2018, stabilită ca dată de referinţă. În caz de neîndeplini-
re a condiţiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Gene-
rală Extraordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 26.11.2018, 
la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor:

1. Aprobarea defi nitivă a fuziunii prin absorbţia societă-
ţii IMOFINANCE S.A. de către societatea IMOINVEST S.A., re-
spectiv societatea IMOFINANCE S.A., în calitate de societa-
te absorbită, se dizolvă fără a intra în lichidare și transferă 
totalitatea patrimoniului acesteia către societatea IMOIN-
VEST S.A., în calitate de societate absorbantă, în schimbul 
repartizării către acţionarii societăţii IMOFINANCE S.A. de ac-
ţiuni la societatea IMOINVEST S.A., conform proiectului de 
fuziune publicat în Monitorul Ofi cial al României, Partea a 
IV-a nr. 3761 din data de 01.10.2018. Procedura de fuziu-
ne s-a realizat în conformitate cu prevederile Art. 238 alin. 
1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 R.

2. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii IMO-
INVEST S.A. ca urmare a fuziunii, cu 2.730.800 lei, de la va-
loarea de 22.760.300 lei la valoarea de 25.491.100 lei, re-
prezentând un număr de 5.098.220 acţiuni, fi ecare cu o va-
loare nominală de 5 lei. Capitalul social este repartizat pe 
acţionari astfel:

- Persoane fi zice, deţin 4.606.673 acţiuni, fi ecare cu o va-
loare nominală de 5 lei, în valoare totală de 23.033.365 lei, 
reprezentând 90,3585% din capitalul social;

- Persoane juridice, deţin 491.547 acţiuni, fi ecare cu o valoa-
re nominală de 5 lei, în valoare totală de 2.457.735 lei, repre-

zentând 9,6415% din capitalul social. Structura acţionariatului 
societăţii și numărul acţiunilor deţinute de fi ecare acţionar sunt 
evidenţiate în Registrul acţionarilor societăţii IMOINVEST S.A. 
Alocarea efectivă de acţiuni în societatea absorbantă IMOINVEST 
S.A. se regăsește în anexa la Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.

3. Aprobarea dizolvării fără lichidare a societăţii IMOFI-
NANCE S.A. și radierea acesteia de la Ofi ciul Registrului Co-
merţului de pe lângă Tribunalul Cluj.

4. Aprobarea mandatării Administratorului unic al IMO-
FINANCE S.A. să semneze Hotărârea AGEA ce va fi  adopta-
tă în numele și pentru toţi acţionarii societăţii, precum și o-
rice alte documente necesare aferente procedurii de fuziu-
ne și respectiv radiere.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce 
va fi  adoptată și a tuturor modifi cărilor ce se impun la Ofi -
ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj și pu-
blicarea Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată în Monitorul Ofi ci-
al al României, Partea a IV-a, precum și să obţină documen-
tele aferente eliberate de ORC.

Materialele AGEA vor putea fi  accesate spre consultare, 
de către acţionari, pe site-ul www.imogrup.ro, începând cu 
data de 22.10.2018.

În cazul în care acţionarii optează pentru consultarea în 
format letric a materialelor AGEA, se va adresa societăţii o 
solicitare în acest sens, acestea putând fi  consultate la se-
diul societăţii sau putând fi  transmise prin scrisoare reco-
mandată, la adresa acţionarului înregistrată în Registrul Ac-
ţionarilor. Acţionarii înregistraţi la data de 13.11.2018 pot 
participa la Adunare direct sau pot fi  reprezentaţi și prin al-
te persoane decât acţionarii, pe bază de procură specială. 
Formularele de procuri speciale se pot obţine începând cu 
data de 22.10.2018 de la sediul IMOFINANCE S.A. sau de 
pe site-ul www.imogrup.ro și trebuie depuse la sediul IMO-
FINANCE S.A., în original, cu 48 ore înainte de adunare, sub 
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot.

 Administrator unic,
Dl. Ster Radu Voicu

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
IMOINVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 3, jud Cluj, înre-
gistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. 
J12/2388/2003, având CUI RO15697381, capital social 
22.760.300 lei, convoacă Adunarea Generală Extraordina-
ră a Acţionarilor pentru data de 23.11.2018, la ora 11:00, 
la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Re-
gistrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 13.11.2018, stabili-
tă ca dată de referinţă. În caz de neîndeplinire a condiţiilor 
de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extra-
ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 26.11.2018, 
la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor:

1. Aprobarea defi nitivă a fuziunii prin absorbţia socie-
tăţii IMOFINANCE S.A. de către societatea IMOINVEST S.A., 
respectiv societatea IMOFINANCE S.A., în calitate de soci-
etate absorbită, se dizolvă fără a intra în lichidare și trans-
feră totalitatea patrimoniului acesteia către societatea IMO-
INVEST S.A., în calitate de societate absorbantă, în schim-
bul repartizării către acţionarii societăţii IMOFINANCE S.A. 
de acţiuni la societatea IMOINVEST S.A., conform proiec-
tului de fuziune publicat în Monitorul Ofi cial al României, 
Partea a IV-a nr. 3761 din data de 01.10.2018. Procedura 
de fuziune s-a realizat în conformitate cu prevederile Art. 
238 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 R.

2. Aprobarea majorării capitalului social al societăţii 
IMOINVEST S.A. ca urmare a fuziunii, cu 2.730.800 lei, de 
la valoarea de 22.760.300 lei la valoarea de 25.491.100 
lei, reprezentând un număr de 5.098.220 acţiuni, fi ecare 
cu o valoare nominală de 5 lei. Capitalul social este repar-
tizat pe acţionari astfel:

- Persoane fi zice, deţin 4.606.673 acţiuni, fi ecare cu o 
valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 23.033.365 
lei, reprezentând 90,3585% din capitalul social;

- Persoane juridice, deţin 491.547 acţiuni, fi ecare cu o 
valoare nominală de 5 lei, în valoare totală de 2.457.735 
lei, reprezentând 9,6415% din capitalul social. Structura 
acţionariatului societăţii și numărul acţiunilor deţinute de 
fi ecare acţionar sunt evidenţiate în Registrul acţionarilor 
societăţii IMOINVEST S.A. Alocarea efectivă de acţiuni în 
societatea absorbantă IMOINVEST S.A. se regăsește în ane-
xa la Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.

3. Aprobarea modifi cării Actului constitutiv al societăţii 
IMOINVEST S.A. ca urmare a fuziunii, astfel: Art. 7 va avea 
conţinutul: “Capitalul social subscris și integral vărsat este 
în valoare de 25.491.100 lei. Capitalul social este divizat 
în 5.098.220 acţiuni nominative, emise în formă demate-
rializată, cu o valoare nominală de 5 lei fi ecare. Capitalul 
social este repartizat pe acţionari astfel: Persoane fi zice, 
deţin 4.606.673 acţiuni, fi ecare cu o valoare nominală de 
5 lei, în valoare totală de 23.033.365 lei, reprezentând 
90,3585% din capitalul social; Persoane juridice, deţin 
491.547 acţiuni, fi ecare cu o valoare nominală de 5 lei, în 
valoare totală de 2.457.735 lei, reprezentând 9,6415% din 
capitalul social. Structura acţionariatului societăţii și numă-
rul acţiunilor deţinute de fi ecare acţionar sunt evidenţiate 
în Registrul acţionarilor societăţii.”

4. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societăţii 
IMOINVEST S.A.

5. Aprobarea dizolvării fără lichidare a societăţii IMOFI-
NANCE S.A. și radierea acesteia de la Ofi ciul Registrului Co-
merţului de pe lângă Tribunalul Cluj.

6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Ad-
ministraţie al IMOINVEST S.A. să semneze Hotărârea AGEA 
ce va fi  adoptată în numele și pentru toţi acţionarii societă-
ţii, Actul constitutiv actualizat al societăţii, precum și orice al-
te documente necesare aferente procedurii de fuziune.

7. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplineas-
că toate formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA 
ce va fi  adoptată și a tuturor modifi cărilor ce se impun la 
Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și publicarea Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată în Monitorul 
Ofi cial al României, Partea a IV-a, precum și să obţină do-
cumentele aferente eliberate de ORC.

8. Aprobarea vânzării etajului 4 din clădirea EUROPA 
BUSINESS CENTER SRL către societatea EUROPA BUSINESS 
CENTER MENTENANTA SRL la preţul ce urmează a fi  stabi-
lit conform unui raport de evaluare întocmit de un evalu-
ator extern. Se mandatează președintele Consiliului de Ad-
ministraţie pentru semnarea actului de înstrainare și a ori-
cărui act necesar înstrăinării .

Materialele AGEA vor putea fi  accesate spre consultare, 
de către acţionari, pe site-ul www.imogrup.ro, începând 
cu data de 22.10.2018.

În cazul în care acţionarii optează pentru consultarea în 
format letric a materialelor AGEA, se va adresa societăţii o 
solicitare în acest sens, acestea putând fi  consultate la se-
diul societăţii sau putând fi  transmise prin scrisoare reco-
mandată, la adresa acţionarului înregistrată în Registrul 
Acţionarilor. Acţionarii înregistraţi la data de 13.11.2018 
pot participa la Adunare direct sau pot fi  reprezentati, pe 
bază de procură specială. Formularele de procuri speciale 
se pot obţine începând cu data de 22.10.2018 de la sediul 
IMOINVEST S.A. sau de pe site-ul www.imogrup.ro și tre-
buie depuse la sediul IMOINVEST S.A., în original, cu 48 
ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiu-
lui dreptului de vot.

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dl. Ster Radu Voicu

Mesajele publicate pe 

Facebook ar putea dez-

vălui dacă utilizatorii 

suferă de depresie, con-

form unui nou studiu 

publicat în Proceedings 

of the National Academy 

of Sciences, citat de 

Fox News.

Cuvintele pe care oame-

nii le includ în mesajele pu-

blicate pe reţelele de socia-

lizare pot indica dacă sunt 

afectaţi de o posibilă depre-

sie şi au nevoie de ajutor 

pentru îmbunătăţirea sănă-

tăţii mintale.

„Am observat că utiliza-

torii care au primit în cele 

din urmă diagnosticul de de-

presie au utilizat mai des 

pronumele personal la per-

soana 1, acest lucru suge-

rând o preocupare pentru 

propria persoană”, a notat 

echipa de cercetători condu-

să de Johannes Eichstaedt.

Oamenii de ştiinţă au stu-

diat cazurile a 683 de per-

soane care au apelat la ser-

viciile de urgenţă ale uni-

tăţilor medicale şi au ana-

lizat paginile acestora de 

Facebook. În timp ce majo-

ritatea participanţilor nu au 

prezentat semne de depre-

sie, 114 au fost diagnosti-

caţi cu depresie pe baza is-

toricului lor medical.

Cercetătorii au analizat me-

sajele publicate pe Facebook 

de fi ecare pacient cu şase luni 

înainte de stabilirea diagnos-

ticului de depresie pentru a 

afl a dacă acestea conţineau 

indicii cu privire la starea de 

sănătate mintală.

„Pe baza limbajului care 

a precedat prima documen-

tare a diagnosticului de de-

presie, am putea identifi ca 

pacienţii cu depresie cu ma-

re precizie”, au notat cerce-

tătorii în studiu.

Mesajele conţinând cuvin-

te precum „ugh” („of”), 

„dor”, „ură”, „durere”, „lip-

să”, „plâns” şi „lacrimi” au 

fost mai frecvent atribuite 

persoanelor diagnosticate ul-

terior cu depresie.

Întrucât cazurile de de-

presie şi suicid urmează o 

tendinţă ascendentă în Sta-

tele Unite, platformele me-

dia de socializare ar putea 

oferi o oportunitate pentru 

cercetători de a avea acces 

la informaţii privind proble-

mele de sănătate mintală.

Facebook a iniţiat în 2015 

propriul program ce a per-

mis utilizatorilor să semna-

leze conturile persoanelor 

care aveau gânduri suicida-

re. Compania a folosit, de a-

semenea, algoritmi de inte-

ligenţă artifi cială pentru pre-

venirea sinuciderilor, însă a-

ceasta a fost criticată de ex-

perţi pentru că nu a mers su-

fi cient de departe.

Facebook nu a răspuns 

imediat solicitării Fox News 

de a face comentarii pe a-

ceastă temă.

O altă echipă de cercetă-

tori a relevat în 2017 că In-

stagram ar putea determina 

dacă oamenii suferă de de-

presie pe baza unor caracte-

ristici precum numărul de fo-

tografi i alb-negru publicate.

Însă rezultatele ridică 

semne de întrebare cu pri-

vire la respectarea dreptu-

lui la protejarea datelor per-

sonale legate de starea de 

sănătate. În acest sens, cer-

cetătorii au recunoscut că 

punerea în aplicare a unui 

algoritm ar putea modifica 

mesajele publicate pe reţe-

lele de socializare.

„În mod similar, cei care 

interpretează datele trebuie 

să recunoască faptul că oa-

menii pot schimba ceea ce 

scriu în funcţie de percepţia 

lor asupra modului în care 

informaţiile ar putea fi  obser-

vate şi utilizate”, au notat ei.

Până în prezent Face-

book nu a făcut referiri cu 

privire la dezvoltarea unui 

astfel de instrument în vi-

itorul apropiat, menţionea-

ză Fox News.

Utilizatorii Facebook depresivi, 
depistați prin mesajele postate 
Utilizatorii care au primit în cele din urmă diagnosticul de depresie 
au folosit mai des pronumele personal la persoana 1.

Oamenii de ştiinţă au studiat cazurile a 683 de persoane care au apelat la serviciile de urgenţă ale unităţilor 
medicale şi au analizat paginile acestora de Facebook
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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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Floresti sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Multinațională, 
angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 

0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@

gmail.com.

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

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

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (8.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. 
Informații la telefon 0756-
942490. (1.10)

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

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

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

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (8.20)

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (8.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (16.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (15.20)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj prin 
Serviciul Fiscal Municipal Turda, 
cu sediul în Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, vinde la a III-a 
licitaţie publică, în data de 
14.11.2018, ora 11.00, bunuri-
le mobile constând în: Denumi-
rea bunului mobil. Descriere 
sumară, Drepturile reale și pri-
vilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul: Nu sunt. Preţul 
de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA: 1. Com-
presor industrial cu șurub și aer 
comprimat/ Fini, 9150 lei; 2. 
Circular industrial cu incizor/ 
Holzmann, 8250 lei; 3. Fierăs-
trău panglică/ Holzmann, 3550 
lei; 4. Sistem industrial de 
exlaustare / 2 buc./ Acworld, 
6450 lei; 5. Mașină de îndrep-
tat/ ZMM Stomana, 6250 lei. 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 
*): 19%. Preţul de evaluare sau 
de pornire a licitaţiei fi ind con-
form tabelului de mai sus. In-
formaţii suplimentare pot fi  ob-
ţinute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interi-
or 125 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitaţie pu-
blică, în data de 14.11.2018, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară: 1. Semiremorcă 
04 Schwarzmuller, SPA3/E, an fa-
bricaţie 2004, sarcină maximă 
27.100 kg. Drepturile reale și privi-
legiile care grevează bunurile, da-
că este cazul: Nu sunt. Preţul de 
evaluare sau de pornire al licitaţi-
ei, exclusiv TVA: 40.800 lei. Cota 
TVA/ neimpozabil/ scutit *): 19%. 
Preţul de evaluare sau de pornire 
a licitaţiei fi ind conform tabelului 
de mai sus. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la licitaţie publică, în data de 
14.11.2018, ora 12.00, bunurile 
imobile constând în: Clădire/ părţi 
de clădire/ ansamblu de clădiri de 
tip rezidenţial, în suprafaţă de 
379,14 mp, compusa din S + P + E 
și construită din fundaţie de beton 
și zidărie cărămidă și teren aferent 
în suprafaţă de 385 mp, situate în 
Turda, str. Bicazului nr. 18, preţ de 

evaluare, de pornire al licitaţiei 
1178450 lei (exclusiv TVA *). Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul SFM Turda, str. P-ţa Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 122 sau ac-
cesând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunţuri - vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor sechestra-
te.

¤ 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 prima licitaţie 
publică, în data de 07.11.2018, 
ora 10.00, bunul mobil constând 
din: Autoutilitară Iveco, an de fa-
bricaţie 2003, preţ 18.400 lei, plus 
TVA 3496 lei. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 12, telefon 0264.591670, 
interior 146 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

CITAȚIE

¤ Numitul KHEDER BASEL avand 
calitatea de intimat-pârât este 

chemat în data de 08.11.2018 la 
Tribunalul Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 2-4, Cluj-Napoca, 
sala 130, în dosarul nr. 
22792/211/2017, având ca 
obiect divorț.

PIERDERI

¤ Declar pierdut si nul certifi cat 
constatator punct de lucru str.ION 
MESTER nr.12 , sc II, emis pentru 
SC SIMBOAN FRIGOCOM, CLUJ-
NAPOCA, CUI17207133, 
J12/379/2005

¤ Pierdut certifi cat constatator  
pentru punctul de lucru din: Cluj-
Napoca, bld. Eroilor nr. 16 corp E, 
jud. Cluj eliberat de ORC Cluj pen-
tru AQATESTER S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. I.B. Deleanu, Nr. 
78, sc. 2, ap. 9 Judet Cluj, 
J12/2339/2011, C.U.I. 
29108192. Se declară nul.

¤ Fărcaș Horațiu Gabriel stu-
dent al Universității Babeș-
Bolyai, Facultatea de Științe Po-
litice Administrative și ale Co-
municării, pierdut carnet de stu-
dent și legitimație de transport. 
Le declar nule.

AVIZ DE MEDIU

PRIMĂRIA COMUNEI IARA în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 107612004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru ,,Elaborare PUZ pentru construire 
Centru de Sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. 
Cluj", în com. Iara, sat Iara. jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului, strada Principală, nr. 282, localitatea Iara, judeţul 
Cluj din data de 18 octombrie 2018, între orele 8.00- 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 5 noiembrie 2018, la APM Cluj, 
str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 
0264-412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni – vineri, între orele 900 -1400.

AVIZ DE MEDIU

S.C. SEMTUR S.R.L., în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, în vederea 
obținerii avizului de mediului pentru planul: „PUZ hală 
depozitare cereale“, propus a fi  amplasat în sat Turea, nr. 
204, com. Gîrbău, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la Turea, nr. 204, 
com. Gîrbău , începând cu data de 22.10.2018, între orele 
9.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii până la data de 09.11.2018, la  A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 , bloc 9B, cod 400609, fax 0264412914, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro, după următorul program: 
luni-joi între orele 09.00-14.00, vineri între orele 09.00-
12.00.

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

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

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

Țiglă metalică / Țiglă ceramică

Țiglă Gerard / Tablă zincată

Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264
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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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Maghiara de pe unu 

16:00 Telejurnal 

16:05 Maghiara de pe unu 

17:00 Telejurnal 

17:05 Întrebări și răspunderi 

18:00 Marele Război al 

Naţiunilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Vremea barbarilor 

23:30 Iubiri celebre 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 X Factor 

23:00 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Nume de cod: Spionul 

de noiembrie 

23:45 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 San Antonio 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

20:00 Mireasa din Istanbul 

23:15 Cash Taxi 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Footbal Stars 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

18:00 Footbal Stars 

18:30 Matching Champions 

19:30 Știrile Look Sport 

20:00 Magazin UEFA 

Champions League 

20:30 Liga Magazin 

21:00 Baschet Euroliga: 

Maccabi Tel Aviv – CSKA 

Moscova 

23:00 UEFA Champions 

League: CSKA Moscova – Real 

Madrid 

ACORD DE MEDIU

SC Rompetrol Downstream SRl in calitate de  
titular, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
statie de distributie carburanti „ROMPETROL“, racorduri si 
si bransamente la utilitati, organizare de santier“, propus 
a fi  amplasat in mun. Cluj-Napoca, str.Traian Vuia,nr.222 
E,F, jud. Cluj. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr.99 si la sediul Rompetrol Downstream in 
Bucuresti, Piata Presei Libere, nr.3-5, bl. City Gate NorThern 
Tower,et.2, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-16.00 si 
vineri intre orele 9.00-12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj”

ANUNȚ DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC PRO Smilo 
Prod SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul atelier 
productie usi metalice din localitatea Cluj Napoca .str Calea 
Baciului nr 2F-2G 

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 8.00-14.00, marti-joi intre orele 8.00-14.00 si vineri 
inre orele 8.00-12.00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

a)Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare 
masa lemnoasă din doborâturi I cu strigare aferenta 

anului de producţie 2018.

Organizatorul licitaţiei: Şcoala Gimnaziala Răchiţele 
cu sediul în localitatea Răchitele, nr. 138, judeţul Cluj, telefon/
fax 0264/277801, email scoala_rachitele@yahoo.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 29.10.2018, ora 11:30.
Locul desfăşurării licitaţiei: Şcoala Gimnaziala Răchitele, 

nr. 138, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masa 

lemnoasa din doborâturi I.
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform 

prevederilor Regulamentului de valorifi care a masei lemnoase 
din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.617/2016.

Data şi ora organizării preselecţiei: 26.10.2018, ora 15.
Data şi ora – limită până la care poate fi  depusă 

documentaţia pentru preselecţie și înscrierea la licitaţie: 
26.10.2018, ora 14, la sediul Școlii Gimnaziale Răchiţele..

Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire la licitaţiei 
și pasul de licitare pentru fi ecare partidă sunt afi șate la sediul 
organizatorului și pe situl www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasa pe picior oferit la 
licitaţie este de 130 mc. Din care pe natura de produse:

- Doborâturi I – 130 mc.
Și respectiv pe specii și grupe de specii:
- Brad – 82 mc
- Molid – 48mc

Masă lemnoasă pe picior oferită spre vânzare către 
operatorii economici nu provine din fondul forestier certifi cat.

Masă lemnoasă destinată spre vânzare pe picior 
neadjudecată după prima licitaţie va face obiectul unei noi 
licitaţii organizate de Școală Gimnaziala Răchiţele conform 
H.G nr.671/2016.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul 
organizatorului licitaţiei începând cu data de 22.10.2018.

Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea licitaţiei:

Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și 
partizile scoase la licitaţie se poate obţine de de la sediul 
Școlii Gimnaziale Răchiţele, nr.138, judeţul Cluj.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa 
organizatorului licitaţiei (Școala Gimnazială Răchiţele tel./
fax 0264/277801).

Organizator licitaţie  Preşedinte C.A
Şcoala Gimnazială Răchiţele Roşu Alexandra Claudia

DORACLEAN SRL

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al EURO AGRI PROIECT SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, 
nr. 61, jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

Imobile:
a) Teren intravilan în suprafaţă de 4300 mp, identifi cat 

prin CF 51169 Baciu, situat în Mera, jud. Cluj zona 430-440 
(vis a vis de gară), cu acces la E81– preţ de pornire 123648 
lei + TVA

b) Teren extravilan în suprafaţă de 7200 mp, identifi cat 
prin CF 54194 Baciu, situat în Livada de meri Mera-Rădaia, 
jud Cluj – preţ de pornire 31795+ TVA

Licitaţia va avea loc în data de 26.10.2018, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8. Ap. 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 09.11.2018, ora 12.00, 
23.11.2018, ora 12.00, 07.11.2018 ora 12.00, 21.12.2018, 
ora 12.00, respectiv în data de 04.01.2019, ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 

0721414183 
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”U” Cluj, în impas 
după plecarea 
lui Adrian Falub

Universitatea Cluj s-a despărţit de 
antrenorul Adrian Falub după 
egalul de săptămâna trecută îm-
potriva formaţiei Ripensia 
Timișoara. Pe lista potenţialilor 
antrenori care să ocupe banca 
tehnică clujeană și-a făcut loc Edi 
Iordănescu și Florin Bratu. Din pă-
cate Edi Iordănescu nu dorește un 
contract până la fi nalul acestui an 
iar Florin Bratu a semnat deja cu 
gruparea din Bacău. În 13 etape, 
Universitatea Cluj are șapte victo-
rii, trei egalări și trei înfrângeri.

Potaissa Turda, 
încă un pas greşit 
în Ligă

Echipa de handbal Potaissa Turda 
a pierdut meciul împotriva forma-
ţiei CSM București, scor 24-35. 
Potaissa Turda a rezistat doar o 
repriză în meciul din Sala „Rapid”, 
apoi s-a prăbușit, acuzând mai 
multe absenţe din lot din cauza 
problemelor medicale. Victoria 
echipei CSM București nu a fost 
însă și cea mai clară din această 
rundă. Dunărea Călărași s-a im-
pus cu 42-28 pe terenul 
Universităţii Cluj. Cu acest rezultat 
Potaissa Turda ajunge pe locul 4 
în clasamentul Ligii Naţionale, cu 
13 puncte acumulate, în timp ce 
Universitatea Cluj rămâne pe ulti-
mul loc, fără niciun punct câștigat 
în acest sezon.

„Studenţii” mici 
continuă victoriile

Universitatea Cluj își continuă par-
cursul fără greșeală în Liga Elitelor 
U19. Sâmbătă, elevii lui Călin 
Sălăgean s-au impus la limită pe 
terenul celor de la Csikszereda 
Miercurea Ciuc, scor 1-0, graţie 
golului marcat în fi nalul partidei 
de Vomir. Este a treia victorie sta-
gionară a clujenilor care au strâns 
zece puncte și se menţin pe podi-
um. Tot sâmbătă, echipa pregăti-
tă de Daniel Sima, a pierdut me-
ciul împotriva formaţiei LPS Satu 
Mare, după o primă repriză foar-
te bună, scor 1-2. Runda viitoare, 
“U” și Ardealul vor fi  faţă în faţă, 
la Baza Sportivă „Clujana”, în der-
by-ul rundei a 5-a la Under 19 
(27 octombrie, ora 12:00), ur-
mând ca imediat după această în-
tâlnire ”U” Cluj să se dueleze cu 
Luceafărul Oradea, în competiţia 
dedicată jucătorilor sub 17 ani.

Pe scurt

Echipa de handbal femi-

nin Universitatea Cluj nu 

reuşeşte să facă faţă 

niciunei echipe din Liga 

Naţională, ajungând la a 

şasea înfrângere din şase 

partide disputate în acest 

sezon regulat.

Disputat, ieri, în Sala Spor-

turilor „Horia Demian” din 

Cluj-Napoca, meciul dintre U-

niversitatea Cluj şi Minaur Ba-

ia Mare a fost încheiat cu vic-

toria oaspeţilor, scor 23-29 

(10-12), după ce întreaga parti-

dă echipa clujeană a fost în spa-

tele rivalei.

Minaur a început mai bine 

partida şi s-au distanţat repede 

pe tabelă încă din primele mi-

nute. Scorul a fost deschis de 

băimărence abia în minutul pa-

tru, iar la jumătatea primei re-

prize tabela indica 4-7.

Cu mari probleme la fi na-

lizare, jucătoarele antrenate 

de Alin Bondar au avut mari 

probleme cu apărarea băimă-

rencelor. Clujencele nu au re-

uşit să se apropie la mai mult 

de două goluri pe tabelă pe 

toată durata reprizei, iar la 

pauză scorul era 10-12.

Repriza secundă a fost un 

adevărat concurs de ratări pen-

tru jucătoarele Universităţii Cluj, 

iar în minutul 40 al partidei Mi-

naur conducea la patru goluri 

diferenţă, 12-16.

Echipa oaspete a avut du-

blă eliminare şi Universita-

tea Cluj a profitat ca să se 

apropie pe tabelă.

Jucătoarele echipei gazde au 

profi tat de o dublă eliminare în 

tabăra adversă şi s-au apropiat, 

însă efortul nu continuat până 

la fi nal, iar Baia Mare s-a im-

pus cu 29-23.

Antrenorul echipei Universi-

tatea Cluj, Alin Bondar, a decla-

rat că eşecurile de pe teren vin 

cauza unei tensiuni în interio-

rul echipei dar că speră să se 

rezolve în cel mai scurt timp.

„Consider că există o tensi-

une foarte mare acumulată în 

echipă. Nu ne este uşor după 

înfrângerile consecutive pe ca-

re le-am avut. Cred că ne cam 

tremură mâna la fi nalizare şi 

ne este greu. Avem meci de 

meci un număr mare de ratări, 

toate lucrurile aceste se întorc 

împotriva noastră şi afectează 

şi jocul din apărare. Dacă nu 

ne revenim, ne va fi  din ce în 

ce mai greu. Dacă ne revenim, 

înseamnă că dăm dovadă de 

multă putere. Soluţia pentru 

probleme noastre este să mun-

cim şi să credem în şansele 

noastre. Altfel, nu se poate”, a 

declarat Alin Bondar.

Cele mai bune marcatoare 

ale Universităţii au fost Senoci-

co (7 goluri), Boian (4), Dindi-

ligan şi Petruş (ambele 3).

În acest moment Universi-

tatea Cluj ajunge pe ultimul 

loc în clasamentul Ligii Naţi-

onale, cu şase meciuri şi fără 

niciun punct acumulat, la e-

galitate de puncte cu forma-

ţia CSM Roman care are doar 

cinci meciuri disputate.

Următorul meci pentru echi-

pa Universitatea Cluj va avea 

loc sâmbătă, 27 octombrie, în 

deplasare, în compania forma-

ţiei HC Zalău.

Al şaselea eşec pentru handbalistele 
clujence. Când vor avea forţa să câştige?

Ilie Balaci, unul dintre cei 

mai cunoscuţi fotbalişti 

români, a murit, duminică, 

la vârsta de 62 de ani. Ilie 

Balaci s-a născut la data de 

13 septembrie 1956 şi a 

evoluat ca mijlocaş.

Fostul internaţional a su-

ferit un accident vascular ce-

rebral duminică, în timp ce se 

afl a acasă, în Craiova, iar fa-

milia a chemat o ambulanţă. 

Medicii de la Spitalul din Cra-

iova au încercat să îl resusci-

teze, însă nu au mai putut fa-

ce nimic pentru el, informea-

ză Cristina Geormăneanu, pur-

tătorul de cuvânt al Spitalu-

lui Judeţean din Craiova, po-

trivit Mediafax. Ilie Balaci nu 

a mai ajuns la spital.

15 ani a durat cariera de 

jucător a lui Ilie Balaci. 12 din 

aceşti 15 ani au fost petrecuţi 

la Universitatea Craiova, club 

pentru care a jucat în mai mult 

de 300 de meciuri ofi ciale şi 

cu care a câştigat şapte tro-

fee, potrivit Pro Sport.

Balaci a debutat la Univer-

sitatea Craiova în august 1973 

şi a contribuit la primul titlu de 

campioană al echipei din Cra-

iova. A câştigat trei titluri naţi-

onale şi patru Cupe ale Româ-

niei şi a fost desemnat cel mai 

bun fotbalist român al anului 

în două rânduri: 1981 şi 1982. 

În prima ligă are 347 de me-

ciuri şi 84 de goluri, la Univer-

sitatea Craiova, FC Olt Scorni-

ceşti şi Dinamo Bucureşti.

La echipa naţională, pen-

tru care a debutat la 17 ani, 6 

luni şi 10 zile, Balaci a adunat 

69 de selecţii şi 8 goluri. A fost 

căpitanul echipei naţionale în 

preliminariile Campionatului 

European din 1984, însă nu a 

jucat la turneul fi nal din cau-

za unei accidentări.

Ca antrenor, a câştigat Cu-

pa Campionilor Africii, în 

1992, cu Club Africain Tunis 

(Tunisia), Cupa Cupelor Ţâri-

lor Arabe, în 1993 şi 1994 cu 

Olympique Casablanca (Ma-

roc), Cupa Campionilor Gol-

fului, în 1997, cu Al Nassr Ri-

ad, şi în 1998 cu Al Hilal (am-

bele din Arabia Saudită), Cu-

pa Cupelor Ţârilor Arabe în 

2000 cu Al Ain (Emiratele Ara-

be Unite), Supercupa Asiei, 

în 2000 cu Al Ain.

Federaţia Română de Fot-

bal a anunţat, duminică, fap-

tul că în perioada 21-29 oc-

tombrie, înaintea tuturor me-

ciurilor se vor ţine momente 

reculegere în memoria fostu-

lui mare jucător Ilie Balaci, 

decedat duminică, la vârsta 

de 62 de ani.

A murit fostul internaţional 
al României, Ilie Balaci

Nelu Varga ar fi  plecat în 

Franţa pentru a negocia 

vânzarea clubului. Totuşi, 

vizita în Franţa nu ar fi  

fost pentru vânzare, ci 

pentru a negocia aduce-

rea în Gruia a unui staff 

complet, de cinci stele.

„A negociat cu un staff 

complet: director general, di-

rector sportiv, antrenor şi tot 

staff-ul complet, cu medici, 

kinetoterapeuţi, preparatori 

fi zici. Au fost nume extrem 

de mari din fotbal. Negocie-

rile nu s-au fi nalizat pentru 

că partea franceză nu a ac-

ceptat condiţiile şi obiective-

le impuse de club. Nu a fost 

nicio secundă vorba de vân-

zarea clubului”, a dezvăluit 

un apropiat al lui Varga pen-

tru ProSport.

Tot în Franţa Neluţu Varga 

s-ar fi  întâlnit cu câţiva apro-

piaţi ai actualului conducător 

al Principatului de Monaco. 

Patronul ardelenilor încearcă 

să îl atragă pe capul Casei Gri-

maldi în câteva afaceri impor-

tante în Cluj, iar printre opor-

tunităţile de business discu-

tate a fost şi cea legată de clu-

bul din Gruia.

Neluţu Varga le-a dezvă-

luit reprezentanţilor lui Al-

bert un plan de dezvoltare 

urbană a oraşului de sub Fe-

leac. Pe lângă variantele imo-

biliare pe care le-a propus 

francezilor, Neluţu le-a trans-

mis acestora că prinţul ar 

putea cumpăra şi pachetul 

majoritar al clubului din Gru-

ia, un lucru care l-ar ajuta 

la imagine. Totuşi, şansele 

ca Albert de Monaco să pre-

ia CFR Cluj sunt sub 10 la 

sută, scrie Fanatik.ro.

Pasionat de sport din ado-

lescenţă, Albert a participat 

în curse de bob şi în curse 

automobilistice, dar nu a as-

cuns niciodată admiraţia 

pentru fotbal.

Daniel Stanciu, care va ocu-

pa postul de director sportiv 

la CFR Cluj, a dezvăluit, la 

DigiSport, că a discutat pe te-

ma colaborării şi cu fostul ma-

re fotbalist al lui Monaco şi 

Barcelonei, Ludovic Giuly, 

afl at acum în staff-ul grupării 

din Principat.

„Eu am fost mandatat de 

către Consiliul de Adminis-

traţie să negociez cu o fir-

mă din Franţa, interesată de 

o colaborare pe plan spor-

tiv şi pe plan de marketing. 

Nu să ia acţiuni, sub nicio 

formă. Am fost la Paris, pa-

re tentant. Ei vor să aducă 

sponsori, care să investeas-

că. Vor să aducă jucători şi 

să îi promoveze prin CFR 

Cluj. A existat o întâlnire şi 

o discuţie cu Giuly, o cola-

borare cu jucători de la Mo-

naco. A fost ceva de princi-

piu, nu s-a stabilit nimic. A 

mai fost acum câţiva ani o 

colaborare între Monaco şi 

CFR. El are o influenţă ma-

re, a avut şi un cuvânt greu 

de spus în numirea lui Thi-

erry Henry”, a mai spus vi-

itorul director sportiv al lui 

CFR Cluj.

Ludovic Giuly a cucerit 

Liga Campionilor cu Barce-

lona şi a mai jucat o fina-

lă în cea mai importantă 

competiţie a cluburilor, ală-

turi de Monaco.

Patronul echipei CFR Cluj, Neluţu Varga, 
negocieri în Franţa cu Prinţul de Monaco
Campioana României ar putea da lovitura dacă planul lui Neluţu Varga s-ar finaliza cu 
succes: omul de afaceri a discutat cu oamenii prinţului Albert de Monaco despre CFR Cluj.

Neluţu Varga le-a dezvăluit reprezentanţilor lui Albert un plan de dezvoltare urbană a oraşului de sub Feleac
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