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ACTUALITATE

Cum vor sărbători 
clujenii de 1 Decembrie
Clujul sărbătoreşte Ziua Naţională a Ro-
mâniei – 99 de ani de la Unirea Transilva-
niei cu România în anul 1918.  Pagina 4

SOCIAL

Studenţii clujeni adună 
cărţi pentru copiii săraci
Mălina, Filip şi Andreea sunt trei stu-
denţi care cred că viitorul nostru stă în 
copii. Au ales să adune cărţi pentru cei 
care nu şi le permit.  Pagina 2

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

POLITICĂ

Curtea de Apel Cluj, sesizată de ANI 
în cazul unui fost deputat PNL

SOCIAL

Emanuel Ungureanu, plângere 
la Ministerul Sănătăţii după rezidenţiat

Agenţia Naţională de Inte-
gritate a constatat o dofernţă 
nejustificată d epeste 100.000 
de euro între avere şi venitu-
rile obţinute în cazul unui fost 
deputat PNL din legislatura 
2008 – 2012.

„Agenţia Naţională de Inte-
gritate a constatat existenţa u-
nei diferenţe nejustifi cate, în 
cuantum de 470.476 lei (echi-
valentul a 111.675 euro), între 
averea dobândită şi veniturile 
realizate de către Leşe Doru 
Braşoan în perioada exercită-
rii mandatului de parlamentar 
2008 – 2012. Având în vedere 
cele de mai sus, Agenţia Naţi-
onală de Integritate a sesizat 
Comisia de cercetare a averi-
lor din cadrul Curţii de Apel 
Cluj, în vederea începerii ac-

ţiunii de control cu privire la 
modifi cările patrimoniale in-
tervenite şi veniturile realiza-
te în perioada exercitării func-
ţiei de către Leşe Doru Bra-
şoan”, anunţă ANI.

Fostul, parlamentar a fost 
informat în legătură cu de-
clanşarea procedurii de eva-
luare, drepturile de care be-
neficiază -de a fi asistat sau 
reprezentat de un avocat şi de 
a prezenta date sau informa-
ţii pe care le consideră nece-
sare, personal ori prin trans-
miterea unui punct de vede-
re scris – precum şi despre 
existenţa diferenţelor semni-
ficative.

Fostul deputat a depus la 
dosarul de evaluare un punct 
de vedere.

Deputatul USR Emanuel Un-
gureanu, vicepreşedintele Co-
misiei pentru Sănătate din Ca-
mera Deputaţilor, a trimis, luni, 
o plângere prealabilă ministru-
lui Sănătăţii, Florian Bodog, 
sub forma unei interpelări, prin 
care îi cere demiterea de urgen-
ţă a responsabililor pentru or-
ganizarea din acest an a exa-
menului de rezidenţiat.

„Domnule ministru Bodog, 
examenul de rezidenţiat din 
acest an a fost organizat extrem 
de prost, vă rog să consideraţi 
această interpelare şi ca o plân-
gere prealabilă prin care dau 
glas nemulţumirilor şi suspiciu-
nilor a mii de studenţi, absol-
venţi de medicină care s-au tre-
zit la fi nalul examenului de re-
zidenţiat nedreptăţiţi la prima 

evaluare a lucrărilor lor”, se ara-
tă în interpelarea trimisă de de-
putatul Emanuel Ungureanu.

Deputatul USR îi solicită în 
interpelare ministrului Florian 
Bodog să îi comunice cine sunt 
persoanele responsabile de la 
nivelul Ministerului Sănătăţii 
pentru organizarea examenu-
lui de rezidenţiat. De aseme-
nea, Ungureanu îl întreabă pe 
ministrului Sănătăţii cine au 
fost persoanele responsabile 
care au transportat stick-urile 
cu softurile incorecte/corecte 
responsabile de corectarea gri-
lelor de examen şi dacă este 
adevărat că stick-urile de reco-
rectare a lucrărilor au fost 
transportate cu ambulanţe ale 
sistemului de urgenţă a Minis-
terului Sănătăţii.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6551 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

40C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com
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Vizită surpriză la Aeroportul 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj
Alin Tişe, directorul executiv Mariana Raţiu, arhitectul şef 
Claudiu Salanţă, secretarul judeţului Simona Gaci și consilieri 
judeţeni au făcut ieri o vizită surpriză la Aeroport. Pagina 6

Harta chiriilor în Europa.

UNDE STĂ CLUJUL ?
Cât costă să închiriezi un apartament în Berlin faţă de Cluj-Napoca?

CLUJ-NAPOCA, UN ORAŞ BLOCAT. De un trafic de coşmar au avut parte şoferii ieri după amiază 
pe Bulevardul 21 Decembrie. Coada de maşini s-a întins din cartierul Mărăşti şi până în centru. 
Maşinile au circulat bară la bară. Mersul pe jos sau folosirea mijloacelor de transport în comun 
se pare că nu a prins la clujeni care preferă să piardă ore bune în trafic.
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Olimpiada de Cultură 

Generală a Tinerilor Clujeni 

(CuGeT) a ajuns anul aces-

ta la cea de-a treia ediţie, 

iar sâmbătă va avea loc 

fi nala, unde se vor întrece 

în cunoştinţe 55 de elevi.

CuGeT a devenit o tradiţie 

în rândul tinerilor clujeni şi ast-

fel, în 3 ani a reuşit să adune 

peste 30.000 de liceeni şi stu-

denţi care au dorit să demon-

streze cât de vastă este cultura 

lor generală. În acest weekend, 

mai exact sâmbătă, 25 noiem-

brie, în cadrul Facultăţii de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor din Cluj-Napoca va 

avea loc ultima etapă dintre ce-

le patru. Evenimentul este or-

ganizat sub forma unui show 

televizat, iar persoanele respon-

sabile de ediţie spun că va fi  un 

spectacol pe cinste.

„Bucuria este imensă că am 

reuşit să demarăm ce-a de-a 

treia ediţie CuGet despre care 

credem noi că este un eveni-

ment complex, frumos, foarte 

bine primit de tinerii din Cluj, 

care în cele trei ediţii de până 

acum a mobilizat aproape 

30.000 de tineri care se întrec 

în cunoştinţe de cultură gene-

rală”, a declarat Mihaela Rus, 

preşedintele Asociaţiei Feme-

ilor de Afaceri din Cluj.

Organizatorii îi admiră pe 

toţi cei implicaţi în proiect, a-

tât femeile de afaceri clujene, 

cât şi profesorii care nu au ni-

ciun benefi ciu, iar munca lor 

este complet voluntară. Însă 

pentru următoarele ediţii vor 

încerca să găsească o soluţie 

prin care dascălii care îşi rup 

din timpul lor liber pentru a 

ajuta la realizarea acestei olim-

piade să fi e recompensaţi.

Unul dintre cei mai înfocaţi 

susţinători ai CuGeT este chiar 

inspectorul şcolar şef, care a 

subliniat importanţa acestui con-

curs la nivelul municipiului.

„Discutăm de un proiect 

privind educaţia copiilor, a ti-

nerilor şi cred că singurele ca-

re puteau face acest lucru erau 

nişte doamne. Proiectul s-a do-

vedit a fi  mai mult decât via-

bil, a avut evident succes din 

moment ce discutăm deja de 

a treia ediţie, discutăm de vo-

luntariat. Concluzia este că tre-

buie făcut şi altceva în afară 

de a aştepta ca cineva să plă-

tească un proiect. Iar faptul că 

acest proiect şi-a dovedit cre-

dibilitatea şi este foarte cunos-

cut printre copii şi cred că a-

re un rol deosebit în educaţia 

lor este un lucru extraordinar”, 

a spus Valentin Cuibus.

Emilia Botezan, reprezen-

tant al Primăriei Cluj-Napoca, 

a declarat că administraţia lo-

cală va colabora în continua-

re cu organizatorii CuGeT pen-

tru ca pe viitor din ce în ce 

mai mulţi copii şi tineri să poa-

tă să îşi arate cunoştinţele.

„Acest proiect este un mo-

del de bune practici care ar pu-

tea să fi e extins. Mă gândeam 

cum acest proiect ar putea creş-

te şi s-ar putea muta în mediul 

virtual. Este clar că tehnologia 

poate să ajute peste câţiva ani 

într-un mod în care acum nu 

ne putem nici imagina. Ne gân-

dim în mod serios să dăm fi r-

melor din IT să se gândească 

la aplicaţii prin care această 

olimpiadă poate să ajungă în 

mediul virtual un exemplu”, a 

spus Emilia Botezan.

În cadrul acestei ediţii, toţi 

fi naliştii vor fi  recompensaţi, 

însă fruntaşii vor primi premii 

consistente. Fiecare dintre cei 

55 de fi nalişti va primi câte 100 

de lei, un imbold pentru mun-

ca depusă. Locul I va primi 

2500 de lei, locul II va primi 

1500, iar locul III va fi  recom-

pensat cu 1000 de lei.

La acest concurs au parti-

cipat în acest an tineri cu vâr-

ste cuprinse între 14-25 de ani 

din Cluj-Napoca şi au trebuit 

să treacă de 3 etape pentru a 

ajunge în fi nală: etapa pe cla-

să, etapa pe oraş şi semifi na-

la. La ediţia de anul acesta s-au 

înscris 31 de licee, iar valoa-

rea totală a premiilor se apro-

pie de 20.000 de lei.

Mai sunt doar câteva zile până la finala CuGeT
Premiile oferite sunt în valoare de aproape 20.000 de lei.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Mălina, Filip şi Andreea 

sunt trei studenţi preocu-

paţi de cursuri, stresaţi în 

sesiune, care se distrează 

cât de mult pot, însă cu 

toate acestea s-au decis să 

facă şi o faptă bună. 

Fiindcă ei cred că viitorul 

nostru stă în copii, au ales 

să adune cărţi pentru cei 

care nu şi le permit. Aşa a 

apărut campania „Cărţi şi 

Zâmbete”.

În urmă cu un an, Mălina 

Prunduş şi Filip Orzan, dorind 

să facă o faptă bună, şi-au în-

trebat prietenii dacă nu au cărţi 

pe care ar vrea să le doneze. Au 

reuşit să adune peste 100 de 

cărţi şi, colaborând cu un alt 

grup de tineri, au reuşit să adu-

că puţin din lumea minunată a 

poveştilor şi în viaţa unor copii 

a căror părinţi nu îşi permit să 

cheltuie bani într-o librărie. Pe 

parcurs li s-a alăturat şi Andre-

ea Popa, iar în acest an ei do-

resc ca mesajul lor să ajungă la 

cât mai multă lume.

„A fost oarecum ideea mea 

şi m-am decis că o să cer aju-

torul unor prieteni apropiaţi. 

Anul trecut am apelat doar la 

13 prieteni apropiaţi care au do-

nat cărţi pentru 78 de copiii, iar 

anul acesta am decis să facem 

evenimentul mai public să poa-

te să doneze oricine un volum. 

Nu am făcut o campanie uma-

nitară independentă, ci ne-am 

alăturat altei campanii, reuşind 

să completăm cu o carte pache-

tul pe care copiii l-au primit. 

După ce s-a încheiat campania, 

am fost contactată de o priete-

nă care avea în jur de 30 de cărţi 

de oferit pe care le-am donat bi-

bliotecii din satul Valea Plopu-

lui”, a spus Mălina Prunduş.

Anul acesta, cei trei tineri 

s-au decis să apeleze la clujenii 

cu sufl et mare, au făcut un ta-

bel şi fi ecare persoană care a 

dorit să ofere o carte (sau mai 

multe) şi-a ales un copil căruia 

să i-o dăruiască.

„Mergem pe ideea că cei 

mici sunt viitorul şi în ei tre-

buie să investim. În acest an 

colaborăm cu un domn din 

Moldova care construieşte ca-

se pentru cei nevoiaşi şi în fi -

ecare casă sunt câte 4-5 co-

pii, iar aceste cărţi sunt pen-

tru ei”, a adăugat Mălina.

Campania a început ofi ci-

al luni la ora 10:00, iar clu-

jenii pot duce cărţi până în 

data de 4 decembrie la o ca-

fenea din centrul Clujului. Ti-

nerii s-au bucurat să vadă cât 

de repede s-au mobilizat oa-

menii.

„Interesant a fost modul în 

care oamenii s-au raportat la 

copii. Poate unii îşi doreau o 

fetiţă, aşa că au ales o fetiţă 

care nu are posibilităţi. Sau 

cupluri care şi-au ales o fată 

si un băiat cu numele pe ca-

re doresc să îl pună viitorilor 

copii. Oamenii au creat oare-

cum o legătură cu acei copii, 

chiar dacă nu i-au cunoscut”, 

a explicat Filip Orzan.

Campania tinerilor conti-

nuă, iar clujenii pot să do-

neze cărţi până în data de 4 

decembrie. Fiecare copil de 

pe listă are până acum o car-

te promisă, însă şi volume-

le care vor fi  dăruite în plus 

vor ajunge la un mic cititor. 

Studenţii pot fi  contactaţi la 

următoarea adresă de mail: 

cartisizambete@gmail.com.

Trei studenţi clujeni 
adună cărţi pentru 
copiii fără posibilităţi

Mălina, Filip şi Andreea au ales să adune cărţi pentru cei care nu şi le permit
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BMW, lovit 
de un autobuz pe 
Memorandumului
Un șofer care conducea un au-
toturism marca BMW a fost lo-
vit din plin de un autobuz. 
Accidentul a avut loc ieri după 
amiază pe strada 
Memorandumului. Un șofer ca-
re conducea un BMW a încercat 
să intre într-un gang, traver-
sând astfel banda dedicată mij-
loacelor de transport în comun. 
În acel moment a fost lovit din 
plin de un autobuz CTP care cir-
cula regulamentar. „O conducă-
toare auto ar fi  efectuat un viraj 
la dreapta pentru a intra în cur-
tea unui imobil fără a se asigu-
ra corespunzător intrând astfel 
în coliziune cu un mijloc de 
transport în comun. Nu au exis-
tat victime, doar pagube mate-
riale”, a declarat Carmen Jucan, 
purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj.

S-a urcat mort 
de beat la volan
Un șofer a fost reţinut de poli-
ţiști după ce l-au prins condu-
când pe străzile Clujului având 
o alcoolemie record. Mort de 
beat, un bărbat în vârstă de 49 
de ani s-a urcat la volanul mași-
nii în ciuda faptului că ar fi  pu-
tut produce un accident. 
Poliţiștii l-au oprit pe strada 
Aleea Moldovanu și după ce 
l-au verifi cat cu aparatul etilo-
test. Clujeanul avea o concen-
traţie de 1,30 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. „În cauză se 
continuă cercetările sub aspec-
tul săvârșirii infracţiunii de con-
ducere a unui vehicul sub infl u-
enţa alcoolului”, au declarat re-
prezentanţii IPJ Cluj.

Doi tineri au fost 
reţinuţi pentru furt 
de cherestea
Patru tineri cu vârste cuprinse 
între 14 și 19 ani din Florești 
sunt bănuiţi că au furat cheres-
tea și panouri pentru cofrat de 
pe un șantier din comună. 
Valoarea obiectelor furate 
ajunge la peste 20.000 de lei. 
„În cursul zilei de duminică, 
patru tineri ar fi  intrat pe un 
șantier din Florești și ar fi  furat 
cherestea folosită pentru cofra-
re în valoare de 1.000 de lei”, 
spun reprezentanţii IPJ Cluj. 
Tinerii au urcat materialele 
într-o căruţă și s-au făcut nevă-
zuţi. De asemenea, în luna oc-
tombrie, trei dintre cei patru 
suspecţi ar fi  intrat pe un alt 
șantier, rupând gardul care îl 
împrejmuia. În acest caz, pre-
judiciul a fost mult mai mare, 
de aproximativ 20.000 de lei 
deoarece tinerii au furat 250 
de panouri pentru cofrat.

Prins de două ori 
beat la volan 
în 4 zile
Poliţiștii din Huedin au reţi-
nut, pentru 24 de ore, un 
bărbat care a fost depistat 
săvârșind aceleași infracţiuni 
la regimul rutier, în decurs de 
4 zile. La data de 17 noiem-
brie, în jurul orei 21:00, un 
bărbat, de 22 de ani, din co-
muna Săcuieu, a fost depistat 
de poliţiști în timp ce condu-
cea un autoturism pe DN1 
E60, pe raza comunei Poieni, 
fiind sub influenţa alcoolului. 
Cel în cauză avea o concen-
traţie de peste 0,70 mg/l al-
cool pur în aerul expirat. De 
asemenea, poliţiștii au stabi-
lit că bărbatul nu avea permis 
de conducere pentru nicio ca-
tegorie. La data de 20 no-
iembrie, în jurul orei 20:15, 
cel în cauză a fost depistat în 
timp ce conducea un autotu-
rism pe DJ103 H, pe raza co-
munei Săcuieu, având o con-
centraţie de peste 0,60 mg/l 
alcool pur în aerul expirat.

Pe scurt

Camera Deputaţilor a 

adoptat, marţi, OUG nr. 

55/2017 prin care este 

plafonată indemnizaţia 

lunară pentru creşterea 

copiilor la suma de 8.500 

de lei, Guvernul preci-

zând, în actul normativ, 

că alte state membre ale 

UE au programe similare, 

însă nu la fel de 

„generoase”ca România.

„Indemnizaţia lunară se 

stabileşte în cuantum de 85% 

din media veniturilor nete 

realizate în ultimele 12 luni 

din ultimii 2 ani anteriori da-

tei naşterii copilului, şi nu 

poate fi  mai mică de 85% 

din cuantumul salariului mi-

nim brut pe ţară garantat în 

plată şi nici mai mare de 

8.500 lei”, potrivit textului 

OUG, adoptat în plenul Ca-

merei Deputaţilor.

Guvernul a adoptat, la în-

ceputul lunii august, Ordo-

nanţa de Urgenţă care plafo-

narează indemnizaţia pen-

tru creşterea copilului la 

8.500 de lei. Această preve-

dere se aplică începând cu 

luna septembrie.

„Guvernul a modifi cat, în 

şedinţa de astăzi (vineri, 4 

august -n.r.), OUG nr.111/2010 

privind indemnizaţia pentru 

creşterea copilului, stabilind 

o limită maximă de 8.500 lei 

lunar. Prevederea se aplică 

începând cu drepturile afe-

rente lunii septembrie 2017 

atât pentru persoanele care 

au drepturile stabilite sau so-

licitate anterior acestei date, 

cât şi pentru situaţiile ulte-

rioare”, potrivit unui comu-

nicat de presă transmis de 

Guvern.

La nivel naţional, din cei 

160.807 de benefi ciari de in-

demnizaţie pentru creşterea 

copilului, circa 1.100 de be-

nefi ciari aveau indemnizaţii 

care depăşeau 9.000 lei, an-

terior adoptării OUG, fi ind 

în plată indemnizaţii care re-

prezintă de până la 130 ori 

indemnizaţia minimă.

Cele mai mari cuantumuri 

înregistrate au fost de 159.000 

lei, respectiv 108.700 lei (în 

Bucureşti), 140.000 lei (Arad), 

81.000 lei (Vâlcea), 74.000 lei 

(Constanţa), cuantumuri de 

50.000 lei – 60.000 lei putând 

fi  regăsite în municipiul Bu-

cureşti şi în judeţele Galaţi, 

Buzău, Dolj, Arad, Dâmbo-

viţa, dar şi în alte judeţe.

„Alte state membre ale U-

niunii Europene au progra-

me similare, însă nu la fel 

de generoase ca cel aplicat 

în România”, potrivit sursei 

citate.

Cel mai mare cuantum al 

acestui tip de sprijin se în-

registrează în Germania, 

1.800 euro, România depă-

şind, în prezent, de 19 ori 

acest cuantum, precizează 

Guvernul.

„Acest drept nu este unul 

contributiv ci doar adresat 

părinţilor activi pe piaţa mun-

cii, iar plata impozitului pe 

venit nu reprezintă o contri-

buţie pentru acoperirea unui 

risc şi sumele astfel colecta-

te la bugetul de stat asigură 

cheltuielile generale inclusiv 

cele din sănătate, educaţie, 

ordine publică şi apărare şi 

asigurarea altor drepturi so-

ciale”, potrivit sursei citate. 

OUG a fost adoptată cu 178 

de voturi „pentru", 94 „îm-

potrivă" şi 8 abţineri.

PNL a votat împotriva pro-

iectului de lege. Camera De-

putaţilor este for decizional.

Plafonarea indemnizaţiilor 
pentru mame devine realitate
Care este suma maximă pe care o va putea primi un părinte pentru a-şi creşte copilul?

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor este plafonată la suma de 8.500 de lei

160 de persoane au fost eva-

cuate, după ce un studenţii 

au uitat oale pe aragaz.

Un incendiu care a izbuc-

nit luni noaptea în complexul 

studenţesc Hasdeu, din 

Cluj-Napoca, a dus la evacu-

area a 160 de persoane, focul 

fi ind stins de pompieri, care 

au intervenit cu mai multe au-

tospeciale.

Purtătorul de cuvânt al I-

SU Cluj, Andrei Biriş, a decla-

rat că cei care locuiau în că-

min au revenit în camere du-

pă circa o oră.

„Incendiul a izbucnit în 

căminul nr. 14 din comple-

xul studenţesc Hasdeu, într-o 

bucătărie de la etajul 1, ca-

re a ars de la nişte oale ui-

tate pe foc. N-a fost nimeni 

rănit, dar a fost evacuat tot 

căminul, 160 de persoane. 

Într-o oră s-a terminat totul, 

cei care locuieau acolo au 

revenit în cămin, pentru că 

numai bucătăria s-a distrus”, 

a spus Biriş.

Potrivit acestuia, nimeni 

nu a fost rănit în urma incen-

diului.

Incendiu în complexul 
studenţesc Hasdeu 
din Cluj-Napoca

Conducerea Clinicii de 

Pediatrie II a trimis un 

răspunsul oficial în 

legătură cu neregulile 

sesizate de chirurgul 

Mihai Aşchilian. 

Cadrele medicale dau 

vina pe pacient.

„Am analizat in cadrul 

colectivului clinicii mana-

gementul cazului Aşchilian 

Maria, internată vineri, 10 

noiembrie. Pcienta s-a in-

ternat de urgenţă, fiind tri-

misă de la UPU cu simpto-

matologia unei gastroente-

rocolite acute cu sindrom 

de deshidratare medie, pe 

fond de malnutriţie uşoară 

(…) Examinările de labora-

tor de urgenţă au fost efec-

tuate în laboratorul de ur-

genţă al Spitalului Clinic de 

Urgenţă pentru Copii. Paci-

enta a primit tratament de 

urgenţă, conform protocoa-

lelor şi a fost internată îm-

preună cu mama într-un sa-

lon cu baie, WC, în condi-

ţii igienice foarte bune. Bol-

nava a fost urmărită pe par-

cursul nopţii şi dimineţii 

următoare de Dr. Mărgescu 

iar sâmbătă a fost predată 

doamnei Dr. Cristina Blag, 

medic primar pediatru ca-

re a vizitat pacienta de 2 

ori în cursul gărzii. (…) Pa-

cienta s-a externat vinde-

cată în 15 noiembrie. Toţi 

medicii relatează că părin-

ţii pacientei au avut o ati-

tudine arogantă faţă de per-

sonal, făra a exista vreun 

motiv concret de nemulţu-

mire. În ceea ce priveşte 

perna cu capse, ea era îm-

brăcată într-o faţă de per-

nă curată şi intactă. Nu am 

reuşit să aflăm cine a făcut 

această improvizaţie nein-

spirată. În concluzia anche-

tei noastre, am constatat o 

dificultate de comunicare 

cu familia fetiţei Maria Aş-

chilian, fapt regretabil dar 

şi inexplicabil, având în ve-

dere pregătirea medicală a 

tatălui fetiţei (…) Modul în 

care domnul Aşchilian şi-a 

manifestat frustrările şi lim-

bajul suburban folosit îl 

descalifică atât ca intelec-

tual cât şi ca medic şi nu 

merită atenţia noastră. Ca 

măsuri, asistenta şefă a efec-

tuat un control riguros pri-

vind condiţiile de igienă din 

saloane şi starea lenjerie de 

pat”, a declarat Gheorghe 

Popa, şeful Clinicii Pedia-

trie II, potrivit Ziar de Cluj.

În urmă cu câteva zile, 

Mihai Aşchilian, medic chi-

rurg plastician care a lucrat 

în clinici şi spitale prestigi-

oase din străinătate, şi-a in-

ternat la data de 10 noiem-

brie fetiţa la Clinica Pedia-

trie II, pentru investigaţii. 

„Copiii internaţi în saloane-

le Clinicii de Pediatrie dorm 

pe lenjerii prinse cu capse 

de birou, iar părinţii nu sunt 

informaţi despre tratamen-

tele administrate celor 

mici”, spunea medicul.

Ce spune conducerea Pediatrie II 
despre cazul Aşchilian
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Clujul sărbătoreşte Ziua 

Naţională a României – 99 

de ani de la Unirea 

Transilvaniei cu România 

în anul 1918.

Primăria Cluj-Napoca invi-

tă clujenii, turiştii români şi 

turiştii străini, pe 1 Decem-

brie în Piaţa Unirii să sărbă-

torim împreună Ziua Naţio-

nală a României!

Spectacol folcloric, inau-

gurarea iluminatului festiv, 

concert Andra şi Cargo, foc 

de artifi cii – sunt câteva din-

tre momentele principale ale 

zilei tuturor românilor. Eve-

nimentul de anul acesta va 

aduce o noutate care va com-

pleta atmosfera de sărbătoa-

re prin iluminatul arhitectu-

ral de pe Catedrala Mitropo-

litană din Piaţa Avram Iancu 

şi din Piaţa Unirii.

Manifestările de 1 Decem-

brie vor începe la ora 10:00, 

în Piaţa Avram Iancu, cu ma-

nifestările tradiţionale: slujbă 

religioasă în Catedrala Mitro-

politană, depuneri de coroa-

ne şi jerbe de fl ori, parada mi-

litară.

În Sala de Sticlă a Primă-

riei Cluj-Napoca va fi  deschi-

să expoziţia de imagini isto-

rice ”Clujul şi Marea Unire”.

De 1 Decembrie, intrarea 

la patinoarul din Piaţa Uni-

rii din cadrul Târgului de 

Crăciun va fi  gratuită. Târ-

gul de Crăciun va fi  deschis 

anul acesta în 24 noiembrie 

2017 şi se va închide în 1 ia-

nuarie 2018.

Cum vor sărbători clujenii 
de 1 Decembrie

Piaţa Unirii
• ora 15:00 – spectacol folcloric:

– Maria Golban Șomlea
– Traian Ilea și Valeria Codorean
– Ovidiu Purdea Someș
– Ansamblul Folcloric "Românașul"
– Ciprian Roman
– Ansamblul Folcloric "Mărţișorul"
– Aurel Tămaș
– Dumitru Fărcaș
– acompaniază Orchestra "Regal Transilvan".

• ora 19:00 – aprinderea iluminatului festiv
• ora 19:05 – concert Andra
Piaţa Avram Iancu
• ora 20:00 – spectacol de artifi cii
Piaţa Unirii
• ora 20:10 – concert Cargo

Programul evenimentelor de 1 Decembrie:

Social democraţii vor 

propune astăzi în şedin-

ţa Birourilor Permanente 

reunite (BPR), ca moţiu-

nea de cenzură depusă 

de PNL să fie dezbătută 

marţea viitoare, 

după-amiaza.

Conform Constituţiei, Ca-

mera Deputaţilor şi Senatul, 

în şedinţă comună, pot re-

trage încrederea acordată Gu-

vernului prin adoptarea u-

nei moţiuni de cenzură, cu 

votul majorităţii deputaţilor 

şi senatorilor.

Ce spune legea

Moţiunea de cenzură se 

dezbate după 3 zile de la 

data când a fost prezentată 

în şedinţă comună a celor 

două Camere.

Dacă moţiunea de cen-

zură a fost respinsă, depu-

taţii şi senatorii care au 

semnat-o nu mai pot iniţia, 

în aceeaşi sesiune, o nouă 

moţiune de cenzură, cu ex-

cepţia cazului în care Gu-

vernul îşi angajează răspun-

derea în Parlament.

UDMR, nici pro 
nici contra moţiunii

Preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor, a declarat, marţi, 

după şedinţa grupurilor reuni-

te ale partidului, că Uniunea 

nu va susţine moţiunea de cen-

zură împotriva Guvernului Tu-

dose şi că parlamentarii for-

maţiunii se vor abţine la vot.

„Sunt multe lucruri care pot 

fi  criticate, le vom spune, nu 

putem şti când va fi  dezbate-

rea, vom fi  prezenţi la dezba-

tere, asta este important, fi ind-

că moţiunea de cenzură este 

un instrument extrem de im-

portant, indiferent unde stai – 

pe partea celor care critică Gu-

vernul sau pe partea coaliţiei, 

dar nu putem susţine moţiu-

nea de cenzură, cum nu pu-

tem susţine nici în totalitate 

Guvernul. Probabil că ne vom 

abţine la vot, asta înseamnă 

că ambele bile vor fi  introdu-

se în urna neagră. Dacă pe par-

curs se schimbă ceva, până la 

dezbaterea moţiunii de cenzu-

ră, nu ştim când se va întâm-

pla, vă vom anunţa”, a preci-

zat, marţi, liderul UDMR.

Kelemen Hunor a spus 

că, în urma analizei textu-

lui moţiunii de cenzură, a 

rezultat că e imposibil ca 

UDMR să o susţină.

„Am analizat textul mo-

ţiunii de cenzură, pentru că 

orice decizie se ia în func-

ţie de text. Am informat co-

legii mei despre discuţia pur-

tată cu Raluca Turcan şi cu 

Iulian Dumitrescu care a 

avut loc săptămâna trecută 

şi am analizat tot ce înseam-

nă în acest moment moţiu-

nea de cenzură şi votul mo-

ţiunii de cenzură, oferta ce-

lor care au iniţiat moţiunea 

de cenzură, dacă propun ce-

va în locul Guvernului ac-

tual şi am constatat că nu 

există, la concluzii, altceva 

decât deficit 3%, nevoie de 

transparenţă şi reducerea bi-

rocreaţiei, dar nu nume de 

premier, direcţia în care vor 

să ducă ţara, nu politici pu-

blice în sectoarele cele mai 

importante şi nu elemente-

le din programul de guver-

nare, măcar baza pe care se 

poate construi un program 

de guvernare. În aceste con-

diţii, e greu să susţii o mo-

ţiune de cenzură, e aproa-

pe imposibil”, a explicat pre-

şedintele Uniunii.

De asemenea, Kelemen 

Hunor a spus că nu a avut 

o discuţie cu PSD, înainte 

de şedinţa grupurilor reuni-

te ale UDMR.

Moţiunea de cenzură ini-

ţiată de PNL a fost citită, 

luni, în plenul reunit al Par-

lamentului, de deputatul PNL 

Dan Vîlceanu, liberalii soli-

citând retragerea încrederii 

acordată guvernului Tudose, 

pentru a opri distrugerea eco-

nomiei şi scoaterea Români-

ei din UE.

Astăzi se decide când se votează 
moţiunea de cenzură
Moţiunea de cenzură depusă de PNL a fost citită luni după-amiaza în plenul reunit al Parlamentului.

Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţă comună a celor două Camere
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Aproape 40% din popula-

ţia României este expusă 

riscului de sărăcie şi 

excluziune socială, iar 

circa 24% din români 

raportează o degradare a 

condiţiilor materiale, 

potrivit datelor din 2016, 

publicate, luni, într-o ana-

liză realizată de Eurostat.

Potrivit analizei, 38,8% 

din populaţia României era 

expusă riscului de sărăcie şi 

excluziune socială, în 2016, 

în creştere de la 37,4%, anul 

anterior, peste media Uniu-

nii Europene de 23,5%, anul 

trecut şi 23,8%, în 2015.

Anul trecut, 23,8% din 

populaţia României raporta 

o degradare a condiţiilor ma-

teriale, în creştere faţă de 

anul anterior, când rata era 

de 22,7%. Degradarea con-

diţiilor materiale vizează im-

posibilitatea unei familii de 

a plăti cheltuieli neaştepta-

te sau de a-şi permite o va-

canţă de o săptămână de-

parte de casă, o masă zilni-

că care să includă carne, bu-

nuri de lungă durată precum 

o maşină de spălat, un te-

levizor color, un telefon sau 

o maşină.

În 2016, 8,2% din popu-

laţia cu vârste sub 60 de 

ani locuia în gospodării un-

de era un nivel redus de 

muncă în rândul persoane-

lor apte, în creştere faţă de 

anul trecut, când rata era 

de 7,9%.

Aproape 14% din popu-

laţia României nu îşi putea 

încălzi suficient locuinţa, 

anul trecut, în creştere faţă 

de anul anterior, când cota 

era de 13,1%.

Peste 13% din români tră-

iau în condiţii dificile, cu 

probleme la pereţi sau aco-

perişul locuinţei, sub media 

UE, de 15,4%.

Potrivit analizei, 30% din 

români nu aveau, anul tre-

cut, duş, cadă sau grup sa-

nitar, cu mult sub media UE, 

de 1,9%.

Peste 48% din populaţia 

României trăia în locuinţe 

supraaglomerate, în 2016, 

media UE fiind de 16,8%.

Eurostat: Aproape 40% din populaţia 
României este expusă riscului 
de sărăcie şi excluziune socială

Creşterea consumului 

determină tot mai mulţi 

români să deschidă afa-

ceri în comerţ, cele mai 

multe firme înfiinţate în 

ultimii patru ani acti-

vând în acest domeniu, 

numărul IMM-urilor, al 

buticurilor alimentare şi 

al service-urilor auto 

crescând de la an la an, 

potrivit unei analize.

Cele mai multe firme în-

fiinţate în perioada 2013-2017 

au comerţul drept principal 

domeniu de activitate.

Service-urile auto, 
printre preferinţe

O evoluţie semnificativă 

o înregistrează şi service-uri-

le auto, mai ales că numă-

rul maşinilor second-hand 

a crescut în România, scrie 

Mediafax.

În primele nouă luni din 

2017 au fost deschise aproa-

pe 22.551 de fi rme în comerţ 

şi reparaţii auto, potrivit da-

telor de la Registrul Comerţu-

lui. Per ansamblu, 32,5% din 

IMM-urile din România îşi des-

făşoară activitatea în aceste 

domenii, în timp ce media eu-

ropeană este de 28-30%.

Topul domeniilor inves-

tiţionale în sectorul IMM- 

urilor este completat de ac-

t ivi tăţ i le profesionale 

(11,4%), construcţii (9,8%), 

industria prelucrătoare 

(8,9%) şi transport şi depo-

zitare (8%).

Mai multe IMM-uri în 2016 
decât în anul precedent

În România erau înregis-

trate, la finalul anului 2016, 

671.040 de IMM-uri, cu pes-

te 50.000 mai multe decât 

în anul precedent. Afaceri-

le acestora au crescut în ul-

timii ani, de la 621,1 mili-

arde de lei în 2013 la 713,3 

miliarde de lei în 2016.

Firmele mijlocii raportau 

afaceri de 233 de miliarde 

de lei, firmele mici de 267 

de miliarde de lei, în timp 

ce microîntreprinderile 

aveau o cifră de afaceri de 

212 miliarde de lei.

Rezultatul net al micro-

întreprinderilor (diferenţa 

dintre profitul net şi pierde-

rea netă) a trecut de la pier-

derea de 7,54 miliarde de 

lei din 2013 la plusul de 11 

miliarde de lei din 2016. În-

treprinderile mici şi mijlo-

cii au raportat, de aseme-

nea, un rezultat net pozitiv 

în 2016, de 11,09 miliarde 

de lei respectiv 8,89 miliar-

de de lei.

Din punct de vedere ge-

ografic, cele mai multe 

IMM-uri au fost înfiinţate, 

în ultimii ani, în Capitală, 

acolo unde şi comerţul este 

la cel mai ridicat nivel, po-

trivit analizei.

Afacerile celor 167.080 de 

fi rme înmatriculate în Bucu-

reşti-Ilfov, la nivelul anului 

2016, au depăşit nivelul de 

232 de miliarde de lei, cu o 

medie, per companie, de 1,4 

milioane de lei. Firmele din 

Capitală aveau şi cei mai 

mulţi angajaţi, 836.000.

Urmează zona de 

Nord-Vest, acolo unde afa-

cerile celor 99.393 de 

IMM-urilor (456.000 de an-

gajaţi) au fost de peste 94 

de miliarde de lei, şi zona 

de Centru, unde cifra de afa-

ceri cumulată a celor 76.810 

companii a depăşit 83 de 

miliarde de lei.

Cele mai mici afaceri au 

fost înregistrate în regiunea 

Sud-Vest Oltenia, de 35 de 

miliarde de lei, acolo unde 

activează, de altfel, şi cele 

mai puţine IMM-uri din ţa-

ră (49.084 de firme cu 

209.000 de angajaţi).

Creditul comercial repre-

zenta, în 2016, 36,8% din 

totalul datoriilor companii-

lor, un procent cu 56% mai 

mare decât valoarea credi-

tului bancar (133 de miliar-

de de lei).

Care este domeniul în care activează cele 
mai multe firme înfiinţate între 2013-2017
Cele mai multe IMM-uri au fost înfiinţate, în ultimii ani, în Capitală, urmată de zona de Nord-Vest. 

Creșterea numărului de fi rme de reparații auto a crescut datorită numărului mare de maşini second-hand din România

AFACERI

22.551
de fi rme în comerţ şi reparaţii auto au fost 
deschise în primele nouă luni din 2017

CONDIȚII DE TRAI

30%
din români nu aveau, 
anul trecut, duş, cadă 
sau grup sanitar, cu 
mult sub media UE, 
de 1,9%.

PIAŢA VALUTARĂ

Un nou motiv de bucurie 

la Palatul Victoria, locul 

condus de un domn care 

nu are card bancar şi nu 

îndrăgeşte băncile şi mul-

tinaţionalele.

Revoluţia impusă prin OUG 

a lovit din nou leul iar cur-

sul euro a înregistrat un nou 

record.

Cursul euro a crescut de la 

4,6469 la 4,6551 lei, transferu-

rile realizându-se între 4,647 şi 

4,661 lei. Cotaţiile de la ora 14:00 

se situau la 4,655 – 4,658 lei.

Până la sfârşitul anului lo-

vitura ar putea fi  şi mai ma-

re, analiştii anticipând o me-

die de 4,7 lei, chiar 4,8 lei.

De la începutul acestei luni, 

cursul monedei unice a cres-

cut cu 1,23%, aprecierea fa-

ţă de începutul anului ridicân-

du-se la 3,05%.

Comparativ cu alte situaţii 

asemănătoare se pare că dl 

Isărescu s-a decis să lase pia-

ţa să îşi găsească singură echli-

brul şi nu mai intervine punc-

tual. De altfel, domnia sa a 

afi rmat zilele trecute că leul 

are o tendinţă de depreciere 

care este de durată mai ma-

re. Fundamentele care pun 

presiune pe leu sunt creşte-

rea defi citului bugetar dar şi 

deteriorarea balanţei comer-

ciale, provocată de majorarea 

consumului extern.

La acestea se adaugă buli-

băşeala din Codul Fiscal, care 

a cunoscut mult prea multe 

modifi cări dar şi creşterea ten-

siunilor politice, după ce PNL, 

USR şi PMP au depus moţiu-

nea de cenzură, denumită su-

gestiv „PSDragnea, în campa-

nie mumă, la putere ciumă”.

Creşterea euro va fi  urma-

tă în deaproape de majorarea 

preţurilor, ceea ce va îngreu-

na şi mai mult viaţa multora. 

Conform unei analizate reali-

zate de Eurostat, aproape 40% 

din populaţia României este 

expusă riscului de sărăcie şi 

excluziune socială, iar circa 

24% din români raportează o 

degradare a condiţiilor mate-

riale, potrivit datelor din 2016.

Cursul dolarului american 

a urcat de la 3,9414 la 3,9650, 

cotaţiile din piaţă urcând la 

3,956 – 3,976 lei.

Media monedei elveţiene, 

care se tranzacţiona pe pieţe-

le internaţionale între 1,164 

şi 1,167 franci/euro, a cres-

cut de la 3,9833 la 3,9960 lei.

Perechea euro/dolar scădea 

faţă de începutul săptămânii 

la 1,1714 – 1,1757 dolari.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00  (R.G.)

Revoluţia loveşte din nou: 
Euro la un nou maxim istoric
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 25 noiembrie 2017

A unsprezecea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din acest 
an se va desfăşura sâmbătă, 25 noiembrie 2017 şi va fi  organizată de 
Rosal împreună cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi să le aducă la punctele de 
colectare puse la dispoziţia acestora:
 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
 Centru – zona Sala Sporturilor
 Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în 

intervalul orar 0900- 1300, iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în condiţii 
de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil intenţia de a se debarasa de deșeurile 
electrice provenite din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce aceste deșeuri 
împreuna cu deșeurile menajere.

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate de operatorul de salubritate 
cu titlu gratuit, la solicitarea benefi ciarului. Este interzisă abandonarea deşeurilor electrice 
la punctele de colectare a deşeurilor menajere!

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele electrice și electronice (DEEE) este 
un aspect important pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea populaţiei 
din următoarele considerente:
 DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; DEEE distrug mediul datorită substanţelor 

toxice pe care le conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, ape și aer; (ex. un televizor 
poate polua 50 m2 de sol timp de 30 ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă de 
distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera de radiaţiile UV).
 DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și acumulatorii conţin materiale 

utile cum ar fi  cupru, nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se evită/se micșorează extragerea 
de materii prime care duc la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deșeurile 
de echipamente electrice și electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste deșeuri să ajungă în locurile special 
amenajate pentru ca ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 0264-456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);
Campania următoare va avea loc in data de 23.12.2017. 

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Alin Tişe, 

directorul executiv 

Mariana Raţiu, arhitec-

tul şef Claudiu Salanţă 

şi secretarul judeţului 

Simona Gaci, alături de 

consilieri judeţeni PNL 

şi PSD au făcut ieri o 

vizită surpriză la 

Aeroport.

Vizita a venit după o şe-

dinţă foarte tensionată des-

făşurată luni în care condu-

cerea CJ şi a aeroportului 

s-au contrat pe subiectul ho-

tărârilor de CJ referitoare la 

schimbarea conducerii exe-

cutive a aeroportului.

Aceasta a început la ora 

11.00 şi la ea au participat 

preşedintele, cei doi vice-

preşedinţi şi aparatul de spe-

cialitate al Consiliului Jude-

ţean Cluj, o parte a consili-

erilor judeţeni, precum şi 

reprezentanţii Aeroportului.

Printre consilierii care 

l-au însoţit pe Alin Tişe se 

numără Vladimir Mătuşan, 

Marinela Marc, Dorel Seca-

ră, Giulian Grosan, Petre 

Pop, Vasile Sălătioan, An-

dro Marinel, Vakar Istvan şi 

Mircea Avram.

Scopul vizitei

În cadrul acesteia, a fost 

vizitat amplasamentul pistei 

de decolare-aterizare, a su-

prafeţelor de mişcare aferen-

te, precum şi noile lucrări ca-

re se desfăşoară la obiectivul 

de investiţii „Platformă de 

staţionare aeronave şi supra-

feţe de handling aferente”.

În urma vizitei, preşedin-

tele Consiliului Judeţean 

Cluj Alin Tişe a afirmat că 

sunt probleme la noua pis-

tă şi a ameninţat cu plân-

geri penale.

„Ceea ce am spus eu se 

constată. S-au identificat 

acele fisuri în pistă, am iden-

tificat şi acele exploatări de 

pietriş pe platformele afe-

rente platformei care a fost 

terminată în mod absolut 

ilegal. Am constatat pe pis-

ta nou făcută, care este în 

garanţie, anumite crăpături 

care vor trebui reparate fie 

pe banii constructorului fie 

dacă se acoperă din garan-

ţie fie din alţi bani. Vom so-

licita o expertiză pentru a 

vedea exact care este cali-

tatea pistei, cum a fost ea 

folosită, care e rezistenţa ei. 

Odată ce ea iese din garan-

ţie va trebui s-o preluăm în 

domeniul public al judeţu-

lui şi vom răspunde pentru 

tot ceea ce este acolo. Este 

clar că o pistă făcută de trei 

ani nu avea voie să aibă ace-

le fisuri, e clar că pe anu-

mite zone lucrările nu sunt 

de calitatea dorită. Toţi con-

silierii au văzut că această 

pistă are probleme în anu-

mite zone. Tocmai de ace-

ea, comisia de recepţia va 

fi trimisă în regim de urgen-

ţă. Probabil comisia va con-

stata şi alte lucruri pe care 

noi nu le-am putut vedea cu 

ochiul liber li vom dispune 

în consecinţă”, a spus Tişe.

Acesta a spus că va face 

plângeri penale pentru cali-

tatea lucrărilor.

Tișe amenință 
cu plângeri penale

„Această platformă care a 

fost făcută fără licitaţie sau a-

ceastă pistă nu vor putea fi  

preluate în patrimoniul jude-

ţului până când ele nu sunt 

conforme cu proiectul tehnic 

licitat. Dacă pentru aceasta se 

impune darea în judecată a 

constructorului, se impune re-

cuperarea din garanţie sau da-

că se impun plângeri penale, 

le vom face. Nicioadată nu 

am parcurs la pas toată pista. 

Nici astăzi nu am putut par-

curge la pas toată pista, vom 

mai veni încă o dată. Ora la 

care am venit a fost nepotri-

vită. Acum, noi am văzut pis-

ta printre zboruri. Am văzut 

doar 400 de metri de pistă. 

S-au cheltuit 50 de milioane 

de euro pe această pistă şi da-

că are probleme trebuie lua-

te măsuri urgente. Dacă vom 

avea suspiciuni de fraudă, 

vom face plângeri penale. Vom 

face plângeri inclusiv pentru 

calitatea lucrărilor”, a mai 

spus Tişe.

Directorul Aeroportului 

Internaţional Cluj David Ci-

ceo spune că problemele de 

la pistă „sunt minore” şi că 

vor fi rezolvate în perioada 

de garanţie.

Ciceo: „Pista a fost 
expertizată”

„Apreciem vizita consili-

erilor judeţeni de astăzi de 

la aeroport. Consiliul Jude-

ţean Cluj şi consilierii au sus-

ţinut permanet dezvoltarea 

aeroportului. În 2017 avem 

un milion de pasageri în plus 

faţă de 2016. Cu sprjinul Con-

siliului Judeţean vom conti-

nua dezvoltarea. Avem o ţin-

tă de 7 milioane de pasageri 

în 2032. Problemele pe care 

le are pista sunt absolut mi-

nore, bineînţeles că toate tre-

buie rezolvate în perioada 

de garanţie. Toate zborurile 

se desfăşoară în deplină si-

guranţă. Este cea mai bună 

pistă din România. Principa-

lul nostru scop este desfăşu-

rarea zborurilor în siguran-

ţă şi securitate. Obiectivul 

de investiţii «Pistă de deco-

lare-aterizare de 3500m Eta-

pa I şi suprafeţe de mişcare 

aferente» la Aeroportul In-

ternaţional Cluj-Napoca a 

fost expertizat tehnic la so-

licitarea Consiliului Judeţean 

Cluj, imediat după termina-

rea lucrărilor, în anul 2013, 

expertiză care a atestat con-

formitatea şi calitatea lucră-

rilor efectuate. Pista de de-

colare-aterizare a Aeropor-

tului îndeplineşte toate con-

diţiile de desfăşurarea a ac-

tivităţii de trafi c aerian în 

condiţii de siguranţă şi se-

curitate, fi ind certifi cată de 

către Autoritatea Aeronauti-

că Civilă Română. De ase-

menea, la toate acestea se 

adaugă şi aprecierile poziti-

ve primite din partea tutu-

ror companiilor aeriene ca-

re efectuează zboruri pe Ae-

roportul Internaţional Cluj”, 

a precizat Ciceo.

Vizită surpriză la Aeroportul Cluj
Alin Tişe a vizitat Aeroportul „Avram Iancu”, însoţit de consilieri judeţeni şi de directorii din Consiliul Judeţean.

Până să înceapă efectiv vizita la obiectivele din incinta aeroportului, președintele Consiliului Județean Cluj 
Alin Tișe a vorbit aproape tot timpul la telefon

O întâlnire pentru rezolvarea problemelor dintre Consiliul 
Judeţean și Aeroportul Cluj s-a lăsat cu un circ monstru, cu 
jigniri ca la ușa cortului și nicio soluţie. Timp de două ore, 
angajaţii Consiliului Judeţean și cei ai Aeroportului și-au 
aruncat vorbe grele și s-au acuzat reciproc. Confl ictul dintre 
cele două instituţii nu va fi  stins prea curând.

După două ore de scandal, directorul Aeroportului 
Internaţional Cluj, David Ciceo, s-a ridicat și a părăsit ședin-
ţa, acuzând că s-a săturat de jignirile aduse.

„Cu ce drept domul președinte își bate joc de noi și de fami-
liile noastre, făcându-ne jeguri?”, a întrebat Ciceo, cu referi-
re la postările lui Alin Tișe, de pe Facebook.

„Noi voiam să discutăm despre terminalul intermodal, ex-
tinderea pistei la 3.500 de metri și creșterea trafi cului la 7 
milioane de pasageri. Domnul Tișe nu a dorit să discute 
problemele reale ale Aeroportului. Noi vom asigura cluje-
nii că vom continua dezvoltarea Aeroportului. Noi dorim 
să facem pași concreţi, iar domnul Alin Tișe nu a dorit”, a 
spus directorul Aeroportului Cluj, David Ciceo, după ce a 
părăsit sala.

Ce s-a întâmplat luni la Consiliul Judeţean

Inspectoratul Teritorial de 

Muncă Cluj aduce în aten-

ţia angajatorilor obligaţiile 

ce le revin şi care trebuie 

puse în aplicare în perioada 

20 noiembrie -20 decembrie 

prin modifi cările aduse 

Legii Dialogului Social. 

Instituţia atrage atenţia că 

iniţierea negocierii colecti-

ve salariale este obligatorie 

pentru toţi angajatorii.

Guvernul a introdus obliga-

ţia angajatorilor de a iniţia ne-

gocieri colective salariale, indi-

ferent de numărul angajaţilor, 

pentru a pune în aplicare OUG 

79/2017, prin care sunt transfe-

rate contribuţiile sociale de la 

angajator la angajat. Astfel, au 

obligaţia de a iniţia negocieri 

colective salariale inclusiv an-

gajatorii care au mai puţin de 

21 de angajaţi, precum şi anga-

jatorii care au contracte colecti-

ve de muncă în vigoare. Repre-

zentanţii federaţiilor sindicale 

pot sta alături de reprezentan-

ţii salariaţilor la masa negocie-

rilor cu angajatorii

„Indiferent dacă, în unitatea 

în care urmeză iniţierea nego-

cierilor, există sau nu sindicat 

afi liat la o federaţie/confedera-

ţie reprezentativă la sectorul de 

activitate, la negocierea contrac-

telor, acordurilor colective de 

muncă, actelor adiţionale, pot 

participa şi reprezentanţi ai fe-

deraţiei/confederaţiei sindicale 

alături de reprezentanţii salari-

aţilor, cu acordul acestora. Ac-

ţiunile de control ale Inspecto-

ratului Teritorial de Muncă Cluj 

în perioada care urmează, în ce-

ea ce priveşte aplicarea corectă 

a noilor modifi cări legislative 

menţionate anterior, se vor axa 

pe informare, prevenire şi mo-

dul de completare şi transmite-

re în registrul general de eviden-

ţă a salariaţilor a elementelor 

raportului de muncă (salariul), 

ca urmare a transferului contri-

buţiilor sociale obligatorii de la 

angajator la angajat”, transmi-

te ITM Cluj.

ITM Cluj începe controalele 
la angajatori
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În luna septembrie 
2016, consilierul 
PMP Turda, 
Radu Zoltan (foto 
medalion), a sesizat 
faptul că în zona 
parcului central 
din Turda există o 
clădire insalubră, 
iar administraţia 
locală trebuie să 
ia măsuri pentru 
rezolvarea acestei 
probleme care, 
spunea consilierul 
local, i-a fost 
sesizată de mai 
mulţi cetăţeni.

„Vreau să ridic şi eu o 

problemă destul de strigen-

tă pentru oraşul nostru, es-

te vorba despre clădirea 

abandonată din parcul cen-

tral. Mai mulţi cetăţeni m-au 

rugat să se intervină pentru 

salubrizarea zonei respecti-

ve”, a spus Radu Zoltan în 

cadrul şedinţei din data de 

16 septembrie 2016.

Era vorba despre o clădi-

re care a fost ridicată pe un 

teren concesionat de un tur-

dean, cu scopul de a se con-

strui un club pentru tineret. 

Deşi concesiunea s-a făcut pe 

la sfârşitul anilor 90 şi deşi 

construcţia nu a respectat 

destinaţia şi nici nu a fost fi -

nalizată vreodată, fostele ad-

ministraţii locale nu au în-

drăznit să pună în aplicare re-

zilierea contractului şi demo-

larea clădirii, care la un mo-

ment dat funcţiona ca locu-

inţă privată în parcul central!
În aceste zile, clădirea a 

fost demolată.

„Sărbători luminate” 
prin generozitatea 
consilierilor

Administraţia locală a mu-

nicipiului Turda a mai decis 

să aloce mai mulţi bani pen-

tru iluminatul de sărbători. 

Sumele au crescut considera-

bil faţă de anii precedenţi cu 

iluminatul festiv la Turda. 

Aleşii locali au aprobat în 

acest sens fonduri care ajung 

la câteva zeci de mii de euro.

În acest an, cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă, auto-

rităţile publice turdene vor 

cheltui peste 77 de mii de 

euro, pentru iluminatul fes-

tiv. Din această sumă, pen-

tru cumpărarea de echipa-

mente luminoase s-au alo-

cat peste 53,5 mii de euro, 

iar pentru montarea şi de-

montarea instalaţiilor de ilu-

minat ornamental se vor 

cheltui circa 23,7 mii de eu-

ro. Propunerea, supusă vo-

tului Consiliului Local, a fost 

criticată de către liberali şi 

susţinută de consilierii PSD.

Podul peste Arieş a fost 
predat către CNAIR

De asemena, în urma şe-

dinţei extraordinare a Con-

siliului Local Turda, consili-

erii şi-au dat acordul ca po-

dul de peste Arieş (zona 

A&A) să fi e predat în admi-

nistrarea Ministerului Trans-

porturilor şi în concesiunea 

Companiei Naţionale de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR).

Faptic, prin HCL 137/ 

20.04.2017, Consiliul Local 

Turda a predat podul înspre 

CNAIR, însă a fost nevoie ca 

unele acte să fi e schimbate, 

în urma unor modifi cări apă-

rute. Astfel, în vederea pro-

movării spre aprobare a pro-

iectului de act normativ a fost 

necesară retransmiterea.

Podul de peste Arieşul es-

te una dintre zonele cele mai 

periculoase din zona Turzii, 

podul având mari probleme. 

Zilnic, prin acea zonă trec 

mii de maşini.

Consiliul Local Turda | 
O problemă rezolvată după ani de aşteptare:
demolarea clădirii abandonate din parcul central

Au sosit încă trei staţii in-
teligente de colectare selec-
tivă a deşeurilor, pe care tur-
denii le pot folosi pentru a fi  
recompensaţi pe loc pentru 
sortarea deşeurilor din casă. 
Staţiile au fost amplasate la 
Materna (în spatele pieţei), 
în Turda Nouă (lângă Cole-
giul tehnic) şi pe Libertăţii 
4-6 (în spatele blocurilor).

„Au sosit şi celelalte trei 
staţii inteligente pentru colec-
tarea selectivă a deşeurilor, din 
cele cinci contractate. Prin in-
termediul acestora, turdenii 
vor fi  recompensaţi cu bani 
pentru deşeurile pe care le vor 
duce la punctele de colectare. 
În perioada următoare vom 

explica pe larg procesul, pro-
cedura exactă.

Aşa cum am mai spus, cos-
turile echipamentelor instala-
te şi logistica proiectului sunt 
asigurate de partenerii din me-
diul privat, semnatari ai acor-
dului. De asemenea, tot ei vor 
susţine contravaloarea recom-
penselor acordate cetăţenilor 
în schimbul deşeurilor aduse. 
Este vorba despre Sigurec, cel 
mai mare grup de reciclare din 
sud-estul Europei”, a spus pri-
marul Cristian Matei.

Vă reamintim că alte două 
staţii de acest gen au fost am-
plasate în Micro 1 (complex) 
şi în Micro 3 (lângă şcoala 
„Horea, Cloşca şi Crişan”).

Sabin Ghemes (PNL) es-
te noul viceprimar al Mu-
nicpiului Câmpia Turzii, în 
urma votului secret acor-
dat de 14 consilieri locali 
(13 „pentru” şi unul „îm-
potrivă”), cei cinci consili-
eri PSD anunţând că se ab-
ţin de la vot, pentru „că nu 
participă la mascaradă”.

Sabin Ghemes este con-
silier local de mai mulţi 
ani, în trecut fiind consi-
lier ales pe listele PDL, iar 
acum, după fuziunea par-
tidului cu PNL este consi-
lier liberal.

Sabin Ghemeş provine 
din mediul de afaceri lo-
cal, fiind antreprenor.

Viceprimarul munici-
piului Câmpia Turzii, Ro-
bert Szabo, şi-a dat demi-
sia joi, invocând „proble-
me personale”.

Robert Szabo a refuzat 
să comenteze despre mo-
tivele care l-au determinat 
să ia această decizie. La 
fel, nici primarul Dorin Lo-
jigan nu a comentat deci-
zia luată de fostul vicepri-
mar, comentând doar că 
acceptă demisia, că-i înţe-
lege motivele şi că nu se 
pune problema unor di-
sensiuni apărute, colabo-

rarea fiind una foarte bu-
nă în această perioadă.

Totodată, Szabo a anun-
ţat că nu renunţă la func-
ţia de consilier local, de-
misia sa vizând doar func-
ţia de viceprimar.

Robert Szabo a intrat în 
Consiliul local la ultimele 
alegeri, din partea UDMR, 
iar acesta a fost ales vice-
primar într-o coaliţie for-
mată cu PNL, partidul cu 
cei mai mulţi consilieri lo-
cali din Câmpia Turzii.

Un semafor cu buton 
pentru pietoni a fost am-
plasat la trecerea pentru 
pietoni din zona centrală 
a municipiului Turda, în 
Piaţa Republicii (zona pi-
etonală, lângă Banca Tran-
silvania). Amplasarea s-a 
făcut cu sprijinul celor de 
la API Turda SRL.

Astfel, pietonii care vor 
să traverseze pe trecerea 
pentru pietoni vor fi  nevo-
iţi să facă acest lucru doar 
după ce au apăsat pe bu-
tonul galben de pe stâlpul 
semaforului şi doar după 
ce s-a pus culoarea verde 
pentru pietoni.

Timpul de aşteptare 
pentru pietoni este de ma-

xim 80 de secunde. Peri-
oada de „verde” pentru 
pietoni este de 20 de se-
cunde.

În cazul în care nici un 
pieton nu acţionează buto-
nul pentru traversare, se-
maforul este „verde” pen-
tru maşini, încontinuu, pâ-
nă la apăsarea butonului 
pentru pietoni. Noul sema-
for nu va funcţiona între 
orele 0.00-6.00, fi ind pe 
„galben intermitent”, la in-
dicaţiile Poliţiei Rutiere.

Astfel, se asigură atât 
circulaţia fl uentă a autove-
hiculelor, cât şi traversarea 
în siguranţă a pietonilor, 
zona fi ind una destul de 
periculoasă până acum.

Încă trei stații inteligente 
de sortare a deșeurilor 
au sosit la Turda

Sabin Ghemes, noul viceprimar 
din Câmpia Turzii!

Semafor cu buton, 
amplasat în centrul Turzii
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Pentru păstrarea a unui mediu de 
siguranţă în rândul copiilor şi nu 
numai, pe domeniul public, poliţistii 
locali au acţionat în scopul identifi cării 
zonelor în care există câini fără stăpân 
şi soluţionărea sesizărilor telefonice sau 
scrise privind existenţa acestor câini fără 
sau cu stăpân, care de cele mai multe ori 
fi ind pe drumul principal care asigură 
accesul copiilor spre şcoală sau în zona 
locurilor de joacă, devin agresivi.

În urma identifi cării aces-

tor zone, conform celor 41 

planuri de acţiune, s-a acor-

dat sprijin reprezentanţilor 

Centrului Ecarisaj Bogata, 

aceştia ridicand din zona Mi-

cro I, Micro III-IV şi zona cen-

trală 284 câini fără stăpân.

În urma soluţionării sesi-

zărilor cetăţenilor care ridicau 

această problemă a agresivi-

tăţii câinilor în stradă şi/sau 

parcuri, reprezentând 4,1% 

din totalul sesizărilor, poliţis-

tii locali au aplicat 45 de sanc-

ţiuni contravenţionale în va-

loare de 16.650 lei, după cum 

urmează:

– 13 sancţiuni contraven-

ţionale în valoare de 5.450 lei, 

pentru nerespectarea preve-

derilor art.3, lit. r din HCL 

212/2002 modifi cata prin HCL 

338/2016 „de a nu deţine în 

apartamente, în curţile de fo-

lisinţă comună câini, pisici 

sau alte animale fără a avea 

consimţământul majorităţii lo-

catarilor de pe scara respecti-

vă sau curtea comună”;

– 17 sancţiuni contraven-

ţionale în valoare de 6.200 lei, 

pentru nerespectarea preve-

derilor art. 20, lit. g din HCL 

212/2002 modifi cata prin HCL 

338/2016 „Plimbarea câinilor 

fără lesă şi/sau botniţă şi lă-

sarea lor în libertate pe străzi, 

locuri de agreement, lipsa igi-

enizării, a ridicării/colectării 

corespunzătoare în pungi a 

reziduurilor animaliere…”;

– 10 sancţiuni contraven-

ţionale în valoare de 4.200 

lei pentru nerespectarea pre-

vederilor art. 20, lit. h din 

HCL 212/2002 modifi cată prin 

HCL 338/2016 „Este interzis 

accesul persoanelor cu câini, 

în parcuri, spaţii de joacă 

penrtu copii, în incinta insti-

tuţiilor de învăţământ sau o-

rice instituţie public de pe ra-

za municipiului Turda”;

– 5 sancţiuni contravenţi-

onale în valoare de 800 lei 

pentru nerespectarea preve-

derilor art. 2, pct. 17 din le-

gea 61/1991 „lăsarea în liber-

tate ori fără supraveghere a 

animalelor care pot prezenta 

pericol pentru persoane sau 

bunuri”.

„Siguranţa cetăţeanului 

este o prioritate a Poliţiei Lo-

cale Turda, drept urmare in-

vităm în special proprietarii 

de animale de companie–câi-

ni şi iubitorii de animale, să 

respecte legislaţia în vigoa-

re – normelele de convieţu-

ire socială şi în special a ce-

lor privind deţinerea câini-

lor în apartamente/ curţi, 

curţi comune, dar şi plimba-

rea acestora pe domeniul pu-

blic”, se arată într-un comu-

nicat de presă al Poliţiei Lo-

cale Turda.

Peste 280 de câini fără stăpân au fost 
prinşi la Turda în două săptămâni

Dorin Lojigan, primarul 

municipiului Câmpia 

Turzii, este noul preşe-

dinte al Ligii Aleşilor 

Locali PNL Cluj, în urma 

alegerilor care s-au des-

făşurat vineri, pentru 

stabilirea noii structuri a 

conducerii aleşilor libe-

rali din judeţ.

De la Turda, în noua struc-

tură, au fost aleşi consilierii 

locali Marius Riter şi Cristian 

Felezeu, primul fi ind ales în 

funcţia de vicepreşedinte, iar 

cel de-al doilea în funcţia de 

membru.

De asemenea, din structu-

ra de conducere mai face par-

te şi consilierul local Georgia-

na Sima, din Câmpia Turzii, 

care a obţinut funcţia de mem-

bru, ea fi ind şi vicepreşedinte 

al TNL la nivel naţional. Un 

alt membru al PNL Câmpia 

Turzii, consilierul judeţean Du-

mitru Drăghici, a fost ales în 

funcţia de membru supleant.

„Se dovedeşte încă o dată 

că organizaţia locală a PNL 

Câmpia Turzii se implică ac-

tiv la toate nivelurile şi că echi-

pa de la Câmpia Turzii este un 

pol liberal în plină ascensiu-

ne. Votul colegilor mei de la 

nivelul întregului judeţ dove-

deşte în mod clar susţinerea şi 

încrederea de care se bucură 

organizaţia de la Câmpia Tur-

zii. În conformitate cu preve-

derile Regulamentul Ligii Ale-

şilor Locali, îmi propun ca îm-

preună cu noua echipă să mi-

litez activ pentru consacrarea 

principiului exercitării manda-

tului în interesul exclusiv al 

comunităţii. Vom contribui la 

dezvoltarea modalităţilor de 

comunicare între aleşii locali, 

precum şi cu structurile cen-

trale şi, nu în ultimul rând, 

vom asigura colaborarea cu 

comisiile de specialitate din 

cadrul structurilor PNL şi cu 

societatea civilă în vederea 

continuării reformei în admi-

nistraţie”, a declarat preşedin-

tele PNL Câmpia Turzii, pri-

marul Dorin Lojigan.

Liga Aleşilor Locali PNL 

Cluj este un organism de co-

ordonare şi dezbatere a ale-

şilor locali liberali din jude-

ţul Cluj: primari, vicepri-

mari, consilieri judeţeni, 

consilieri locali.

Primarul din Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, ales preşedinte 
al Ligii Aleşilor Locali PNL Cluj

Pentru şedinţa ordinară 

din data de 28 noiembrie, 

ora 16 de la Mihai Viteazu, 

este inclus şi un proiect de 

hotărâre ce prevede creşte-

rea taxei de salubritate.

Contactat de TurdaNews, 

primarul Ioan Zeng a confi r-

mat că este vorba despre du-

blarea taxei aplicate fi ecărei 

gospodării. Dacă până acum 

se percepea o taxă de 10 lei, 

aceasta va creşte cu sume cu-

prinse între 20 şi 22 lei.

Motivaţia, societatea Eco 

5 Ardeal transportă ca ma-

joritatea fi rmelor de profi l, 

gunoiul până la Odorheiul 

Secuiesc, între timp s-au 

scumpit şi carburanţii şi au 

crescut cheltuielile pe care 

aceasta le are pentru colec-

tarea şi depozitarea deşeuri-

lor menajere.

O ultimă majorare a taxei 

de salubritate a avut loc în lu-

na februarie a acestui an la Mi-

hai Viteazu, atunci consilierii 

locali au stabilit o taxă unitară 

pentru toţi cetăţenii, mai exact 

de 10 lei, lunar, pentru colec-

tarea deşeurilor menajere.

În Mihai Viteazu există 

1700 de contracte încheiate 

între cetăţeni şi operatorul 

de salubritate. În aceste su-

me nu este inclus transpor-

tul deşeurilor la Odorheiu 

Secuiesc, sarcină care a fost 

preluată de bugetul local.

Primarul Ioan Zeng a de-

clarat că sunt discuţii pentru 

înfi inţarea unui depozit de 

deşeuri pe raza comunei Mol-

doveneşti. Până acum proiec-

tul a rămas doar la stadiul de 

„doleanţe”.

Taxa de salubritate se 
dublează la Mihai Viteazu

Municipalitatea turdeană 

informează periodic despre 

stadiul asfaltărilor din muni-

cipiu, în aceste zile o altă 

arteră de circulaţie fi ind 

adusă la standarde moderne.

Primarul Matei Cristian a 

anunţat într-o postare pe pagi-

na personală de Facebook, fap-

tul că strada Cloşca a fost com-

plet asfaltată, dar şi legătura cu 

Calea Victoriei – Zorilor (trotu-

are şi carosabil).

„Continuăm lucrările de mo-

dernizare a străzilor! Mirecuri 

s-a fi nalizat reabilitarea comple-

tă a străzii Cloşca şi a legăturii 

Calea Victoriei – Zorilor (trotu-

are şi carosabil). Pe strada Avi-

atorilor lucrările la parcarea din 

curtea interioară sunt în plină 

desfăşurare, iar mâine încep lu-

crările pe strada Gh. Şincai”, a 

anunţat primarul municipiului 

Turda.

De asemenea, va demara, la 

începutul lunii decembrie, un 

amplu proces de modernizare a 

străzii Salinelor, astfel că turiştii 

nu vor mai avea acces în Salina 

Turda prin vechea intrare.

„Începand cu data de 4 de-

cembrie 2017, datorita lucrari-

lor de modernizare accesul tu-

ristilor prin intrarea din str. Sa-

linelor, nr.54b, va fi  inchis.

In acest sens va recomandam 

folosirea intrarii principale din 

Aleea Durgaului nr. 7”, se preci-

zează pe pagina ofi cială a Sali-

nei Turda.  (Daciana Derda)

S-a finalizat de asfaltat 
şi strada Cloşca din Turda



22 –28 noiembrie 2017 ACTUALITATE IIIMonitorul ediţie de Arieș

Compania Naţională de Transport al 
Energiei Electrice Transelectrica SA a 
fi nalizat lucrările de retehnologizare 
a Staţiei Electrice de Transformare 
220/110/20 kV Câmpia Turzii 
(judeţul Cluj), după o investiţie 
de circa 42 de milioane de lei, din 
fonduri proprii. Lucrările au fost 
demarate în anul 2014 şi au constat în 
retehnologizarea completă a staţiei, 
incluzând echipamente primare 
şi secundare, sistemul SCADA, 
teleconducerea de la Dispecerul 
Energetic Naţional şi Teritorial, 
montarea unui autotransformator 
220/110 kV şi montarea celui de al 
doilea transformator 110/20 kV. Staţia 
retehnologizată a fost pusă în funcţiune 
la 26 octombrie 2017 și inaugurată joi, 16 
noiembrie 2017.

„Sunt onorată să mă afl u 

la inaugurarea unui proiect 

care are drept scop creşterea 

gradului de siguranţă în ali-

mentarea cu energie electri-

că a consumatorilor. Staţia 

electrică de transformare de 

la Câmpia Turzii este un nod 

de tranzit de putere major în-

tre zonele Cluj, Alba şi Mureș, 

rolul acesteia fi ind unul foar-

te important pentru siguran-

ţa în alimentare cu energie 

electrică a zonei de nord a 

Transilvaniei. Prin retehnolo-

gizarea acestei staţii se asi-

gură condiţiile de exploatare 

cerute de actualele standar-

de internaţionale, precum şi 

se menţin la un nivel rezo-

nabil cheltuielile de exploa-

tare, fi ind înlocuite echipa-

mente uzate moral şi fi zic. 

Este important de spus că în 

ţara noastră, producţia de 

energie electrică este concen-

trată în zona de sud, în vre-

me ce consumul este la fel 

de mare şi în zona de sud, 

dar şi în zona de nord. De a-

ceea, una dintre priorităţile 

majore ale Transelectrica es-

te închiderea inelului de 400 

kV, proiect necesar pentru si-

guranţa în funcţionare a Sis-

temului Electroenergetic Na-

ţional şi care, totodată, va mi-

nimiza pierderile din reţeaua 

de transport al energiei elec-

trice. Pentru următorii doi 

ani, Transelectrica are un plan 

de investiţii ambiţios, totali-

zând circa 1,4 miliarde de lei, 

iar una dintre preocupările 

noastre majore este retehno-

logizarea şi modernizarea sta-

ţiilor electrice de transforma-

re”, a declarat Corina Popes-

cu, director general executiv 

al Transelectrica.

După ceremonia de inau-

gurare, a avut loc o vizită în 

staţia de transformare, în ca-

drul căreia au fost prezenta-

te echipamentele retehnolo-

gizate şi importanţa acesto-

ra în funcţionarea staţiei.

Festivităţile au avut loc în 

prezenţa Secretarului de Stat 

din Ministerul Economiei Pe-

tre Iulian Nicolescu, a pre-

fectului judeţului Cluj, dom-

nul Ioan Aurel Cherecheş, a 

primarului municipiului Câm-

pia Turzii, domnul Dorin Ni-

colae Lojigan. Din conduce-

rii CNTEE Transelectrica SA, 

au participat: Preşedintelui 

Directoratului Transelectrica, 

doamna Corina Popescu, dom-

nul Florin Tătaru, membru al 

Directoratului, doamna Cla-

udia Anastase, directorul Su-

cursalei de Transport Cluj. De 

asemenea, la inaugurare au 

fost prezenţi reprezentanţi ai 

contractorilor care au execu-

tat lucrările.

Staţia 110/20 kV Câmpia 

Turzii a fost pusă în funcţiu-

ne în anul 1954 pentru ali-

mentarea ISCT, a oraşului 

Câmpia Turzii şi a zonei Tur-

da şi Câmpia Turzii. Staţia de 

220 kV a fost pusă în funcţi-

une în anul 1978, fi ind o sta-

ţie de conexiuni importantă 

pentru zonele Cluj, Alba şi 

Mureş. Din staţia 220 kV se 

alimentau cuptoarele electri-

ce de la ISCT, neexistând o 

unitate de transformare între 

tensiunile de 220 şi 110 kV.

Procesul de retehnoloiza-

re a început în anul 2014, iar 

lucrările au fost executate de 

asocierea de fi rme Energo-

bit, Siemens, Retrasib şi ELM 

Cluj. Proiectarea a fost atri-

buită, prin licitaţie publică, 

fi rmei Romproiect Electro cu 

subproiectanţii: MPS Electric 

Design şi KadCons, docu-

mentaţiile fi ind fi nalizate în 

anul 2011.

Transelectrica este ope-

ratorul de Transport şi de 

Sistem din România, care 

gestionează, operează, în-

treţine, modernizează şi 

dezvoltă reţeaua de trans-

port care cuprinde 81 staţii 

electrice de transformare, 

cu o capacitate de circa 

35.000 MVA şi peste 9.000 

de kilometri de linii electri-

ce aeriene de 110/220 kV, 

400 kV şi 750 kV, aflate în 

gestiunea a opt sucursale 

de transport.

Staţia de transformare de 220/110/20 kV 
Câmpia Turzii a fost retehnologizată din fonduri proprii

Între 11-12 noiembrie s-a 

desfăşurat la Timişoara, 

WDSF Romanian 

International Dance Cup – 

RIDC – concurs internaţi-

onal de dans sportiv, com-

petiţie la care au partici-

pat peste 600 de sportivi 

din 27 de ţări.

Clubul de Dans Sportiv 

Potaissa Turda a înscris în 

competiţie o pereche care a 

dansat în două competiţii ob-

ţinând următoarele rezulta-

te: Rareş Saroşi – Maria Cri-

şan – Basic 6 dance Junior 

– Locul 3 – Basic 8 dance 

Junior – Locul 6

În 25 noiembrie se va des-

făşura la Turda concursul na-

ţional de dans sportiv Cupa 

Potaissa – Ediţia a 22-a la 

sala de sport a Scolii „Avram 

Iancu”. Concursul va începe 

la ora 8,30 cu categoriile spe-

ciale şi se va desfăşura pe 

tot parcursul zilei.

Deschiderea ofi cială va 

avea loc la ora 18, când pe 

lângă demonstrativul susţi-

nut de sportivii clubului va 

avea loc şi o demonstraţie 

de dansuri latino-americane 

cu Campionii Mondiali Un-

der 21, Alex Miculescu – An-

dra Pacurar.

Pregătiri la Turda pentru 
Cupa Potaissa la dans sportiv

Primăria municipiul 

Turda a făcut anunţul 

public prin care informea-

ză publicul interesat „asu-

pra luării deciziei etapei 

de încadrare de a nu soli-

cita efectuarea evaluării 

de impact asupra mediu-

lui si nu se supune evalu-

ării adecvate” pentru pro-

iectul „Construire sala de 

sport competitionala de 

nivel international” în 

localitatea Turda str. 

Sadionului, nr.14 , judeţul 

Cluj.

Informaţiile privind pro-

iectul propus pot fi  consulta-

te la sediul Agenţiei pentru 

Protecţia Mediului Cluj, Ca-

lea Dorobanţilor nr. 99 în zi-

lele de: luni între orele 

09.00-16.30 şi marţi-joi între 

orele 9,00-14,00 şi vineri în-

tre orele 9,00-12,00 şi la punc-

tul de lucru municipiul Tur-

da cu sediul în municipiul 

Turda, str. P-ta 1 Decembrie 

1918, nr. 28, judeţul Cluj.

„Observaţiile publicului se 

primesc zilnic la sediul Agen-

ţiei pentru Protecţia Mediului 

Cluj în zilele de luni-joi între 

orele 08.00-16.30 şi vineri în-

tre orele 8,00-14,00, în termen 

de 5 zile de la publicarea anun-

ţului”, se mai precizează în 

domunemntul ofi cial.

Primăria Turda a publicat 
anunţul de mediu privitor 
la construcţia sălii polivalente
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În perioada 4-6 noiembrie 2017 a 
avut loc Turneul Campionilor în 
Dezbateri, ediţia a VI-a, o competiţie 
anuală organizată de Asociaţia 
Română de Dezbateri, Oratorie şi 
Retorică, care îi pune faţă în faţă pe 
cei mai buni debateri români, fi nalişti 
şi câştigători ai unor campionate 
naţionale, europene sau internaţionale 
de top precum cele de la Oxford sau 
Cambridge.

Ediţia din acest an a fost 

câştigată de Leonardo Mă-

rincean (preşedinte al Aso-

ciaţiei The DaVinci System 

din Turda) şi de co-echipie-

ra sa Xenia Burghelea (avo-

cat pledant în Cluj-Napoca).

În total, pe parcursul ce-

lor două zile de runde pre-

liminare şi a finalei, cele opt 

echipe invitate în competi-

ţie au livrat peste 100 de dis-

cursuri pe teme pregătite cu 

10 minute înainte de înce-

perea meciurilor precum: 

„Acest Parlament (AP), ca 

cetăţean român progresist, 

ar boicota referendumul pen-

tru modificarea definiţiei fa-

miliei în constituţie” sau „AP 

ar utiliza întodeauna ares-

tul la domiciliu şi munca ne-

remunerată ca pedepse pen-

tru condamnaţii care nu au 

săvârşit infracţiuni violen-

te”. Moţiunea dezbătută în 

finală – cunoscută şi pregă-

tită de toate echipele parti-

cipante încă de la începutul 

competiţiei – a fost: „Acest 

Parlament crede că România 

ar trebui să renunte la cota 

unică în favoarea unui sis-

tem de taxare progresivă, 

pentru impozitarea venitu-

rilor personale”. Această 

competiţie s-a desfăşurat în 

formatul „British Parliamen-

tary”– formatul de elită al 

dezbaterilor. Practicat la 

Campionatul Mondial de 

Dezbateri Universitare, acest 

format implică patru echipe 

(două ale Guvernului şi do-

uă ale Opoziţiei) care dez-

bat pe o anumită temă (mo-

ţiune) într-o rundă.

Emanuel Beteringhe, pre-

şedinte executiv al ARDOR, 

a afi rmat cu ocazia Turneu-

lui Campionilor despre sco-

pul acestui eveniment şi al 

programelor Asociaţiei: „Cre-

dem că debate-ul este chint-

esenţial pentru democraţie. 

În condiţiile în care intenţi-

onăm să apărăm şi să dez-

voltăm democraţia în Româ-

nia, educaţia prin dezbateri 

este imperativă pentru gene-

raţia tânără. Urmând exem-

plul democraţiilor consacra-

te, ne propunem să îi învă-

ţăm pe tineri să gândească 

independent şi critic şi să le 

oferim o voce prin care să 

îşi exprime părerile”.

Asociaţia Română de 

Dezbateri, Oratorie şi Reto-

rică (ARDOR) este una din-

tre cele mai relevante orga-

nizaţii neguvernamentale 

din domeniul educaţiei din 

România. ARDOR este o re-

ţea de asociaţii regionale 

care lucrează cu mai mult 

de 250 de instituţii de în-

văţământ la nivel naţional 

şi are mai mult de 5000 de 

beneficiari anuali.

Un tânăr din Turda, 
campion naţional la 
dezbateri academice

În scopul susţinerii şi 

dezvoltării creativităţii în 

rândul copiilor, Biblioteca 

Municipală „Teodor 

Murăşanu” invită copiii 

cu vârsta între 8 şi 10 ani 

să participe la activitatea 

de creaţie „O poveste pen-

tru Moş Crăciun”, ediţia a 

IX-a, 2017.

Pentru aceasta, conduce-

rea instituţiei le-a trimis copi-

ilor o scrisoare, pe care o re-

producem mai jos.

„Dragi Copii,

Ştiţi deja că Moş Crăciun 

este un foarte bun prieten al 

copiilor! Prin urmare, pe lân-

gă faptul că adoră să confec-

ţioneze jucării şi tot felul de 

surprize pentru voi, este şi 

un mare amator de poveşti 

şi un cititor pasionat. La Po-

lul Nord cărţile ajung mai 

greu şi lui îi place să citeas-

că în mod deosebit poveştile 

pe care le creaţi voi. Ajutaţi-l 

să-şi petreacă serile cât mai 

plăcut ! Inventaţi o poveste, 

scrieţi-o şi aduceţi-o la una 

din secţiile pentru copii ale 

Bibliotecii Municipale «Teo-

dor Murăşanu», la cea din 

centru – Str. Coşbuc nr. 2, 

sau la cea din Oprişani – str. 

Tineretului nr.6 (la parterul 

clădirii fostului internat din 

curtea liceului Liviu Rebrea-

nu), până în data de 28 no-

iembrie 2017. Puteţi să împo-

dobiţi povestea şi cu desene 

şi nu uitaţi să vă scrieţi nu-

mele, clasa şi şcoala la care 

învăţaţi.

Poveştile sunt destinate lui 

Moş Crăciun, dar asta nu în-

seamnă că el trebuie să fi e şi 

personajul din povestea crea-

tă de voi!

Moş Crăciun ştie că voi 

sunteţi foarte talentaţi şi pli-

ni de imaginaţie şi că nu îl 

veţi dezamăgi. Va trece pe la 

bibliotecă şi va lua cu el cele 

mai frumoase dintre poveşti-

le scrise de voi pentru care va 

lăsa în schimb un mic pre-

miu. O să vă ţinem la curent 

cu lista premianţilor care va 

fi  postată pe pagina web a bi-

bliotecii, rubrica anunţuri, în 

preajma zilei de 6 decembrie.

Vă aşteptăm!”

Doritorii pot contacta, pen-

tru alte informaţii, Biblioteca 

municipală la numărul de te-

lefon 0264.313.837.

Biblioteca municipală „Te-

odor Murăşanu” are o colec-

ţie enciclopedică de 110.000 

volume, trei puncte de lucru 

(secţie pentru adulţi şi copii 

în zona centrală şi o fi lială în 

cartierul Oprişani), servicii tra-

diţionale şi moderne pentru 

utilizatori de toate vârstele.

Biblioteca din Turda 
şi o poveste pentru 
Moş Crăciun

Pentru formarea obişnuin-

ţei de a citi şi de a frecven-

ta biblioteca publică, la 

Secţia pentru Copii a 

Filialei Oprişani a 

Bibliotecii Municipale 

„Teodor Murăşanu” s-a 

încheiat prima etapă a 

Proiectului de educaţie pen-

tru lectură „E vremea cititu-

lui!” Aceasta s-a desfăşurat 

între13 octombrie şi 13 

noiembrie 2017 şi a avut 68 

de copii participanţi care 

au lecturat 7965 de pagini.

La sfârşitul perioadei stabilite 

pentru lectură, în urma întâlnirii 

de la bibliotecă pentru discuţia 

despre personajele, acţiunea şi 

numărul paginilor citite, s-au sta-

bilit şi câştigătorii etapei I, care 

au fost recompensaţi cu cărţi şi 

diplome, după cum urmează: 

Daria Cosmina Cloţa, clasa a V-a 

A (prof. Monica Rad) şi Andre-

ea Gherman, clasa a III-a B (prof. 

Marcela Oltean) de la Şcoala Gim-

nazială Horea, Cloşca şi Crişan; 

Mădălina Gheţi, clasa a IV-a A 

(prof. Laura Şuteu) de la Şcoala 

Andrei Şaguna – Structura şco-

lară primară Waldorf.

Etapa a II-a a proiectului se 

va desfăşura între 18 noiembrie 

şi 18 decembrie, participanţii fi -

ind copiii din clasa a II-a C (prof. 

Florentina Moldovan), clasa a 

III-a C (prof. Adela Bartha) şi 

clasa a IV-a A (prof. Stanca Bă-

răian Surd) de la Şcoala Gim-

nazială „Ioan Opriş”.

Proiectele de educaţie pen-

tru lectură destinate copiilor 

ocupă locul principal în cadrul 

obiectivelor instituţiei referitoa-

re la educaţia non-formală de-

oarece, din punct de vedere so-

cial şi educational, bibliotecile 

publice joacă un rol foarte im-

portant în formarea gustului şi 

al practicilor de lectură. Ele ofe-

ră acces gratuit la cărţi, impul-

sionând crearea de practici uzu-

ale de lectură şi inculcând lec-

tura ca o valoare personală şi 

socială.

Vremea cititului s-a încheiat, 
pasiunea pentru lectură a rămas Un spectacol artistic de 

excepţie a oferit Asociaţia 

Turda TIN pentru a marca 

un deceniu de existenţă, 

locaţia fi ind Teatrul 

Aureliu Manea.

Evenimentul a avut loc 

marţi seara şi a reunit mem-

bri şi colaboratori ai asociaţi-

ei amintite, dar şi personali-

tăţi locale sau judeţene prin-

tre care amintim ÎPS Andrei 

Andreicuţ, primarul Cristian-

Matei , prof. univ. Dr. Călin 

Felezeu, directori de şcoală, 

profesori de religie, Adela Zai 

– coordonatorul Centrului de 

Zi de la Turda etc.

Spectacolul aniversar a fost 

prezentat de cel care a fondat 

şi este şi în prezent „sufl etul” 

asociaţiei Turda TIN, preotul 

Sebastian Zăhan.

De-a lungul timpului, Tur-

da TIN a susţinut numeroase 

spectacole atât în ţară cât şi 

în străinătate, asociaţia fi ind 

implicată în acţiuni caritabi-

le, a organizat cursuri de can-

to, iniţiere în domeniul utili-

zării calculatorului, excursii 

sau tabere şcolare, ONG-ul re-

prezentând o alternativă pen-

tru petrecerea în mod util a 

timpului liber pentru tinerii 

din municipiul Turda.

Înfi inţată în anul 2007, aso-

ciaţia s-a făcut cunoscută în 

rândul tinerilor, participarea 

acestora fi ind în număr mare 

la activităţile centrului pentru 

tineret.

Toate proiectele asociaţiei 

au fost şi sunt susţinute de 

către Biserica Ortodoxă Ro-

mână, în special Parohia Or-

todoxă Oprişani II, Primăria 

Municipiului Turda, Consiliul 

Judeţean Cluj, dar şi prin spon-

sorizări şi donaţii de la per-

soane juridice şi fi zice.

„Menţionăm că întreaga 

activitate a asociaţiei se des-

făşoară pe bază de voluntari-

at”, concluzionează părinte-

le Sebastian Zăhan.

Turda TIN la un deceniu de activitate
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PROMOVARE

Chiriile în Cluj s-au 

scumpit semnifi cativ în 

ultimii ani. Cauzele sunt 

diverse: creşterea salarii-

lor (în special în dome-

niul IT), numărul cres-

cut al studenţilor străini, 

creşterea cererii pe piaţa 

imobiliară şi renovarea 

sau modernizarea chirii-

lor, dar şi faptul că mulţi 

îşi oferă apartamentul 

în regim hotelier 

pentru turişti.

O cercetare de piaţă ara-

tă comparativ preţurile chi-

riilor şi salariile din diferi-

te oraşe din Europa cu cele 

din Cluj.

Oslo, Copenhaga, 
Stockholm

În oraşele din ţările nordi-

ce chiriile sunt foarte scum-

pe însă salariul locuitorilor 

din oraşele precum Oslo, Co-

penhaga, Stockholm sau Hel-

sinki sunt cu cel puţin peste 

300% mai mari decât la noi. 

În aceste oraşe preţul apar-

tamentelor cu o cameră este 

între 900 şi 1200 de euro, dar 

un apartament cu trei came-

re este de obicei între 1500 

şi 1900 de euro. Asta înseam-

nă că o cameră costă între 

500 – 633 de euro pe lună.

Viena

Dacă îţi cauţi un loc ief-

tin unde să stai în Viena exis-

tă rezidenţialele studenţeşti. 

Dimensiunea camerelor va-

riază între 9 şi 15 mp, iar 

preţul chiriei este în jur de 

230 de euro pe lună. Aceste 

rezidenţiale sunt practic că-

mine mai moderne, cu spa-

ţii comune, băile fi ind am-

plasate pe hol, la fel şi bu-

cătăria. Unele complexe au 

doar 6 camere, iar altele pot 

ajunge la o capacitate de 70 

de camere.

Preţul camerelor într-un 

apartament variază între 350 

şi 500 de euro pe cameră. De 

obicei, acest preţ include cos-

turile TV, Internet, asigura-

rea. Camerele sunt, de obi-

cei, moderne, bine mobila-

te, cu dimensiuni între 15 şi 

20 mp, dar am găsit şi ca-

mere cu 9 mp la 340 de eu-

ro (cheltuieli incluse). În ma-

rea majoritatea a timpului se 

cere un depozit în valoarea 

a trei luni de chirie.

În Viena apartamentele 

sunt cu 126% mai scumpe 

decât la Cluj. Comparativ, în 

Viena, salariul mediu pe eco-

nomie este mai mare cu 230% 

decât la Cluj, diferenţă re-

simţită mult mai tare la noi.

Linz, Salzburg, Innsbruck

Conform datelor de pe 

numbeo.com un apartament 

cu trei camere în afara cen-

trului costă în jur de 990 eu-

ro, iar în centru, 1.300 euro. 

Un apartament modest, cu 

o cameră costă în jur de 655 

de euro pe lună. Mai mult 

de atât, există apartamente 

cu trei camere sub 900 de 

euro, dar acestea de obicei 

au două dormitoare si un li-

ving cu bucătărie.

Cel mai ieftin apartament 

de 3 camere pe care l-am gă-

sit este la 620 de euro, dar 

nu este atât de modern mo-

bilat, comisionul agenţiei es-

te 1.200 euro şi se plătesc 

2.000 euro depozit. În Linz 

chiria costă cu 122% mai 

mult decât la Cluj dar veni-

tul mediu este cu 231% mai 

mare.

Munchen

Cele mai multe garsonie-

re se prezintă cu un preţ în-

tre 750 şi 1.000 de euro: Exis-

tă şi garsoniere la preţuri mai 

ridicate, de 1.200 sau chiar 

peste 2.000 de euro. În ge-

neral un apartament cu o ca-

meră costă 1.042 de euro.

O garsonieră, în general, 

este cu +227% mai scum-

pă însă şi venitul mediu es-

te cu 365% mai mare decât 

la noi.

Berlin

Luând în vedere preţul chi-

riilor, în mod interesant, Ber-

lin, capitala Germaniei e cea 

mai apropiată de noi. Preţu-

rile sunt cu „doar” 144% mai 

mari iar salariile sunt în me-

die cu 265% mai mari decât 

la Cluj. Ca fapt divers, preţu-

rile la restaurante sunt cu 

doar 88% mai mari decât la 

noi şi asta demonstrează in-

egalitatea preţurilor de pe pia-

ţa imobiliară. Apartamentele 

cu o cameră se găsesc la 

450-800 de euro, iar o came-

ră într-un apartament de trei 

camere te costă în jur de 

300-550 de euro. Depozitul, 

de cele mai multe ori, este la 

fel, destul de mare, de trei 

ori chiria lunară.

Manheim

Manheim este de mărimea 

Clujului. Am găsit anunţuri 

la preţuri mult mai accesibi-

le, garsoniere între 350 – 550 

euro, şi cameră într-un apar-

tament de mai multe came-

re ar veni la 250 de euro/ca-

meră.

Chiriile sunt cu 84% mai 

scumpe, însă veniturile cu 

374% mai mari decât la noi.

Geneva

În Geneva chiriile sunt cu 

444% mai scumpe, însă sa-

lariul mediu este cu 751% 

mai mare decât la Cluj. În 

comparaţie, costurile de con-

sum (mâncare) sunt doar cu 

235% mai mari decât la noi.

În general, apartamente-

le cu o cameră se găsesc la 

preţul de 1.200 de euro, dar 

am găsit şi sub 1.000 de eu-

ro, însă foarte puţine. Pen-

tru cei interesaţi, am găsit a-

partamente la 4.100 de franci 

elveţieni pe lună (1 franc el-

veţian = 4 lei).

Lyon

În Lyon îţi poţi găsi o gar-

sonieră şi cu 417 euro, dar 

prea puţine, cele mai multe 

costă 500-600 de euro. O ca-

mera într-un apartament de 

mai multe camere costă în 

jur de 300 – 400 de euro. 

Chiria în general este cu 

100% mai mare decât la noi 

iar salariul mediu este cu 

253% mai mare.

Amsterdam

În Amsterdam, salariile şi 

preţurile chiriilor sunt am-

bele mai mari cu 320% de-

cât la noi. Deci, în procen-

taj, locuitorii oraşului Am-

sterdam cheltuiesc pe chirie 

la fel de mult ca şi clujenii.

Un apartament cu o ca-

meră costă în jur de 

1.400-1.600 de euro, iar o 

cameră într-un apartament 

cu 3 sau 4 camere o poţi în-

chiria cu 500-900 de euro pe 

lună.

Situaţia în această privin-

ţă este mai tristă la Budapes-

ta unde chiriile s-au scum-

pit (acum sunt cu 34% mai 

scumpe) foarte mult însă sa-

lariul mediu este doar cu 

aproximativ 13% mai mult. 

În această categorie a oraşe-

lor în care salariile nu au 

crescut la fel ca preţurile chi-

riilor se afl ă şi Vilnius, Bra-

tislava, Varşovia sau chiar 

Roma.

România

Dar, să ne întoarcem pu-

ţin pe meleagurile noastre. 

În Timişoara, putem găsi chi-

rie în medie cu 21% mai ief-

tină decât la Cluj. În schimb 

şi salariile sunt mai mici cu 

10% decât la Cluj. Pe de al-

tă parte, conform unui stu-

diu făcut de INS, salariul net 

mediu în judeţul Timiş este 

de 2.500 lei iar la Cluj, 2.600 

de lei, asta înseamnă o dife-

renţă de doar 3,46% în „fa-

voarea” Clujului.

La Bucureşti, cifrele dife-

ră puţin. Chiriile sunt cu 6% 

mai scumpe decât la noi, iar 

salariile mai mari cu doar 

1%. Totuşi, cifrele INS spun 

altceva. Conform datelor pu-

blicate, salariul mediu lunar 

este cu 19% mai mare decât 

al clujenilor.

CÂT COSTĂ SĂ ÎNCHIRIEZI UN APARTAMENT ÎN VIENA, BERLIN SAU AMSTERDAM FAŢĂ DE CLUJ-NAPOCA

Preţurile chiriilor din Cluj-Napoca 
pe harta Europei!
Apartamentele care au fost 200 euro acum 5 ani, după renovare/modernizare au ajuns acum la preţul de 
250-300 de euro/lună. Preţurile au ajuns să fie comparate cu cele din oraşe precum: Viena, Paris, Munchen etc.

Un chiriaș clujean dă un procentaj mai mare din venitul sau pe chirie decât un vest european

Oraș

Cu cât este mai 
mare prețul chi-
riei față de cele 
din Cluj-Napoca

Cu cât este 
mai mare 

salariul decât 
la noi

Paris 274% 318%

Stockholm 255% 325%

Zagreb 13% 40%

Malaga 62% 122%

Amsterdam 322% 328%

Brussels 165% 260%

Atena 5.5% 25%

Sofi a -4.75% 1.69%

Ljubljana 54% 96%

Varșovia 64% 62%

Cracovia 35% 41%
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

¤ Vând casă în cart. Gruia, 
Cluj-Napoca, zona 7 străzi, 326 
mp utili, 490 mp teren. Informa-
ţii și alte detalii la tel. 
0723-435446. (3.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 
ari, 17 m front la stradă, pentru 
construcţie, toate utilităţile apro-
bate (apă, gaz, curent). Relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-246007. (3.7)

¤ Vând teren intravilan în com. 
Chinteni, supr. 1300 mp, front la 
stradă. Informaţii la telefon 
0751-684774. (3.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren extravilan în Turda, 
lângă lac, supr. 4300 mp. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0722-246007. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol ex-
travilan. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

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

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

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

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

litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

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

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 

experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

SERVICII

¤ Se apropie sărbătorile cu pași 
repezi. Clujean, îmi ofer serviciile 
la bătut covoare, făcut curat în 
curți, pod, beci, birouri. Ofer serio-
zitate maximă, la preț negociabil 
sau schimb acareturi. Relații la tel. 
0759-101504. (1.7)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contac-
ta la 0759-101504. (4.7)

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-
cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

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

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând convenabil moped mar-
ca „Activ”, motor în patru timpi 
de 50 cmc, patru viteze, ambreaj 
semiautomat, pornire la pedală 
și automatizată, sisteme de alar-
mă, dispozitiv antifurt, puţin fo-
losit. Inf. la telefon 
0723-064864. (3.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând cazan de baie inox. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0264-592735. (3.7)

¤ Vând plită pentru sobă de bu-
cătărie, chiuvetă mască lemn, 
aragaz cu 3 ochiuri. Informaţii și 
relaţii la tel. 0723-435446. (3.7)

¤ Vând cazan pentru baie, con-
strucţie oţel, preţ 350 RON. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-339528, 0264-436753 
sau 0742-057054. (3.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi din 
fontă. Informaţii suplimentare la 
tel. 740-876853. (3.7)

¤ Vând mască pentru chiuvetă 
din lemn, dulap cu uși, scaune. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0723-435446. (3.7)

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin folo-
sită, rezultată din reamenajări, 
preţ 300 RON, puţin negociabil. 
Nu asigurăm transportul. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

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

MOBILIER

¤ Vând dulap cu vitrină și fotoliu 
pat. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-592735. (3.7)

¤ Vâna canapea, masă, măsu-
ţăm masă extensibilă, pat cu sal-
tea. . Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0723-435446. (3.7)

¤ Vând dulap de bucătărie, masă 
extensibilă din mahon, oglindă 
rotundă de baie, candelabru. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0726-894512. (3.7)

¤ Vând patru scaune din metal, 
vopsit vișiniu cu șezutul tapiţat. 
preţ 35 RON/bucata, negociiabil. 
Informatii la telefon: 
0744309410 (7.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, demon-
tate de un sobar. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

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

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compu-
să din 2 saltele tip Relaxa, cu 
spaţiu de depozitare, culoare 
bleumarin, cu 2 perne, stare 
foarte bună. Nu asigurăm trans-
portul. Preţ 650 ron, puţin nego-
ciabil. Relaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

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

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

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

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (3.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0723-064864. 
(3.7)

DIVERSE

¤ Vând mașină de scris. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0726-894512. (3.7)

¤ Vând chiuvetă de bucătărie, a-
parat de ras, covor de perete. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0726-894512. (3.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și 
conservanţi (recipient de 2 l). 
Preţ 8,5 RON/l. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

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

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

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

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. CAMYCOM DRY S.R.L. cu 
sediul social Huedin, Piaţa Republicii, nr. 42-48, bl. A.4, 
ap.22, jud. Cluj, Nr. înm. O.R.C. J12/1410/2013 și C.U.I. 
RO 31591322, că s-a deschis procedura de insolvenţă în 
formă simplificată conform Încheierii Civile nr. 
1755/08.11.2017, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 680/1285/2017.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii 
10 zile de la primirea notifi cării; depunere declaraţii de cre-
anţă 08.12.2017; tabel preliminar 19.12.2017; contesta-
ţii la tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabe-
lului preliminar în B.P.I., soluţionare contestaţii și defi niti-
vare tabel: 28.02.2018 ora 8,00, sala 249 a Tribunalului 
Specializat Cluj.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573. 

ACORD DE MEDIU

COMUNA ȚAGA anunță publicul interesat asupra de-
punerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul "Extindere reţea cu apă în localităţile Ţaga, Sân-
tioana-Cesari şi Sântejude" în comuna Țaga, județul Cluj".

Informații privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, în zilele de: luni între orele 09,00-
16.30 și marți și joi între orele 09.00-14.00 și vineri între 
orele 09.00-12.00 și la sediul COMUNA ȚAGA din localita-
tea Țaga, nr. 23, județul Cluj.

Observațiile se primesc zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 08.00-
16.30 și vineri între orele 08.00-14.00.



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

¤ participi la concursuri

0264.59.77.00
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Convietuiri

16:00 Telejurnal

16:05Convietuiri

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:30 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 O mie si una de nopti

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 The Wall – Marele Zid

21:15 Baieti de oras

22:00 Regele Scorpion 3

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Visuri la cheie

22:30 Pe bune?!

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Sanatate cu Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Cronica Carcotasilor

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Mireasa din Istambul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 LIGA MAGAZIN

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Celebrity

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Dinamo Bucuresti " FC 
CFR Cluj

18:30 Casa Poporului

20:00 Scottish Premier 
League " Campionatul Scotiei

20:30 Jupiler Pro League " 
Campionatul Belgiei

21:30 Big Boletus

22:30 Carti Plus

23:00 Celebrity

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ

Asociaţia Crescătorilor de Porci Mangaliţa şi Bazna, 
organizează simpozion cu tema "Mangaliţa şi Bazna materie 
primă pentru produsele tradiţionale româneşti".

Evenimentul va avea loc în Baia Mare în data de 24 
noiembrie 2017, în sala de ședinţe a Consiliului Judeţean 
Maramureș din localitatea Baia Mare.

Invităm toţi crescătorii de porci Mangaliţa și Bazna să 
participe, pentru că se vor discuta probleme legate de 
subvenţionarea acestor rase.

Informaţii la telefon 0722 613 194

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat 
de H.G. nr. 1027/2014 Universitatea de Știinţe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca organizează concurs în 
data de 11.12.2017 ora 10,00 la sediul USAMV Cluj-Napoca 
din str. Manastur nr. 3-5 jud.Cluj pentru ocuparea unui post 
contractual temporar vacant pe perioadă determinată de:

* laborant – 1 post contractual temporar vacant în cadrul 
Facultăţii de Zootehnie și Biotehnologii, Departament II

Condiţii de participare:
- Vechime în specialitate minim 1 an
- Absolvent al Facultăţii de Zootehnie și Biotehnologii, 

domeniul zootehnie
* tehnician în biochimie – 1 post contractual temporar 

vacant la Cercetare-proiect POC/ID P_37_637
Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Studii superioare în domeniu biologie
-  Studii postuniversitare, specializarea Ecologie sistemică 

și conservarea biodiversităţii
- Doctorand în domeniul agronomie
- Cunoașterea tehnicilor de lucru specifi ce ecologiei solului
- Cunoștinţe avansate de limbă engleză
- Permis de conducere cat.B
- Cunoștinţe de operare pe calculator (Word, Excel)
- Abilităţi de comunicare

Data limită de depunere a dosarelor este 28.11.2017 
ora 10,30. Dosarele se depun la Biroul Personal camera 
24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

  

ANUNŢ DE ANGAJARE

Doriţi un loc de muncă plăcut şi sigur?

ANGAJEAZĂ

CONFECȚIONERE ARTICOLE TEXTILE
DACĂ AȚI LUCRAT LA MAȘINI DE CUSUT

VĂ AȘTEPTĂM SĂ FACEȚI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ

DACĂ NU, VĂ PUTEM CALIFICA NOI!

CONTACT: SC EST COMPANY ROM IMPEX SRL
B-dul MUNCII nr. 14, 400641

Cluj-Napoca, România

TELEFON: 0264 415 428, 0742 085 264 
WEB: estcompanyrom.com

email: personal@estcompanyrom.com
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

CONVOCARE
A

ADUNARII GENERALE 
EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 

TURDAPAN S.A.
În temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31 / 1990 

administratorul unic al societăţii convoacă Adunarea Ge-
nerală Extraordinară a Acţionarilor TURDAPAN S.A., la se-
diul societăţii din Turda, Str. Roşiori nr. 1, jud. Cluj, în zi-
ua de 27 Decembrie 2017, ora 11.00, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

[1] Aprobarea încheierii contractului de uzufruct cu so-
cietatea Dacia Antena Investments Srl, cu sediul social în 
Bucureşti, Str. General Praporgescu nr.1-5, etaj 6, apt.14B, 
camera nr.2, Sector 2, înmatriculata la ORC Bucureşti sub 
nr. J40/10634/2016, CUI RO36407545, asupra Spaţiului 
(C 2) reprezentând penultimul etaj, ultimul etaj şi acope-
rişul clădirii situate din punct de vedere administrativ în 
Turda, Str. Roşiori nr.1, jud. Cluj, înscrise în CF nr. 11282 
Turda, pentru o perioadă de 30 (treizeci) ani, în confor-
mitate cu cele stabilite prin acordul de principiu 
L1030283/26.10.2017; aprobarea mandatarii cu puteri 
depline a administratorului societăţii pentru negocierea 
şi perfectarea contractului de constituire a dreptului de 
uzufruct, inclusiv mandatarea administratorului societă-
ţii pentru semnarea contractului în formă autentică, în fa-
ta Notarului Public, în termenii şi condiţiile pe care le va 
aprecia de cuviinţă şi în benefi ciul societăţii.

[2] Reducerea capitalului social al societăţii, în teme-
iul art.207 alin.2 lit.b din Legea nr.31/1990, prin restitu-
irea către acţionari a unei cote-părţi din aporturi, conco-
mitent cu reducerea valorii nominale a acţiunilor, conform 
art. 207 alin.1 lit b din Legea nr.31/1990.

Operaţiunea de reducere a capitalului social se va re-
aliza prin restituirea către acţionari a unei părţi din capi-
talul social în cuantum de 601.225,40 lei, calculată egal 
pentru fi ecare acţiune, astfel încât în urma reducerii, ca-
pitalul social al societăţii va fi  de 282.929,60 lei. Conco-
mitent se va reduce valoarea nominală a acţiunilor de la 
2,5 lei la 0,8 lei.

[3] Adoptarea actului constitutiv actualizat al societă-
ţii privind actualizarea structurii acţionariatului conform 
registrului acţionarilor din data de 30 Noiembrie 2017; 
menţionarea în Registrul Comerţului a participării acţio-
narilor la formarea capitalului social şi depunerea actului 
constitutiv actualizat.

[4] DIVERSE
În cazul în care pe data de 27 Decembrie 2017 nu se în-

trunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se con-
voacă o a doua Adunare generală extraordinară a acţio-
narilor TURDAPAN S.A. pentru ziua de 28 Decembrie 2017, 
ora 11.00, la sediul societăţii, cu aceeaşi ordine de zi.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5 % din capitalul social are / au dreptul: 
i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării genera-
le, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adu-
narea generală; și îi) de a prezenta proiecte de hotărâre pen-
tru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea 
de zi a Adunării generale; acţionarii își pot exercita dreptu-
rile prevăzute la pct. i) și îi) numai în scris și în termen de cel 
mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu prevederile art. 125 din Legea 
nr.31/1990 acţionarii pot participa și vota la Adunarea Ge-
nerală direct sau pot fi  reprezentaţi și prin alte persoane 
decât acţionarii, pe bază de procura specială. Formularele 
de reprezentare (procuri speciale) pot fi  solicitate de la se-
diul societăţii începând cu data de 5 Decembrie 2017. Ac-
ţionarii își pot desemna reprezentanţii și prin mijloace elec-
tronice, cu condiţia respectării formularului special de pro-
cura și a posibilităţii de certifi care legală a identităţii aces-
tora. Acţionarii au obligaţia să dea, în cadrul formularului 
de procura specială, instrucţiuni clare, specifi ce, de vot pen-
tru persoana care îi reprezintă, pentru fi ecare punct înscris 
pe ordinea de zi.

Toate procurile de reprezentare vor fi  depuse la sediul 
societăţii, în original, cu 48 de ore înainte de data stabili-
tă pentru prima convocare. Procurile speciale înregistrate 
după această dată nu sunt luate în considerare.

În vederea participării la ședinţa Adunării Generale Ex-
traordinare a Acţionarilor, acţionarii sau reprezentanţii ac-
ţionarilor se vor prezenta la locul de desfășurare a adună-
rii până cel mai târziu la ora 10.45, pentru stabilirea listei 
de prezenţa și vor prezenta actul de identitate (buletin de 
identitate / carte de identitate pentru cetăţenii romani sau 
pașaport pentru cetăţenii străini).

Votul privind problemele supuse ordinei de zi poate fi  
manifestat şi prin corespondenţă, cu condiţia ca acest mij-
loc să permită identifi carea clară a acţionarului și a opţiu-
nii sale de vot, iar comunicarea votului să ajungă în pose-
sia societăţii cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de data pri-
mei convocări.

Toate informaţiile și documentele prevăzute în mod im-
perativ de lege pot fi  consultate la sediul societăţii sau pe 
site-ul http://turdapan.wordpress.com, iar notifi cările elec-
tronice vor fi  direcţionate pe adresa turdapan@gmail.com, 
sub condiţia posibilităţii identifi cării legale a acţionarului.

Administrator unic al TURDAPAN SA
Dl. Ing. DOREL CORPODEAN

Mai mulţi miniştri brita-

nici sunt de acord să 

majoreze valoarea factu-

rii de Brexit în cadrul 

negocierilor cu Uniunea 

Europeană, dar o ofertă 

formală va fi  prezentată 

abia după ce Blocul 

comunitar va accepta 

discuţiile privind un nou 

acord comercial, 

potrivit unei surse 

citate de BBC News.

Membri importanţi din ca-

binetul premierului Theresa 

May, inclusiv ministrul de 

Externe Boris Johnson, au 

convenit de principiu să în-

tocmească o propunere mai 

atractivă privind „factura de 

divorţ” faţă de UE.

Nu am fost discutate ci-

fre exacte, iar miniştrii bri-

tanici şi-au menţinut pozi-

ţia că „nimic nu poate fi 

convenit până când nu vom 

avea un acord cu UE; Ma-

rea Britanie şi UE ar trebui 

să avanseze împreună”, a 

mai precizat sursa guverna-

mentală.

„Orice ofertă va depinde 

de progresul general al ne-

gocierilor, deci nu este vor-

ba despre o situaţie «luaţi 

aceşti bani, sunt garantaţi»”, 

a transmis sursa citată.

În timpul discuţiilor din-

tre premierul Theresa May 

şi miniştri, ar fi existat ten-

siuni şi în privinţa rolului 

Curţii Europene de Justiţie 

după Brexit. Ministrul bri-

tanic de Finanţe, Philip Ham-

mond, consideră că o in-

stanţă este necesară pentru 

supravegherea regulamen-

telor comerciale între Ma-

rea Britanie şi UE în perioa-

da de tranziţie de după 

Brexit.

Marea Britanie şi Uniunea 

Europeană nu au convenit 

deocamdată în privinţa fac-

turii de Brexit, în condiţiile 

în care Londra va părăsi Blo-

cul comunitar în martie 2019. 

Dacă Marea Britanie va men-

ţine volumul actual al anga-

jamentelor fi nanciare faţă de 

UE, ar fi  vorba despre apro-

ximativ 40 de miliarde de 

euro în doi ani.

Preşedintele Consiliului 

European, Donald Tusk, i-a 

cerut premierului britanic 

Theresa May să concretize-

ze oferta de Brexit până la 

summitul din 14-15 decem-

brie, pentru a putea negocia 

viitoarele relaţii comerciale.

„Divorţ” mai scump 
pentru Marea Britanie
Miniştrii britanici sunt de acord să majoreze valoarea facturii de Brexit.

Preşedintele iranian 

Hassan Rohani a procla-

mat marţi sfârşitul 

Statului Islamic (SI), 

într-un discurs difuzat în 

direct de televiziunea 

publică, relatează 

Reuters.

Sfârşitul organizaţiei fun-

damentaliste sunnite a fost 

proclamat, de asemenea, de 

către generalul Qassem So-

leimani, un comandant de 

rang înalt al Corpului Gar-

dienilor Revoluţiei Islamice 

(CGRI), într-un mesaj trans-

mis liderului suprem al Re-

voluţiei islamice, ayatolla-

hul Ali Khamenei, care a 

fost disfuzat de Sepah Ne-

ws, site-ul gardienilor.

Generalul Soleimani con-

duce Forţa Qods, aripa Gar-

dienilor însărcinată cu ope-

raţiunile în afara frontiere-

lor Iranului.

Înregistrări video şi ima-

gini în care generalul apa-

re pe linia frontului, în bă-

tălii împotriva Statului Is-

lamic în Irak şi Siria au fost 

difuzate în mai multe rân-

duri, în ultimii ani, de pre-

sa iraniană.

Presa iraniană a difuzat 

săptămâna trecută fotogra-

fii cu generalul la Boukamal 

– sau Abu Kamal – în estul 

Siriei.

Mişcarea şiită libaneză 

Hezbollah – aliata Iranului şi 

preşedintelui sirian Bashar 

al-Assad în Siria – a anunţat 

duminică recucerirea acestui 

oraş de la Statul Islamic.

Qassem Soleimani a con-

fi rmat marţi că Abu Kamal es-

te ultimul teritoriu recucerit 

de la SI în regiune.

După această înfrângere, 

la Abu Kamal, Daech mai de-

ţine în Siria controlul asupra 

unor sate situate de-a lungul 

Eufratului şi unor zone răs-

pândite în această ţară.

Aproximativ 1.000 de mem-

bri ai Gardienilor Revoluţiei – 

inclusiv comandanţi de rang 

înalt – au fost ucişi în război 

atât în Siria, cât şi în Irak.

Preşedintele iranian proclamă sfârşitul Statului Islamic
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Un misterios obiect stân-

cos care avea forma unei 

ţigări detectat în luna 

octombrie provine din-

tr-un alt sistem solar, o 

apariţie fără precedent 

care a fost confi rmată 

luni de astronomi, rela-

tează marţi AFP.

Descoperirea deschide o 

nouă fereastră către formarea 

altor lumi stelare în galaxia 

noastră, Calea Lactee, potri-

vit oamenilor de ştiinţă care 

au realizat analiza ale cărei 

rezultate au fost publicate în 

revista britanică Nature.

Asteroidul numit „Oumu-

amua” de cei care l-au desco-

perit măsoară 400 de metri 

lungime şi lungimea sa este 

de circa zece ori mai mare de-

cât lăţimea.

Această formă neobişnui-

tă este fără precedent printre 

cei circa 750.000 de asteroizi 

şi comete observate până în 

prezent în sistemul nostru so-

lar în care s-au format, potri-

vit cercetătorilor.

Oamenii de ştiinţă au sta-

bilit cu certitudine natura ex-

trastelară a acestui asteroid 

întrucât analiza datelor adu-

nate arată că orbita sa nu-şi 

poate avea originea în interi-

orul sistemului nostru solar.

Astronomii estimează că 

un asteroid interstelar similar 

cu „Oumuamua” trece prin 

interiorul sistemului nostru 

solar circa o dată pe an.

Un asteroid descoperit 
în octombrie este un vizitator 
dintr-un alt sistem solar

Cum poate fi  văzută atmo-

sfera? Răspunsul ni-l 

„sufl ă’’ vântul. Particule 

mici, cunoscute sub numele 

de aerosoli, sunt purtate de 

vânturi în jurul globului.

Această vizualizare utili-

zează date de la sateliţi ai NA-

SA, combinate cu cunoştinţe-

le noastre de fi zică şi meteo-

rologie pentru a urmări trei 

tipuri de aerosoli: praf, fum 

şi sare de mare, scrie agenţia 

spaţială americană în prezen-

tarea imaginii postate pe si-

te-ul său la 15 noiembrie.

Sarea de mare, prezentată 

în albastru, este purtată de 

vânturile care trec peste ocean. 

Pe măsură ce se formează fur-

tuni tropicale şi uragane, par-

ticulele de sare sunt concen-

trate în forma de spirală pe 

care o recunoaştem cu toţii. 

Cu mişcările lor, putem ur-

mări formarea uraganului Ir-

ma şi putem vedea praful din 

Sahara, arătat în maro des-

chis, cum este spălat de ploa-

ie din centrul furtunii.

Progresele în viteza de cal-

cul permit oamenilor de ştiin-

ţă să includă mai multe deta-

lii ale acestor procese fi zice în 

simulările lor privind modul 

în care aerosolii interacţionea-

ză cu sistemele furtunii. Creş-

terea rezoluţiei simulării pe 

calculator permit să vedem 

clar detalii fi ne, cum ar fi  ine-

lele uraganului mişcându-se 

în spirală în sens invers ace-

lor de ceasornic. Simulările pe 

calculator ne permit să vedem 

cum se integrează diferite pro-

cese dezvoltându-se ca sistem.

Folosind modele matema-

tice pentru a reprezenta na-

tura, putem separa sistemul 

în părţi componente pentru 

a înţelege mai bine fi zica ce 

stă la baza fi ecăreia şi a îm-

bunătăţi capacitatea de pro-

gnoză meteorologică în vii-

tor. De exemplu, uraganul 

Ophelia s-a manifestat foar-

te neobişnuit. S-a îndreptat 

spre nord-est, ducând praful 

saharian şi fumul de la in-

cendiile în Portugalia în Ir-

landa şi Marea Britanie. A-

ceastă interacţiune a aeroso-

lilor a fost foarte diferită de 

celelalte furtuni ale sezonu-

lui. Pe măsură ce viteza de 

calcul continuă să crească, 

oamenii de ştiinţă vor putea 

să aducă mai multe detalii 

ştiinţifi ce în simulări, oferin-

du-ne o înţelegere mai pro-

fundă a fenomenelor care au 

loc pe planeta noastră.

Cum poate fi văzută atmosfera

Numărul seismelor de 

mare intensitate va creşte 

pe plan global în 2018, 

potrivit unui studiu publi-

cat recent de cercetătorii 

din Statele Unite. 

Fenomenul ar fi  cauzat de 

o încetinire ciclică a mişcă-

rii de rotaţie a Terrei, infor-

mează forbes.com.

Oamenii de ştiinţă americani 

spun că numărul seismelor de-

vastatoare va creşte pe Terra 

anul viitor din cauza unei înce-

tiniri periodice a mişcării de ro-

taţie a Pământului. Rotaţia Ter-

rei este un fenomen ciclic şi ea 

încetineşte periodic cu câteva 

milisecunde pe an, înainte de a 

se accelera din nou.

Legătura dintre rotaţia Terrei 

şi activitatea seismică a fost pre-

zentată într-un studiu publicat 

de Roger Bilham, cercetător la 

Universitatea Colorado din Bo-

ulder, şi Rebecca Bendick, pro-

fesor la Universitatea Montana 

din Missoula. Cercetarea lor a 

fost prezentată la conferinţa anu-

ală organizată de Geological So-

ciety of America, potrivit The 

Guardian.

Specialiştii în geofi zică sunt 

capabili să măsoare viteza de 

rotaţie a Terrei într-o manieră 

extrem de precisă, calculând 

cele mai mici variaţii ale aces-

teia, ce pot fi  de ordinul unor 

milisecunde.

Pentru început, cercetătorii 

americani au analizat fi ecare 

cutremur de pământ cu magni-

tudinea de peste 7 grade, pro-

dus după anul 1900. Ei au că-

utat să identifi ce tipare şi ten-

dinţe asociate producerii unor 

seisme de mare intensitate. În 

acest fel, oamenii de ştiinţă au 

observat că aproximativ la fi e-

care 32 de ani se produce o creş-

tere a numărului de cutremure 

majore la scară globală.

Oamenii de ştiinţă au dorit 

să identifi ce şi cauza principa-

lă afl ată la baza acestei creşteri 

ciclice a numărului de seisme. 

Ei au comparat mai multe ba-

ze de date istorice şi au desco-

perit că există o singură corela-

ţie puternică între ele — înceti-

nirea mişcării de rotaţie a Ter-

rei. Mai exact, ei au descoperit 

că la aproximativ 25-30 de ani, 

mişcarea de rotaţie a Pământu-

lui încetineşte, iar această înce-

tinire se produce exact înainte 

ca numărul seismelor să încea-

pă să crească pe plan global. În-

cetinirea rotaţiei Terrei durează 

de cinci ani, iar 2016 a fost anul 

în care savanţii au constatat o 

creştere a numărului de seisme.

2017 a fost al patrulea an 

consecutiv în care mişcarea de 

rotaţie a Terrei a încetinit. Aces-

ta este motivul pentru care au-

torii studiului sunt de părere că 

în 2018 se vor produce şi mai 

multe cutremure, întrucât ace-

la va fi  ultimul an — din seria 

de cinci ani — asociat cu înce-

tinirea rotaţiei.

Ce determină încetinirea 

mişcării de rotaţie a Pământu-

lui? Deşi cercetătorii nu sunt 

deocamdată siguri în privinţa 

mecanismelor care determină 

această variaţie, există totuşi 

câteva ipoteze ce au fost for-

mulate în cadrul comunităţii 

ştiinţifi ce.

Una dintre ipoteze vizează 

nucleul extern al Terrei, un strat 

de metal lichid al planetei noas-

tre care circulă sub mantaua in-

ferioară solidă a Pământului. 

Uneori, nucleul extern rămâne 

„lipit” de mantaua inferioară, 

cauzând o întrerupere a circu-

laţiei sale. Acest fapt ar putea 

să infl uenţeze câmpul magne-

tic al Terrei şi să producă o în-

cetinire a rotaţiei Pământului.

Deocamdată, datele arată 

doar o corelaţie puternică între 

cele două fenomene, fără să poa-

tă demonstra însă o legătură de 

cauzalitate.

În pofi da acestui aspect, ten-

dinţele din ultimul secol suge-

rează că 2018 va fi  un an neo-

bişnuit de activ din punct de ve-

dere seismic. De obicei, pe Ter-

ra se produc între 15 şi 20 de 

seisme majore (peste 7 grade) 

pe an. În timpul celui de-al cin-

cilea an de rotaţie încetinită a 

Terrei, numărul seismelor de 

mare intensitate a fost, în me-

die, cuprins între 25 şi 30.

Adeseori, geologii au la dis-

poziţie doar baze de date isto-

rice pentru a încerca să prezică 

probabilitatea de producere a 

unui cutremur de pământ.

De asemenea, este foarte 

difi cil de identifi cat regiunea 

de pe Terra în care urmează 

să se producă un seism major. 

Potrivit profesorului Roger 

Bilham, cele mai multe cutre-

mure puternice asociate cu 

modifi cări ale duratei zilei par 

să se producă în apropiere de 

ecuator. Aproximativ 1 miliard 

de oameni locuiesc în regiuni-

le ecuatoriale şi tropicale de 

pe Terra.

Mişcarea de rotaţie a Terrei a încetinit. 
Specialiştii se aşteaptă la seisme puternice în 2018.
Seismele rămân fenomenele naturale cel mai dificil de prevăzut de pe Terra. 
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Baschet feminin: 
”U” Cluj a cedat 
pe teren propriu
Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj a suferit o 
înfrângere pe teren propriu 
împotriva formației CS 
Universitatea Alba Iulia, scor 
final 61-65. Rezultate pe sfer-
turi au fost 14-9, 12-23, 17-
20, 18-13. În meciul din eta-
pa a VI-a a Ligii Naționale de 
Baschet feminin s-au remar-
cat bulgăroiaca Radoslava 
Bachvarova, cea mai bună 
marcatoare a Universității 
Cluj, cu 16 puncte, urmată de 
clujeanca Irina Părău, cu 15 
puncte și 7 recuperări. S-a 
mai remarcat și Leslie 
Vorpahl cu 11 puncte, 9 recu-
perări și 7 assist-uri. De la 
echipa oaspete, Ana Radovic 
a înscris 19 puncte, a avut 13 
recuperări și 3 assist-uri. 
Echipa clujeană a jucat pri-
mul meci în Sala Polivalentă. 
Universitatea Cluj nu are 
timp de pierdut, deoarece pe 
data de 24 noiembrie, de la 
ora 18:30 are meci în depla-
sare cu UPM BC Sirius Tg. 
Mureș. La momentul actual 
Universitatea Cluj se află pe 
locul 7 în clasament, cu 5 
puncte. (R.S.)

Ana Bogdan, calificată 
în optimile turneului 
de la Mumbai  
Jucătoarea română de tenis 
Ana Bogdan s-a calificat, 
marți, în optimile de finală 
ale turneului WTA de la 
Mumbai (India), dotat cu 
premii totale de 115.000 do-
lari, după 6-1, 6-1 cu Victoria 
Rodriguez (Mexic). Ana 
Bogdan (24 ani, 111 WTA), a 
doua favorită, dar venită din 
calificări, a încheiat conturile 
după doar 54 de minute. 
Românca o mai învinsese pe 
Rodriguez în 2016, în optimi-
le unui turneu ITF la Grado 
(Italia), cu 6-2, 6-3. Ana 
Bogdan și-a asigurat un cec 
de 2.000 de dolari și 21 de 
puncte WTA. În optimi, 
Bogdan o va înfrunta pe 
franțuzoaica Alize Lim (27 
ani, 308 WTA), aceasta fiind 
prima lor întâlnire.

Liga I: Remiză între 
FC Voluntari 
și FC Viitorul  
FC Voluntari a terminat la e-
galitate cu FC Viitorul 
Constanța, scor 0-0, luni sea-
ra, pe teren propriu, în ulti-
mul meci din etapa a 18-a a 
Ligii I de fotbal. Rezultatul 
este unul echitabil, având în 
vedere că niciuna dintre 
formații nu a reușit să își 
creeze ocazii mari de gol. 
Campioana a jucat din min. 
74 în zece oameni, atacantul 
George Țucudean primind al 
doilea cartonaș galben, du-
pă ce pe primul îl încasare în 
min. 67.  FC Viitorul venea 
după șase victorii consecuti-
ve în campionat, ajungând 
la cinci etape consecutive fă-
ră gol încasat. FC Voluntari 
nu a câștigat niciun meci din 
ultimele patru jucate acasă 
(un eșec și trei rezultate de 
0-0).  În tur, scorul a fost 
identic, 0-0.

Pe scurt

Naţionala de rugby a 

României a urcat pe locul 

14 în clasamentul mondi-

al graţie victoriei din 

meciul test de sâmbătă 

câştigat în faţa selecţiona-

tei Samoa cu 17-13.

Înaintea confruntărilor din 

weekend-ul trecut, „Stejarii” 

se afl au pe poziţia a 15-a, iar 

Tonga pe 14, cele două echi-

pe urmând să se confrunte 

sâmbătă, 25 noiembrie, la Bu-

cureşti, pe stadionul naţional 

Arcul de Triumf.

Tricolorii au acumulat în 

topul mondial 70,91 puncte, 

Italia, ocupanta locului 13 a-

vând 71,25 puncte, o victo-

rie a românilor în faţa tonga-

nilor alături de o înfrângere 

a „azzurrilor” în partida cu 

Africa de Sud dând posibili-

tatea naţionalei pregătită de 

Lynn Howells să urce pe un 

istoric loc 13. Podiumul este 

neschimbat, Noua Zeelandă, 

Anglia şi Australia ocupând 

în această ordine primele trei 

poziţii. Eterna rivală a româ-

nilor, Georgia, al cărui antre-

nor, neozeelandezul Milton 

Haig, a reluat săptămâna tre-

cută solicitarea ca echipa sa 

să fi e primită în Six Nations, 

se afl ă pe locul 12, cu 73,41 

puncte.

România şi Tonga se vor 

confrunta sâmbătă de la ora 

18,00, pe stadionul naţional 

„Arcul de Triumf” din Capi-

tală. Cele două reprezentati-

ve s-au mai întâlnit de două 

ori până acum în partide test, 

ambele meciuri având loc la 

Bucureşti. Dacă în 2013, „Ste-

jarii” s-au impus cu 19-18, în 

2015 tonganii au câştigat cu 

21-16.

Căpitanul naţionalei de rug-

by a statului Tonga, Sonata-

ne Takulua, a criticat evolu-

ţia echipei din partida test 

contra Japoniei de sâmbătă, 

de la Toulouse, pierdută cu 

scorul de 6-39.

„Am evoluat foarte slab, a-

tât în atac, cât şi în apărare. 

Nu am reuşit să ne facem de-

loc jocul şi am ratat multe pla-

caje”, a spus Takulua, com-

ponent al echipei engleze Ne-

wcastle Falcons, cel care a 

adus toate punctele naţiona-

lei sale în meciul cu niponii 

prin concretizarea a două lo-

vituri de pedeapsă.

Califi cată deja la Cupa Mon-

dială din 2019, Tonga a pier-

dut şi primul meci test al aces-

tei luni, 24-27 cu selecţiona-

ta Barbarians. Cele două în-

frângeri sunt surprinzătoare 

în contextul în care Tonga a 

deplasat un lot foarte puter-

nic în Europa pentru meciu-

rile test ale toamnei, jucători 

care evoluează la cluburi din 

Anglia, Franţa, Scoţia şi No-

ua Zeelandă fi ind prezenţi în 

echipa „Ikale Tahi”.

Rugby: România a urcat pe locul 14 în ierarhia mondială 

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Pe banca tehnică se afl ă, 

după demisia lui 

Popovici, Alin Bondar.

Prima echipă pe care a an-

trenat-o Bondar a fost Coro-

na Braşov în perioada 

2014-2017, formaţie cu care a 

reuşit să cucerească medalia 

de bronz la junioare II.

„Echipa din Cluj m-a ofer-

tat înaintea meciului cu Cra-

iova. A fost o situaţie mai de-

licată şi echipa a vrut să ia 

măsuri. Se ştie, de fi ecare da-

tă antrenorul este vinovat pen-

tru tot ce se întâmplă, el plă-

teşte. De asta a fost schimbat 

Popovici. Am acceptat pentru 

că este o şansă importantă 

pentru mine. Nu m-am uitat 

la situaţia echipei. Eu m-am 

gândit că într-un campionat 

unde sunt doar SCM, HCM, 

Universitatea este singura echi-

pă de tradiţie care a rămas” 

a declarat pentru „Divizia Lo-

cală”, antrenorul din Braşov.

Bondar a evoluat timp de 

un an şi jumătate sub culo-

rile Universităţii Cluj, cu ca-

re a încheiat pe locul 5 sezo-

nul 2010-2011. „Clubul Uni-

versitatea l-am regăsit tot aşa. 

Doar echipa de băieţii nu mai 

este unde era când am jucat 

eu aici. Echipa de baschet a 

Universităţii şi atunci a fost 

campioană, şi acum este. 

Echipa de handbal feminin, 

însă atunci era la alt nivel. 

Umplea sala. Când jucam eu 

erau pretenţii mari”, a măr-

turisit Bondar.

„Mi-am dorit mereu să 
antrenez fete”

„Eu mi-am dorit să antre-

nez fete. Dar am spus mereu 

că nu voi refuza nici o echi-

pă de băieţi dacă mi se va ofe-

ri cândva. Recunosc că mi-am 

dorit să devin antrenor la se-

nioare şi dorinţa mi s-a înde-

plinit mai repede decât mă aş-

teptam eu. De asta nu am re-

fuzat Universitatea. Eu am în-

credere în antrenorii români, 

ei vor apărea încet. Eu aveam 

colegi la juniori care studiau 

foarte mult, se interesau foar-

te mult. Chiar cereau exerci-

ţii de la cluburi mai mari”, a 

mai adăugat tehnicianul în 

vârstă de 36 de ani.

Teama retrogradării?

Întrebat dacă se simte în 

vestiar teama retrogradării, 

Bondar a mărturisit: „Nici 

fetele tinere nu cred că pu-

tem retrograda, nici eu nu 

mă gândesc la asta nici mă-

car o clipă. Dar tot adăugând 

rezultate negative, recunosc, 

că se poate ajunge într-o zo-

nă periculoasă şi noi nu tre-

buie să ajungem acolo. Tre-

buie să avem un singur scop: 

să ajungem cât mai departe 

în clasament”.

Pauză competiţională 
la handbal

Liga Naţională de handbal 

feminin a intrat în pauză com-

petiţională pentru că echipa 

naţională va participa la Cam-

pionatul Mondial. Pentru for-

maţia clujeană perioada de va-

canţă poate să fi e o perioadă 

de recuperare. „După această 

vacanţă noi trebuie să revenim 

în forţă. În această pauză com-

petiţională noi trebuie să ne 

pregătim foarte bine. Nu mai 

putem avea scuze, trebuie să 

ne luăm la trântă cu toată lu-

mea. În campionat au apărut 

foarte multe surprize neaştep-

tate, de ce nu poate să fi e şi 

Universitatea o surpriză?” a 

declarat pozitiv Bondar.

Universitatea Cluj este la 

momentul actual pe locul 12 

în clasament, cu doar 8 punc-

te. Următorul meci pentru for-

maţia clujeană este programat 

pe data de 10 ianuarie 2018, 

pe teren propriu, cu Danubius 

Galaţi. La fi nal de sezon în Li-

ga Florilor, CSM Bucureşti a 

dominat primele 10 etape şi se 

îndreaptă spre al patrulea ti-

tlul consecutiv. Formaţia an-

trenată de Helle Thomsen are 

deja un avantaj de 9 puncte.

Handbal: ”U” Cluj trece prin momente 
grele. Bondar, provocarea carierei.
Echipa de handbal ”U” Cluj a înregistrat în acest sezon şase înfrângeri, două egaluri şi două victorii.

Universitatea Cluj este pe locul 12 în clasament, cu 8 puncte
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