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ACTUALITATE

Emil Boc, audiat ca martor 
în procesul lui Vasile Blaga
Emil Boc a fost audiat vineri la Tribunalul 
Bucureşti în dosarul fi nanţării ilegale a 
campaniei electorale a PDL.  Pagina 3

POLITICĂ

Lista comunicatorilor PNL 
agreaţi de Biroul Executiv
De la Cluj, doar Daniel Buda şi Adrian Oros 
au liber „să apară la televizor”.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Manifest împotriva 
plagiatului, la Cluj
Sătul de cenzura impusă, Preşedintele 
Asociaţiei GRAUR, Dorin Isoc, lansează 
„Manifestul academic pentru integritate” 
de la Cluj.  Pagina 7

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

Câteva zeci de persoane au ieşit în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea 
faţă de obligativitatea pe care o va impune legea în privinţa vaccinării. Pagina 6

POLITICĂ

A început campania pentru alegerile 
locale parţiale din 5 noiembrie

ACTUALITATE

Clujenii s-au închinat la moaştele 
Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea

Campania electorală pentru 
alegerile locale parţiale care vor 
avea loc în data de 5 noiembrie 
în 16 localităţi a început dumi-
nică şi se va încheia în data de 
4 noiembrie, Guvernul alocând 
4,368 milioane de lei pentru or-
ganizarea scrutinului.

Guvernul a decis ca în data 
de 5 noiembrie să aibă loc scru-
tinul local parţial pentru alege-
rea primarului în 16 localităţi şi 
alegerea consiliului local într-o 
comună, fondurile alocate în 
vederea organizării acestora fi -
ind de 4,368 milioane de lei.

În data de 5 noiembrie vor 
avea loc alegerile parţiale în mu-
nicipiul Deva (judeţul Hunedoa-
ra) şi în comunele: Bocsig (ju-

deţul Arad), Nicşeni (judeţul 
Botoşani), Călăraşi (judeţul 
Cluj), Pantelimon şi Bărăganu 
(judeţul Constanţa), Teleşti (ju-
deţul Gorj), Balş (judeţul Iaşi), 
Bîrghiş (judeţul Sibiu), Drăgo-
ieşti (judeţul Suceava), Cerve-
nia, Poieni, Salcia (judeţul Te-
leorman), Checea (judeţul Ti-
miş), Oşeşti (judeţul Vaslui) şi 
Vlădeşti (judeţul Vâlcea).

Alegeri parţiale se vor orga-
niza şi pentru Consiliul Local 
din comuna Mereni (judeţul 
Constanţa). Potrivit Hotărârii de 
Guvern adoptate, campania 
electorală începe cu 15 zile îna-
inte de data alegerilor, pe 22 oc-
tombrie, şi se încheie pe 4 no-
iembrie, ora 07:00.

Sute de persoane s-au închinat, 
începând de duminică dimineaţă, 
la moaşte ale Sfântului Papă Ioan 
Paul al II-lea, depuse în Catedra-
la greco-catolică „Schimbarea la 
Faţă” din Cluj-Napoca.

„În relicvariu se afl ă picături 
din sângele Papei Ioan Paul al 
II-lea îmbibate într-o bucată de 
pânză din haina lui, dar şi un 
atestat cu privire la prezenţa aces-
tor picături. Moaştele sunt un dar 
pentru Eparhia Greco-Catolică de 
Cluj-Gherla, din partea celui ca-
re a fost secretar al Suveranului 
Pontif timp de aproape 40 de ani 
şi l-a slujit cu drag, Eminenţa Sa 
Cardinalul Stanislav Dziwisz, ca-
re este în prezent Arhiepiscop de 
Cracovia. Episcopul eparhiei 

noastre, Florentin Crihălmeanu, 
a primit aceste moaşte pentru ve-
nerare”, a declarat un reprezen-
tant al eparhiei, potrivit Agerpres.

Credincioşii se vor putea în-
china la moaşte în orele dintre 
celebrările liturgice duminicale, 
programate de la 8,30, 10,30 şi 
18,00. Sfi ntele moaşte vor rămâ-
ne în catedrală atât timp cât vor 
fi  credincioşi dornici să se recu-
leagă în faţa lor.

După un pontifi cat de 26 de 
ani, în ziua de 2 aprilie 2005, 
Papa Ioan Paul al II-lea a trecut 
la cele veşnice.

Ziua comemorării liturgice a 
Papei Ioan Paul al II-lea a fost 
stabilită de Biserica Catolică la 
data de 22 octombrie.
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PUBLICITATE VACCIN ANTI-VACCIN !
Cum ne vindecăm de neîncredere?

Mii de cazuri de rujeolă, zeci de morți, dar românii încă protestează împotriva imunizări

Un nou incendiu la Pata Rât. După cocioabe, a luat foc groapa de gunoi.
Rampa temporară de gunoi de la Pata Rât a luat foc, sâmbătă, după ce, vineri seară, barăcile 
de pe strada Cantonului au fost mistuite de flăcări. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ploaie

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

9°/12° Ploaie

10°/12° Ploaie

9°/10° Ploaie

10°/12° Ploaie

7°/9° Ploaie

6°/7° Ploaie

6°/7° Ploaie

6°/8° Ploaie
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Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu a fost pre-

zent joi seara la o întâl-

nire cu un grup de stu-

denţi medicinişti care 

doresc să lanseze un 

proiect prin care să 

ofere informaţii popula-

ţiei în legătură cu trans-

plantul de organe.

„O seară specială. Un grup 

de studenţi la Facultatea de 

Medicină din Cluj se pregă-

tesc să lucreze la un proiect 

prin care să informeze cât 

mai multă lume despre trans-

plantul de organe din Româ-

nia, mai precis despre mo-

dalitatea prin care poţi de-

veni donator sau poţi refu-

za acest gest. Am încerat că 

le ofer informaţii utile. Cred 

că am şi reuşit”, a scris Ema-

nuel Ungureanu pe pagina 

sa personală de Facebook.

Ungureanu militează 
împotriva neregulilor 
din sănătate

Deputatul USR care mi-

litează împotriva numeroa-

selor nereguli din sistemul 

românesc de sănătate, le-a 

explicat studenţilor princi-

palele probleme în ceea ce 

priveşte transplantul la noi 

în ţară.

„O studentă de la Medi-

cină pe care o cheamă An-

dra şi pe care am văzut-o o 

singură dată până acum m-a 

rugat să vin să vorbesc cu 

un grup de studenţi din Cluj 

despre lumea transplanturi-

lor sau despre această zonă 

despre care se vorbeşte foar-

te mult numai în anumite 

momente de emoţie. În Ro-

mânia sunt 12.000 de bol-

navi care merg de 3 ori pe 

săptămână la dializă şi con-

form unei statistici realiza-

te de UE în anul 2015 aveam 

72 de copii dependenţi de 

dializă cu vârstă cuprinsă 

între 7 şi 16 ani. De ce sunt 

importante aceste cifre? Fi-

indcă arată incapacitatea 

noastră ca sistem sanitar să 

facem faţă unei nevoi ma-

jore de a îngriji aceşti paci-

enţi cu cea mai bună solu-

ţie care există în plan mon-

dial, respectiv transplantul. 

Sunt sute de oameni care 

aşteaptă un ficat, sunt sute 

de oameni care aşteaptă un 

transplant de cord, iar cele 

mai îngrijorătoare statistici 

la avem în ceea ce priveşte 

transprantul pulmonar. Pro-

blema este la infrastructu-

ră. Noi nu avem niciun cen-

tru de transplant pulmonar 

funcţional în România până 

la această oră”, a spus Ema-

nuel Ungureanu.

Părţile întunecate 
ale transplantului

Ungureanu le-a vorbit ti-

nerilor medicinişti şi des-

pre părţile întunecare ale 

acestui act salvator a trans-

plantului de organe, dar şi 

despre întâmplările care îi 

fac pe români atât de reti-

cenţi când vine vorba des-

pre donare.

„Transplantul este o lu-

me a tenebrelor pentru că 

cei care aşteaptă un organ 

salvator au o problemă de 

ordin tehnic. Este uşor de 

intuit care este aceasta. Nu 

poţi aştepta, nu te poţi ru-

ga, nu poţi face nimic ca ci-

neva să moară ca tu să tră-

ieşti. Aici este o zonă a eti-

cii. Suntem într-o zonă în 

care din cauza unor proble-

me de comunicare, dar şi 

din cauza unor ani foarte 

tulburi în care nişte străini 

veneau în România, intrau 

pe o piaţă neagră, profitau 

de sărăcia unor persoane să-

nătoase dispuse să îşi vân-

dă un o parte din lobul fi-

catului sau un rinichi. Cu-

nosc asemenea situaţii, cu-

nosc şi medici care au prac-

ticat în România traficul de 

organe şi nu au răspuns pâ-

nă în ziua de azi în faţa le-

gii”, le-a povestit deputatul 

studenţilor.

Deputatul Emanuel Ungureanu, 
„lecții” despre transplant
Ungureanu a sărit în ajutorul unor tineri studenţi care doresc să îi ajute 
pe români să înţeleagă importanţa transplantului de organe.

Deputatul Emanuel Ungureanu îi ajută pe studenţi să informeze populaţia în legătură cu transplantul de organe

Beat turtă, s-a răsturnat cu 
maşina lângă o benzinărie

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un 
bărbat mort de beat s-a răsturnat cu mași-
na lângă o benzinărie din Dej. Bărbatul în 
vârstă de 34 de ani, alături de doi prieteni 
cu care s-a petrecut într-un local din Dej, a 
sărit cu mașina de pe șosea, răsturnân-
du-se în barcarea unui bloc. Potrivit dejea-
nul.ro, accidentul a avut loc după miezul 
nopţii. Șoferul a pierdut controlul asupra 
autoturismului într-o curbă, a ieșit de pe 
carosabil și s-a oprit cu roţile în sus în par-
carea unui bloc. Din fericite, nimeni nu a 
fost rănit. Atât șoferul cât și cei doi pasa-
geri pe care îi transporta au fost teferi. 
Odată ajunși la faţa locului, politiștii l-au 
convins cu greu pe șofer să sufl e în apara-
tul etilotest, iar rezultatul indicat a fost 
1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. 

Bărbatului i se va întocmi dosar penal pen-
tru conducerea pe drumurile publice a 
unui autovehicul, afl at sub infl uenţa bău-
turilor alcoolice.

Un bărbat beat a atacat 
trecătorii cu un cuţit pe 
strada Memorandumului
Joi seară, un bărbat afl at în stare de ebrie-
tate i-a atacat pe clujenii care se afl au în 
staţia de autobuz Memorandumului cu un 
cuţit. Martorii spun că ar fi  lovit și unul din-
tre mijloacele de transport în comun. 
În una dintre cele mai aglomerate perioade 
ale zilei, când în staţia Memorandumului 
din centrului municipiului se afl ă zeci de 
persoane, un bărbat afl at în stare de ebrie-
tate a scos un cuţit și i-a ameninţat pe tre-
cători. „A scos un cuţit din buzunar și a în-
ceput să ameninţe oamenii. A dat cu cuţitul 
și în geamul unui autobuz care era oprit în 
staţie”, a spus un martor. Poliţia s-a prezen-
tat la faţa locului și l-au oprit pe scandala-
giu. „În jurul orei 19:00 poliţia a fost sesi-
zată că în staţia de autobuz de pe strada 
Memorandumului din Cluj-Napoca, o per-
soană ameninţă trecătorii cu acte de violen-
ţă. Poliţiștii s-au deplasat la faţa locului și 
au constatat că este vorba despre un bărbat 
de 62 de ani afl at în stare avansată de ebri-
etate. Acesta a fost condus la sediul poliţiei 
și sancţionat contravenţional pentru provo-
care de scandal și pentru încălcarea a unor 
norme de convenţiure sociale, a ordinii și li-

niștii publice”, a declarat Sorina Man, pur-
tător de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean.

Clujenii aruncă în neştire 
gunoaie pe râul Someş

O cantitate impresionantă de gunoi a fost 
adunată de către sistemul de reţinere a plu-
titorilor mari. Zeci de gunoaie au fost adu-
nate în stăvilarul de pe râul Someș, în zona 
cartierului Grigorescu. Gunoaiele au venit 
dinspre Florești. Pozele au fost postate de 
către city managerul Gheorghe Șurubaru 
care alături de câteva cuvinte. „Din păcate, 
trebuie să revin cu imagini dezolante de la 
sistemul de reţinere a plutitorilor mari. Ieri 
și astăzi s-au colectat cantităţi uriașe de de-
șeuri dinspre Florești. Mă gândesc cu groa-
ză ce s-ar fi  întâmplat dacă nu exista acest 
stăvilar și acestea ajungeau pe Someș în 
orașul nostru”, a scris Gheorghe Șurubaru 
pe pagina sa de Facebook.

Pe scurt
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Un nou incendiu a avut 

loc la Pata Rât. În zonă a 

acţionat o echipă ISU 

Cluj, iar o comisie forma-

tă din reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, 

Prefecturii Cluj, IJSU Cluj 

şi Garda Naţională de 

Mediu Cluj au fost la faţa 

locului pentru evaluarea 

şi adoptarea măsurilor 

necesare. Prefectul jude-

ţului şi primarul Emic 

Boc au fost şi ei la rampa 

de gunoi.

Surse din cadrul Prefectu-

rii au spus că vor fi  verifi ca-

te camerele de supraveghere 

pentru a se afl a care au fost 

condiţiile în urma cărora gu-

noaiele s-au aprins.

„Sunt cam 500 de metri pă-

traţi care sunt afectaţi de mai 

multe focare. Se intervine cu 

două autospeciale. Acestea 

sunt toate informaţiile până 

în acest moment”, a declarat, 

la momentul intervenţiei, An-

drei Biriş, purtătorul de cu-

vânt ISU Cluj.

Barăcile au luat foc

Doar cu o seară înainte, 

în apropiere de rampa de gu-

noi, mai exact pe strada Can-

tonului, zeci de barăci ale 

oamenilor care locuiesc în 

zonă au luat foc. Pompierii 

s-au luptat cu fl ăcările ore 

întregi, iar opt familii au ră-

mas fără un acoperiş deasu-

pra capului.

Pompierii clujeni au inter-

venit vineri seară pentru a stin-

ge incendiul care a izbucnit pe 

strada Cantonului. „Sunt mai 

multe barăci care au luat foc, 

se intervine cu mai multe au-

tospeciale. Până în acest mo-

ment nu sunt victime. Acestea 

sunt singurele informaţii pe 

care vi le pot oferi până în 

acest moment”, a declarat, la 

momentul intervenţiei, Andrei 

Biriş, purtătorul de cuvânt al 

Inspectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj.

O femeie care locuieşte în zo-

nă a explicat pentru Monitorul 

de Cluj ce s-a întâmplat pe stra-

da Cantonului.

„Au luat vreo 10 barăci şi 

încă arde! Pompierii încearcă 

să stingă focul, dar barăcile 

se aprind una de la alta!”, a 

spus femeia.

În cele din urmă, pompie-

rii au reuşit să oprească focul 

să nu se mai extindă.

De la ce a pornit 
incendiul?

Se presupune că incendiul 

a pornit după ce, un bărbat 

care locuia într-una dintre ba-

răci a făcut foc şi a adormit. 

A fost nevoie de doar câteva 

secunde de neatenţie pentru 

a se ajunge la situaţia dezas-

troasă din noaptea de vineri 

spre sâmbătă. Focul a mistu-

it 10 barăci, iar oamenii au ră-

mas fără un acoperiş deasu-

pra capului. Alte zece barăci 

au fost şi ele afectate.

ISU Cluj a intervenit cu şa-

se autospeciale şi cu 20 de 

pompieri pentru a stinge fo-

cul. Din fericire, nu s-au în-

registrat victime.

Ultimul incendiu de la Pa-

ta Rât a avut loc la începutul 

lunii şi a fost de mari propor-

ţii. Incendiul de la rampa tem-

porară de gunoi de atunci nu 

a fost stins nici după 11 ore 

de către pompieri.

Un nou incendiu la Pata Rât. 
După cocioabe, a luat foc groapa de gunoi.
Rampa temporară de gunoi de la Pata Rât a luat foc, sâmbătă, după ce, vineri seară, 
barăcile de pe strada Cantonului au fost mistuite de flăcări.

Un nou incendiu a avut loc sămbătă la Pata Rât, la o zi după incendiul de pe strada Cantonului

Emil Boc a fost audiat 

vineri la Tribunalul 

Bucureşti în dosarul 

finanţării ilegale a cam-

paniei electorale a PDL.

În cadrul acestui proces 

în care primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc, 

a fost audiat în calitate de 

martor, Vasile Blaga este 

acuzat că ar fi primit prin 

interpuşi 700.000 de euro 

de la Gheorghe Ştefan, fos-

tul primar din Piatra Neamţ.

În sala de judecată, atât 

Emil Boc cât şi Adriean Vi-

deanu au negat că în cadrul 

PDL numirile în funcţiile de 

conducere ar fi fost făcute 

contra unor sume de bani.

„Nu am auzit niciodată 

de Berdilă Horaţiu. Donaţi-

ile în PDL se făceau la se-

diul partidului, la casierie, 

de către cei care doreau să 

facă donaţii. Se înregistrau 

în registrele partidului şi se 

verificau de Curtea de Con-

turi. Niciodată la numirea 

într-o funcţie politică de că-

tre partid nu i s-a condiţio-

nat nimănui plata unei su-

me de bani. Deci, nu s-a 

condiţionat: eşti numit în 

funcţia X, dacă plăteşti o su-

mă de bani. Aşa ceva nu a 

existat sau eu nu ştiu să fi 

existat în PDL”, a spus Emil 

Boc, potrivit Agerpres.

Cel care l-a denunţat pe 

Vasile Blaga este Gheorghe 

Ştefan, fostul primar al ora-

şului Piatra-Neamţ. Emil Boc 

a declarat că acesta condu-

cea una dintre cele mai per-

formante organizaţii judeţe-

le ale PDL, însă nu ştie da-

că au fost aduse sume de 

bani la sediul partidului.

„Organizaţiile judeţene 

puteau face recomandări 

pentru miniştri, secretari 

de stat şi alte funcţii, însă 

PDL filtra aceste propuneri 

prin comisiile de speciali-

tate în funcţie de profesi-

onalism. Pentru propune-

rile în funcţiile de condu-

cere în companiile naţio-

nale ultimul cuvânt îl aveau 

miniştrii de resort, care pu-

teau să accepte sau să re-

fuze. Au fost situaţii când 

au fost mai multe propu-

neri, dar şi nemulţumiri 

din partea unora sau alto-

ra pentru o funcţie, însă e-

le au fost lăsate la decizia 

comisiilor de specialitate 

din partid şi a miniştrilor. 

Nu exista ca cineva să vi-

nă şi să spună: nu mă in-

teresează ce vreţi voi, eu 

vreau să fie numit X (...). 

Gheorghe Ştefan era un om 

care a avut performanţă 

politică, dar nu îmi face 

plăcere să spun mai multe 

lucruri. Organizaţia PDL 

din Neamţ era în primele 

5 organizaţii ale partidului 

ca performanţă în alegeri 

şi pentru asta Gheorghe 

Ştefan era membru în BPN 

şi vicepreşedinte al PDL. 

El era preocupat şi de alte 

activităţi colaterale politi-

cii, de fotbal de exemplu. 

Avea propuneri pentru mai 

multe funcţii, dar nu întot-

deauna acceptate de par-

tid”, a spus Boc, relatează 

Agepres.

Primarul Emil Boc, audiat ca martor 
în procesul lui Vasile Blaga

Clujeanul 

Valentin-Alexandru 

Jucan, membru CNA, a 

declarat pe pagina per-

sonală de Facebook că 

nu va participa la 

Premiile Media de 

Excelenţă, eveniment 

organizat de Amprenta 

Advertising sub condu-

cerea lui Decebal Cotoc.

În decursul zilei de vi-

neri, Valentin Jucan, mem-

bru CNA s-a dezis de eve-

nimentul lui Decebal Cotoc 

printr-o postare pe Facebook.

„Deşi iniţial am acceptat 

să particip, o analiză mai 

atentă şi câteva evenimen-

te recente petrecute în pre-

sa locală mă determină să 

declin invitaţia. Este tot mai 

vizibilă reacţia presei cluje-

ne faţă de aceste premii tot 

mai contestate. Se observă 

o ruptură tot mai clară în-

tre patronatul de presă şi 

jurnalişti, respectiv public, 

ceea ce este extrem de grav. 

Într-o piaţă media îngropa-

tă în interese personale ori 

politice, într-o piaţă media 

care în mod greşit (dar con-

ştient) stă tot mai conecta-

tă la bani publici şi îşi joa-

că destinul în jocuri ieftine 

de societate, astfel de pre-

mii de excelenţă sunt pur şi 

simplu fără sens. Bineînţe-

les, este legitimă şi întreba-

rea: cine sunt cei care pre-

miază?, înţelegându-se prin 

asta că ar trebui să fie cine-

va ori o entitate de excelen-

ţă, în cazul nostru fiind ex-

clus. Aşadar, nu voi partici-

pa la acest eveniment”, a 

scris membrul CNA.

Valentin Jucan este secre-

tar de stat şi reprezintă Ar-

dealul ca membru al Consi-

liului Naţional al Audiovi-

zualului.

Valentin Jucan, membru CNA, se dezice 
de Premiile Media de Excelenţă 
organizate de Amprenta

Barăcile de pe strada Cantonului au luat foc vineri seara
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 23 OCTOMBRIE 2017
Între orele 10.00-14:00
1. Localitatea Fundătura;
2. Localitatea Gilău;
3. Localitatea Bărăi;
4. Localitatea Văleni;
5. Localitatea Căianu;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ 

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

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

pencofcristina@gmail.com

Publicaţia americană New 

York Times avertizează că 

actuala creştere economică 

din România este nesuste-

nabilă, se bazează pe o 

creştere artifi cială a consu-

mului, generată de măriri 

salariale exagerate ale 

guvernului, şi riscă să 

declanşeze o nouă criză 

economică.

În ciuda creşterii economice 

record pentru Europa, scrie New 

York Times, mulţi economişti 

sunt pesimişti că România ar 

putea continua în acelaşi ritm. 

Ba chiar unii se tem că urmă-

toarea criză din Europa capătă 

acum contur.

Ca să crească salariile, 
guvernul român a neglijat 
investiţiile în infrastructură

O mare parte din creşterea 

pe care a trăit-o România este 

produsul unui boom al consu-

mului – unul fi nanţat de creş-

terile de salarii din sectorul pu-

blic de către un guvern a cărui 

generozitate populistă presează 

limitele de bun simţ ale aritme-

ticii, notează prestigioasa publi-

caţie americană.

„Pentru a plăti majorări sa-

lariale, guvernul a redus chel-

tuielile pentru investiţii în auto-

străzi şi alte lucrări publice. In-

frastructura dărăpănată a Ro-

mâniei pune de multă vreme o 

frână seroasă afacerilor. Teme-

rea este că majorările salariale 

plus reducerile de taxe au gene-

rat o explozie de moment a ac-

tivităţii economice, dar care va 

lăsa ţara îndatorată”, conchide 

New York Times.

România face 
cheltuieli riscante

Fitch Ratings, agenţia globa-

lă de rating, a avertizat recent 

ca aceste cheltuieli riscante ale 

României ar putea genera un 

defi cit bugetar mai mare de 3% 

din producţia economica. Acest 

lucru ar contraveni normelor U-

niunii Europene care limitează 

defi citele bugetare.

„Nu se va termina bine”, a 

declarat senatorul Florin Cîţu, 

membru al Partidului Naţional 

Liberal de opoziţie, şi fost eco-

nomist-şef la banca de investi-

ţii ING. „Va exploda în faţa noas-

tră.”, a declarat el pentru NYT.

Chiar şi liderii de sindicat 

spun că guvernul aruncă cu ba-

nii fără o strategie serioasă.

„Nu există nici o îndoială că 

salariile trebuiau să crească, dar 

nu aşa”, spune Bogdan Iuliu 

Hossu, preşedintele Confedera-

ţiei Naţionale Sindicale Cartel 

Alfa, care reprezintă aproxima-

tiv 600.000 de lucrători români 

– printre care profesori, ofi ţeri 

de poliţie şi funcţionari publici.

New York Times: 
România, creştere 
economică pe datorie
Pentru a plăti majorări salariale, guvernul a redus cheltuielile 
pentru investiţii în autostrăzi, potrivit publicației.

Prognozele constant negati-

ve privind execuţia bugeta-

ră a PSD-ALDE dar şi creş-

terea infl aţiei şi-au pus 

amprenta asupra pieţelor 

valutară şi monetară.

Ultimul venit în corul celor 

care atrag atenţia asupra ine-

fi cienţei guvernamentale, ex-

primată prin majorarea nesus-

tenabilă a salariilor şi pensii-

lor, a fost FMI. În raportul de 

toamnă al instituţiei fi nancia-

re se anticipează o creştere în 

2018 a defi citului bugetar la 

4,5% din PIB, urmând că a-

ceasta să nu scadă sub 4% pâ-

nă în 2022. Un astfel de sce-

nariu va echivala cu creşterea 

costurilor de împrumut iar da-

toria publică va ţâşni de la sub 

39% din PIB, în prezent, la 

aproape 47% din PIB în 2022.

Avertismentul vine în con-

ditiile în care acelaşi FMI a îm-

bunătăţit perspectivele de creş-

tere economică pentru Româ-

nia la 5,5% anul acesta, 4,4% 

anul viitor, 3,8% în 2019 şi 

3,3% în 2020. Din păcate, avân-

tul luat de PIB se bazează în 

cea mai mare parte pe consum 

şi nu pe investiţii fundamenta-

le realizate de guvern...

Sensibili la datele funda-

mentale, investitorii s-au reo-

rientat către euro, astfel că me-

dia acestuia a sărit de la 4,5802, 

la începutul perioadei, la 

4,5975, la fi nalul acestuia, ca-

re reprezintă una dintre cele 

mai ridicate medii ale ultimi-

lor mai bine de cinci ani.

Tranzacţiile din ultima şedin-

ţă a intervalului s-au realizat în-

tre 4,594 şi 4,603 lei, cu închi-

derea la 4,599 – 4,602 lei.

Cursul dolarului american 

s-a mişcat în culoarul 3,8887 

– 3,9032 lei, media de la fi na-

lul perioadei fi ind stabilită la 

3,8945 lei, într-o şedinţă în 

care cotaţiile au fl uctuat între 

3,878 şi 3,911 lei.

Moneda elveţiană s-a de-

preciat pe pieţele internaţiona-

le de la 1,149 până la 1,163 

franci/euro, cel mai mic nivel 

din 15 ianuarie 2015, atunci 

când Banca Natională a Elve-

ţiei a decis să renunţe la pra-

gul minim de 1,20 franci/eu-

ro. Pe acest fond cursul a scă-

zut de la 3,9868 la 3,9646 lei.

În piaţa monetara, indice-

le ROBOR la trei luni a înche-

iat perioada la 1,84%, cel la 

şase luni a crescut la 2,02% 

iar cel la nouă luni la 2,08%, 

valori care reprezintă maxi-

me ale ultimilor ani.

Perechea euro/dolar a fl uc-

tuat între 1,1730 şi 1,1875 

dolari, iar la fi nalul perioa-

dei tranzacţiile s-au realizat 

pe pieţele internaţionale la 

1,1763 – 1,1859 dolari, bur-

sele americane închizând la 

1,1784 dolari.

Analiza cuprinde perioada 
16 – 20 octombrie. (R.G.)

Leul trăieşte un deja-vu: 
euro atacă pragul de 4,6

PIAŢA VALUTARĂ
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Codruţa Tişe, 

cumnata preşedintelui 

Consiliului Judeţean 

Cluj a demisionat vineri 

din funcţia de şef al 

departamentului juridic 

din cadrul Aeroportului 

Internaţional 

„Avram Iancu”.

„Surse din rândul anga-

jaţilor Aeroportului Interna-

ţional „Avram Iancu” ne-au 

informat că astăzi a fost ul-

tima zi de muncă în cadrul 

instituţiei, a cumnatei lui 

Alin Tişe, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj. Co-

druţa Tişe a demisionat din 

funcţia de şef al departa-

mentului juridic, cel mai 

probabil, datorită interven-

ţiei prefectului Aurel Chere-

cheş în chestiunea incom-

patibilităţii preşedintelui Cj, 

prefectul sesizându-se în a-

ceastă problemă”, potrivit 

Ziar de Cluj.

Cumnata preşedintelui CJ, 
Alin Tişe, şi-a dat demisia 
de la Aeroportul din Cluj

Reprezentanţii PSD au lan-

sat o serie de întrebări pen-

tru preşedintele CJ în care îl 

acuză că a pus nevoile per-

sonale mai presus de nevoi-

le judeţului. Întrebările pe 

care preşedintele PSD Cluj i 

le-a adresat lui Alin Tişe 

sunt următoarele:

1. Joi, 19 octombrie, aţi fost 

aşteptat la şedinţa Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Ur-

genţă cu documentaţia aferen-

tă. De ce nu aţi participat? De 

ce reprezentantul instituţiei pe 

care o conduceţi nu a prezen-

tat documentaţia? Este mai im-

portant nisipul plajelor din Ţă-

rile Calde (poate Dubai) decât 

criza gunoaielor din Cluj?

2. Din 2009 până în iulie 2017 

nu s-a făcut niciun studiu de 

poluare la Pata Rât. Nu aveţi 

mustrări de conştiinţă, chiar şi 

din vacanţă? Nu consideraţi că 

este gravă situaţia în care de 

abia în această toamnă v-aţi 

alarmat, în condiţiile în care şti-

aţi din 2009 (când eraţi tot pre-

şedintele Consiliului Judeşean) 

că depozitele de deşeuri de la 

Pata Rât pot afecta sănătatea 

clujenilor din Sânnicoară şi A-

pahida, fără a lua o măsură?

3. După ce reveniţi din Ţări-

le Calde (poate DUBAI) veţi re-

uşi să comunicaţi decent cu in-

stituţiile statului, fără invective?

Prima întâlnire ratată

O delegaţie a Comisiei pen-

tru mediu a Senatului Români-

ei a venit săptămâna trecută la 

Cluj pentru a se interesa de sta-

diul implementării proiectului 

„Sistem de Management Inte-

grat al Deşeurilor” (SMID) la ni-

velul judeţului Cluj şi pentru a 

face o vizită în teren la Pata Rât.

De la întâlnire a lipsit tocmai 

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj Alin Tişe, plecat în „ţă-

rile calde”. Monitorul de Cluj are 

confi rmarea dintr-o sursă inde-

pendentă, din afara mediului 

politic, că Tişe era în Dubai.

Absent şi la şedinţa 
Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de urgenţă

De asemenea, Alin Tişe a lip-

sit şi de la şedinţa Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de ur-

genţă care a avut loc tot joi, un-

de participanţii au aşteptat ca 

preşedintele CJ să se prezinte 

cu documentaţia pe care a pro-

mis-o în cadrul unei şedinţe în 

care acesta şi Prefectul Judeţu-

lui Aurel Cherecheş s-au certat 

ca la uşa cortului.

„Bineînţeles că nu a trimis 

niciun aviz, nu a participat, e 

în vacanţă. În Dubai, cred. Cert 

este că domnul Tişe doreşte de-

clanşarea unei stări de urgenţă 

din gură, nu din acte. Dumnea-

lui consideră că vocea dumnea-

lui este o voce faraonică şi toţi 

clujenii şi toate instituţiile tre-

buie să i se supună. Pentru că 

dumnealui este Alin Tişe, nu 

pentru că are nişte acte prin ca-

re să dovedească această situa-

ţie. Domnul Tişe trebuie să în-

ţeleagă că e o democraţie, o re-

publică, nu un regim dictatori-

al, în care, după vocea lui insti-

tuţiile trebuie să se ghideze”, a 

declarat Horia Nasra.

În cadrul şedinţei Comitetu-

lui Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Cluj, Prefectul Judeţu-

lui, Ioan Aurel Cherecheş a con-

vocat o şedinţă extraordinară a-

vând ca tematică prezentarea 

cronologică a situaţiei depozi-

tului neconform de deşeuri Pa-

ta Rât, identifi carea gradului de 

implicare a instituţiilor publice 

cu atribuţii în domeniu în ve-

derea soluţionării problemei 

scurgerii de levigat, precum şi 

discutarea recentelor acţiuni în-

treprinse de Consiliul Judeţean 

Cluj. De asemenea s-a făcut o 

re-evaluare a solicitării Consi-

liului Judeţean Cluj privind de-

clararea stării de alertă la nive-

lul depozitului neconform de 

deşeuri Pata Rât, ca urmare a 

producerii alunecării de teren 

din 22.07.2017.

„În urma discuţiei construc-

tive şi echilibrate, Comitetul Ju-

deţean pentru Situaţii de Urgen-

ţă Cluj a votat pentru neîncepe-

rea procedurilor pentru decla-

rarea stării de alertă, înregistrân-

du-se doar cinci abţineri. La rân-

dul său, nici Consiliul Judeţean 

Cluj nu a votat pentru începe-

rea procedurilor pentru decla-

rarea stării de alertă. Totodată, 

în cadrul şedinţei s-a stabilit con-

stituirea unui grup de lucru pen-

tru urgentarea rezolvării proble-

mei de la Pata Rât pe plan lo-

cal, fără declararea stării de aler-

tă”, au declarat reprezentanţii 

Instituţiei Prefectului într-un co-

municat de presă.

Chiulul, un obicei 
pentru şeful CJ

De altfel preşedintele Consi-

liului Judeţean şi-a făcut un obi-

cei din a lipsi la întâlnirile im-

portante legate de problema gu-

noaielor din judeţul Cluj. Vă re-

amintim, Alin Tişe a lipsit şi de 

la vizita recentă a ministrului 

Mediului, Graţiela Gavrilescu, 

sub pretextul unor probleme de 

sănătate, lăsându-l atunci pe Emil 

Boc „să încaseze toţi pumnii”.

„Tişe doreşte declanşarea 
unei stări de urgenţă din gură”
Deputatul Horia Nasra l-a atacat dur pe Alin Tişe, după ce acesta a ratat trei 
întâlniri care aveau ca scop soluţionarea problemei poluării de la Pata Rât.

Horia Nasra, președinte PSD Cluj

În „democraticul” PNL, 

doar doi clujeni – Adrian 

Oros şi Daniel Buda – au 

acordul conducerii parti-

dului să „iasă la televi-

zor”. Primarul Emil Boc 

nu! Ce-i face pe cei doi 

deputaţi mai „înţelepţi” 

decât fostul preşedinte 

al PD-L?

Conducerea PNL a luat o 

decizie bombă: a stabilit ci-

ne are voie şi cine nu are 

voie să mai vină la dezba-

terile televizate.

DC News a aflat cine sunt 

comunicatorii PNL agreaţi 

de Biroul Executiv. Veţi ve-

dea, de exemplu, că Hilde 

Brandl, Leon Dănăilă, Da-

niel Zamfir, Gheorghe Fal-

că şi Emil Boc se numără 

printre oamenii care nu sunt 

agreaţi pentru a reprezen-

ta partidul în dezbaterile 

televizate. Ce se va întâm-

pla dacă această „lege” in-

ternă va fi încălcată? Con-

ducerea partidului va dis-

pune măsuri.

PNL îi interzice lui Boc
„să iasă la tv”.
Doar Oros și Buda au voie.

Din lista comunicatorilor 
PNL agreaţi de biroul 
executiv fac parte membrii 
acestui birou, printre care 
și cei doi liberali clujeni:

1. Ilie Bolojan
2. Mircea Hava
3. Raluca Turcan
4. Iulian Dumitrescu
5. Vlad Nistor
6. Virgil Guran
7. Florin Câţu
8. Laurenţiu Leoreanu
9. Cristian Bușoi
10. Adrian Oros
11. Victor Paul Dobre
12. Lucian Bode
13. Florin Roman
14. Dan Vâlceanu
15. Viorel Badea
16. Virgil Popescu
17. Ben Oni Ardelean
18. Costel Alexe
19. Bogdan Huţucă
20. Daniel Buda
21. Nini Săpunaru
22. Ionuţ Stefan
23. Cristi Buican
24. Robert Sighiartău
25. George Știrbu
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Controversele pe tema 

regulamentului de la 

Liceul Greco-Catolic 

„Inochentie Micu” din 

Cluj-Napoca continuă.

Tudor Helgiu, elev al Liceu-

lui Greco-Catolic „Inochentie 

Micu” din Cluj-Napoca a fost 

trimis acasă de profesori din ca-

uza părului lung. Băiatul a se-

sizat problema pe Facebook, fi -

ind revoltat de situaţie. De cea-

laltă parte, directorul unităţii 

spune că nu a făcut decât să 

respecte regulamentul de ordi-

ne interioară adoptat de profe-

sori, părinţi şi reprezentantul 

elevilor. Şi ministrul Liviu Pop 

susţine că nu este vorba de un 

abuz în acest caz, întrucât s-a 

respectat regulamentul. Jurna-

listul Cristian Tudor Popescu a 

declarat că, în acest caz, este de 

acord cu ministrul Educaţiei.

E un liceu teologic, trebuie 
respectate regulile

„Sunt de acord cu domnul 

ministru al educaţiei, Pop. Ce 

a spus acum are sens şi anu-

me acel liceu are un regula-

ment de ordine interioară, pe 

care, potrivit legii, poate să 

şi-l stabilească.

Acesta nu e un liceu obşnu-

it, e un liceu teologic, confesio-

nal, greco-catolic, «Inochentie 

Micu» – episcopul de Făgăraş şi 

Blaj, o mare personalitate reli-

gioasă şi luptător pentru drep-

turile românilor, din Ardeal, în-

fi inţat de cardinalul episcop Iu-

liu Hossu, în 1945, deţinut po-

litic şi mare personalitate religi-

oasă”, a zis jurnalistul.

Era liber să aleagă alt liceu

„Nu l-a obligat nimeni pe 

acest băiat să se ducă aco-

lo. Dacă ar fi fost la un li-

ceu de arte plastice sau de 

muzică, nu i-ar fi spus ni-

meni nimic pentru că vine 

cu părul mai lung. Dar aici 

este un liceu, acest liceu a 

fost interzis din 1948 până 

în 1989, fiind închis de au-

torităţile comuniste.

Mulţi dintre cei care termi-

nă acest liceu urmează facul-

tatea de teologie, dar dovada 

deschiderii pe care o arată li-

ceul – acolo pot veni elevi de 

alte confesiuni, religii sau na-

ţionalităţi, dar li se cere acest 

lucru, să aibă să aibă o anu-

mită ţinută în legătură cu ca-

re iau la cunoştinţă prin con-

tractul cu liceul pe care îl sem-

nează părinţii.

Corect e să te duci să te 

tunzi dacă vrei să mergi la 

Liceul Teologic „Inochentie 

Micu”, înfiinţat de Iuliu Hos-

su. Dacă nu, te duci la alt 

liceu.

Este un fals exemplu de 

încălcare a libertăţii de ma-

nifestare a elevului, sper 

ca toţi elevii din acel liceu 

să înţeleagă acest lucru şi 

să vină aşa cum cere con-

ducerea liceului. Nu mi se 

pare un regulament depla-

sat având în vedere profi-

lul liceului”, a completat 

Cristian Tudor Popescu, po-

trivit digi24.ro.

C. T. Popescu, despre „pletosul” de la Cluj: 
Corect e să te tunzi dacă vrei 
la Liceul Teologic „Inochentie Micu”

Un nou deces 

din cauza rujeolei 

s-a înregistrat săptămâ-

na trecută de data aceas-

ta în Braşov. 

Astfel, numărul 

de îmbolnăviri a ajuns 

la 9.670, potrivit 

Centrului Naţional 

de Supraveghere 

şi Control al Bolilor 

Transmisibile. În acest 

context duminică a avut 

loc în Cluj-Napoca un 

miting împotriva legii 

vaccinării.

Câteva zeci de persoane 

au ieşit în stradă pentru a-şi 

exprima nemulţumirea faţă 

de obligativitatea pe care o 

va impune legea în privin-

ţa vaccinării, odată trecută 

de Parlament. Oamenii au 

purtat pancarte inscripţio-

nate cu mesaje precum „vac-

cinarea obligatorie, ilegală, 

abuzivă” sau „vaccinarea 

obligatorie a populaţiei = 

regim totalitar”.

În secolul 21 se moare 
încă de rujeolă

Clujul are printre cele mai 

multe cazuri de îmbolnăviri 

din cauza rujeolei. De aseme-

nea, până acum, în judeţul 

nostru s-a înregistrat un de-

ces cauzat de această boală.

Rujeola (pojarul) este o 

boală infecţioasă care ade-

sea duce la complicaţii. Din 

patru persoane care fac ru-

jeolă, una are nevoie de spi-

talizare, iar pentru 1 din 

1.000 de bolnavi de rujeolă 

boala este mortală. Vaccinul 

împotriva rujeolei (pojaru-

lui) protejează copiii împo-

triva acestei boli. În Româ-

nia, 9 din 10 parinţi îşi vac-

cinează copiii.

Potrivit Ministerului Să-

nătăţii, de la demararea cam-

paniei de vaccinare, au fost 

imunizaţi 67.000 de copii, 

40.000 nefi ind găsiţi la do-

miciliu, în timp ce rata de 

refuz a vaccinării a fost de 

12%. Legea vaccinării a fost 

aprobată de către Guvern şi 

urmează să fi e dezbătută de 

către Parlament.

Obligaţiile şi drepturile 
părinţilor

Potrivit proiectului Legii vac-

cinării, părinţii au obligaţia de 

a se prezenta la medicul de fa-

milie, chiar dacă refuză vacci-

narea copilului, caz în care ris-

că să fi e audiaţi de Comisia ju-

deţeană de vaccinare, în caz 

contrar amenzile ajungând şi 

la 10.000 de lei, potrivit proiec-

tului Legii vaccinării.

„Părinţii şi celelalte persoa-

ne responsabile de creşterea 

şi educarea copilului au ur-

mătoarele obligaţii: a) să asi-

gure prezentarea copilului la 

medicul de familie/furnizorul 

de servicii medicale pentru 

realizarea vaccinărilor com-

plete corespunzătoare vârstei 

în cazul vaccinărilor obliga-

torii; b) să se prezinte în ca-

zul în care sunt convocaţi de 

Comisia Judeţeană de Vacci-

nare sau a cea a Municipiu-

lui Bucureşti”, reiese din art.68 

al proiectului pentru legea 

vaccinării.

În România copiii mor de rujeolă, 
iar la Cluj se organizează mitinguri 
împotriva legii vaccinării
Clujul are printre cele mai multe cazuri de îmbolnăviri din cauza rujeolei, alături de Timiş, Arad, Dolj şi Caraş-Severin.

Câteva zeci de persoane au ieşit în stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de obligativitatea pe care o va impune legea în privinţa vaccinării
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PROMOVARE

În perioada 14 octom-

brie-14 noiembrie, artis-

ta Doina Stici îi aşteap-

tă pe clujeni să îi admi-

re creaţiile, vase de 

ceramică unice şi perso-

nalizate, care pot fi ele-

mente decorative atât în 

intimitatea căminului, 

cât şi în curte. 

Elementele de ceramică 

pot fi vizitate pe strada 

I.C. Brătianu la numă-

rul 22, la Institutul 

Francez din 

Cluj-Napoca.

Pe lângă competiţia ca-

re a avut loc la Muzeul de 

Artă din Cluj-Napoca la ca-

re s-au înscris zeci de ar-

tişti, s-au organizat mai 

multe expoziţii. Printre ce-

le 16 evenimente s-a numă-

rat şi expoziţia „Căi ale Ce-

ramicii”, semnată de Doi-

na Stici.

„În expoziţie am obiec-

te din ceramică, sunt vase 

de dimensiuni mai mari sau 

mai mici şi o proiecţie de 

fotografii din procesul de 

lucru, când le cream într-o 

fabrică. Vasele sunt vase, 

pentru grădină, pot fi folo-

site şi ca obiecte decorati-

ve. Fiecare vas este perso-

nalizat, unicat, sunt lucra-

te migălos. Am fost un ma-

terial rezistent în exterior, 

deci obiectele pot fi folosi-

te pe terasă, în grădină, nu 

doar în interior. Cât staţi 

în expoziţie, pe ecran ru-

lează filmuleţul care arată 

procesul de lucru”, a expli-

cat artista.

Doina Stici este de loc din 

Chişinău şi s-a stabilit în 

Cluj-Napoca odată ce a în-

ceput cursurile în cadrul U-

niversităţii de Artă şi Design. 

Îşi exprimă talentul artistic 

prin obiecte de ceramică şi 

organizează şi cursuri de ce-

ramică atât pentru adulţi cât 

şi pentru adolescenţi.

O artistă din Cluj îşi expune creaţiile 
în cadrul Bienalei Internaţionale de Ceramică

Sătul de cenzura 

impusă, Preşedintele 

Asociaţiei Grupul pentru 

Reformă şi Alternativă 

Universitară (GRAUR), 

Dorin Isoc, lansează 

„Manifestul academic 

pentru integritate” 

de la Cluj.

Profesorul universitar Do-

rin Isoc a fost revoltat când 

i s-a cerut să cenzureze în 

cadrul unui eveniment in-

formaţiile despre plagiatori 

şi lucrările acestora, dar şi 

despre mediul academic din 

care provin.

„Cenzurarea s-a realizat 

când un participant al unui 

eveniment ştiinţifi c interna-

ţional, care urma să aibă loc 

în România, a intervenit în 

fondul articolului depus pen-

tru prezentare şi a solicitat: 

«...sugerăm autorului să ano-

nimizeze persoane, universi-

tăţi, reviste, etc. întrucât nu 

este cu necesitate important 

şi relevant pentru conţinutul 

ştiinţifi c al lucării acest as-

pect. Astfel de informaţii ar 

putea fi  găsite pe site, dacă 

cineva doreşte, poate să le ca-

ute». Organizatorii evenimen-

tului ştiinţifi c au fost de acord 

cu acest punct de vedere al 

acestuia. Eu am considerat 

că acestă solicitare est e o ma-

nifestare de cenzură şi afec-

tează dreptul legitim la ex-

presie şi expunere conformă 

a analizei unui fenomen so-

cial real şi am refuzat înlocu-

irea, de exemplu, a denumi-

rii «Academia Română» cu 

«A.R» sau folosirea pentru «U-

niversitatea Vasile Alecsandri 

Bacău» a unei alternative ca 

UVA X”, explică Dorin Isoc, 

potrivit Ziar de Cluj.

Cenzura împiedică 
dezvăluirile

Cu alte cuvinte, o astfel 

de cenzură împiedică dez-

văluri precum plagiatul La-

urei Codruţa Koveşi sau al 

lui Mihai Tudose.

„Plagiatul este o faptă so-

cială perfi dă aparent nevino-

vată care produce reţele de 

non-valoare intelectuală şi re-

ţele de infl uenţă socială de-

osebit de active şi agresive.

Se pune în evidenţă pen-

tru prima dată, cu fapte şi 

cifre că, cel puţin în Româ-

nia, plagiatul este sprijinit 

de autorităţile statului. Es-

te deosebit de dificil de jus-

tificat lipsa de atitudine a 

Academiei Române, care se 

alătură acţiunilor, vădit cri-

minale ale universităţilor şi 

Ministerului Educaţiei(...).

Societatea nu poate ră-

mâne pasivă. Ca linie fer-

mă, plagiatul poate fi men-

ţinut sub control numai 

prin educaţie. Acest lucru 

este posibil doar dacă pro-

fesorii, instituţiile statului 

şi societatea civilă vor cu 

adevărat. Prin consecinţă, 

menţinerea situaţiei actu-

ală devine un atentat la 

economia naţională şi se-

curitatea ţării”, a explicat 

Dorin Isoc, relatează Ziar 

de Cluj.

Clădeşte corupţia

Preşedintele GRAUR a în-

tocmit o broşură intitulată „Pla-

giatul clădeşte corupţia. Co-

rupţia surpă societatea” unde 

este prezentat modul în care i 

s-a cerut să nu dezvăluie iden-

titatea cadrelor universitare ca-

re au plagiat. De asemenea, 

discută despre fenomen, des-

pre cauzele lui, efectele pe ca-

re le produce la scară largă, 

complicii, dar şi soluţii.

Manifest împotriva plagiatului, la Cluj
Plagiatul este o faptă socială perfidă aparent nevinovată care produce reţele de non-valoare intelectuală.

Dorin Isoc a fost revoltat când i s-a cerut să cenzureze informaţiile despre plagiatori şi lucrările acestora, dar şi despre mediul academic din care provin

DORIN ISOC | 
Președintele Asociaţiei 
Grupul pentru 
Reformă și Alternativă 
Universitară (GRAUR)

 „Eu am considerat 
că acestă solicitare 
est e o manifestare de 
cenzură şi afectează 
dreptul legitim la 
expresie şi expunere 
conformă a analizei 
unui fenomen social 
real şi am refuzat 
înlocuirea, de 
exemplu, a denumirii 
«Academia Română» 
cu «A.R» sau folosirea 
pentru «Universitatea 
Vasile Alecsandri 
Bacău» a unei 
alternative ca UVA X.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0766-716598. (8.15)

APARTAMENTE

¤ Vând ap. 3 camere decoman-
date, 2 băi, 2 balcoane, living cu 
bucătărie, 2 dormitoare, hol, su-
pr. 105 mp, parcare, et. 2, cart. 
Zorilor. Accept programul Prima 
Casă. Colaborez cu agenţii de 
profi l. Ofer 3% comision din pre-
ţul de vânzare. Preţ 159.000 eu-
ro, negociabil. Inf. la tel. 
0721-318885. (6.7)

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandat, supr. 85 mp, fi -
nisat, parcare, bloc nou, în cart. 
Zorilor, aproape de Sigma Cen-
ter, preţ 1870 euro/mp. Accept 
programul Prima Casă. Relaţii la 
tel. 0721-318885. (6.7)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, du-
pă caz. Preţ negociabil. Relaţii și 
informaţii suplimentare la tel. 
0757-561258. (6.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

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

TERENURI

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, la 13 km de 
Cluj-Napoca, cu un peisaj speln-
did, loc liniștit, împrejmuit, front 

23 m. Informaţii și relaţii la tel. 
0740-312851. (1.14)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dea-
lul Fânaţelor F.N, în supr. 6200 
mp, cu front de 180 m, cu toa-
te utilităţile de pe teren, a 100 
m de autobuzul nr. 39, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, cart. Andrei Mu-
reșanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,50 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

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

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

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-

cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automa-
tă, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, 
str. Mircea Zaciu, cu porţi auto-
mate, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

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

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

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

SERVICII

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

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (5.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0744-501252. (5.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (5.8)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, plită 
pentru sobă de bucătărie. Infor-
maţii și relaţii la tel. 
0723-435446. (1.7)

¤ Vând calorifere din tablă de 
aluminiu second hand de dim. 
95 x 65, 45 x 65, 105 x 65, 70 x 
65. Informaţii suplimentare la 
telefon 0744-605935. (1.7)

¤ Vând două seturi de vase inox 
”Silver Royal Solinegen, cu fund 
gros și cu termostat pe capac, în 
ambalaje originale, preţ 185 eu-
ro/set,și un set de cuţite cerami-
ce. Informaţii suplimentare la 
tel. 0744-479172. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat ma-
nuală SIMAC DX 2000, cu front 
de lucru 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la tel. 
0743-515388, 0264-440108. 
(3.7)

¤ Vând mașină de tors lână, 
foarte veche, din lemn, cu roată 
și pedală, preţ 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând chiuvetă pentru bucătă-
rie, sobă pentru cazan de baie, 
oglindă baie, candelabru, mași-
nă de scris mecanică. Informaţii 
suplimenatre la tel. 
0726-894512. (6.7)

¤ Vând congelator ARCTIC în ga-
ranţie, 8,5 L A+, preţ convenabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0771-295207. (6.7)

¤ Vând calorifere tablă, dim. 
108 x 65, 70 x 65, 95 x 65, 65 
x 45 tubular, 55 x 40 cm. Pen-
tru detalii sunaţi la 
0744-605935. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

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

¤ Vând două sobe de teracotă, 
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.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

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

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, 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.

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

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

MOBILIER

¤ Vând scaune ergonomice cu 
5 picioare, preţ 25 RON/buc. 
Aștept telefoane la 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând bibliotecă vitrină de 3 x 
2 x 0,6 m, trei corpuri, furnir ste-
jar natur, comodă cu două uși și 
două sertare de 1 x 0,85 x 0,60 
m, furnir stejar natur, preţ nego-
ciabil. Informaţii la tel. 
0766-372410. (1.7)

¤ Vând mobilă de cameră și mo-
bilă de bucătărie. Relaţii la tele-
fon 0723-435446. (1.7)

¤ Vând 4 scaune din plastic ma-
siv pentru terasă sau grădină, 
preţ 50 RON. Informaţii supli-
mentare la telefonul 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând canapea, pat cu saltea 
simplu și dublu, masă, fotolii, 
dulap colţar extensibil, mobilă 
de bucătărie. Informaţii și relaţii 
la tel. 0723-435446. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf. Informaţii și re-
laţii la telefonul 0723-435446. 
(1.14)

¤ Vând ecograf TOSHIBA cu doă 
sonde. Informaţii și relaţii supli-
mentare la telefonul 
0744-605935. (1.14)

CALCULATOARE

¤ Vând LAPTOP IBM Think Pad, 
preţ 700 RON. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la telefonul 
0745-569336. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă și placî de bronz. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0744-605935. (1.14)

¤ Vând URGENT 3 covoare de 
2/3 m, garnituri croșetate din 
macrame, 2 seturi de cuverturi 
nefolosite, draperii, etc. Detalii 
la telefonul 0766-372410. (1.7)

¤ Vând kilimuri, feţe de masă, 
draperii, păretare, cuverturi, di-
ferite dimensiuni, cusute manu-
al, Pentru informaţii suplimenta-
re la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (3.7)

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (6.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept telefoa-
ne la 0735-176040. (7.7)

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

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

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

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

PIERDERI

¤ Deterioarată Autorizaţie de 
interpret și traducător nr. 
36655/03.10.2017, eliberată 
de Ministerul Justiţiei. O declar 
nulă. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru sediu și pentru terţi al fi r-
mei MARTONOS ALEXANDRU 
P.F.A., C.U.I. 19805389. Le declar 
nule. (1.1)
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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 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Intrebari si raspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cutite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Gospodar fara pereche

22:30 Pe bune?!

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de 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 18

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Tanarul maestru

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 Kosem

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:15 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 European Rugby 
Champions Cup: Clermont – 
Northampton

17:30 Celebrity

18:30 Casa Poporului

20:00 FOTBAL LOOK

20:45 Fotbal Liga 1 Betano: FC 
Botosani – FC Dinamo Bucuresti

22:45 FOTBAL LOOK

23:30 Zeek si lumea animalelor

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ VÂNZARE

Dobra Wine din Jud Satu Mare

Vinde struguri pentru vin
cu Indicaţie Geografi că

Soiurile disponibile pentru vin sunt:
• Riesling Italian,

• Sauvignon Blanc, Fetescă Albă, Traminer Roz, 
Tămâioasă Românească,

• Muscat Ottonel, Merlot Cabernet Sauvignon, Fetească 
Neagră, Burgund Mare,

• Pinot Noir, Cadarcă

Preţul între 1,5 si 2 RON/Kg în funcţie de soi

Contact Kallos Francisc 0744.697.539;
0741.337.305; 0768 831 264

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate (50lei) și 
productivitate (între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Tanţău Octavian Ioan, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform HG nr.1076/2004, în vederea obţineri avizului 
de mediu pentru Elaborare PUZ pentru construire ansamblu 
de locuinţe colective în regim D+P+6E, împrejmuire, 
racorduri şi branşamente la utilităţi, în com. Florești str. 
Avram Iancu, FN, loc. Florești, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la la sediul titularului loc. Cluj-Napoca, str. Horea, 
nr.18-20, ap.19, jud. Cluj, din data de 23.10.2017, între 
orele 8,00-14,00. Publicul interesat poate transmite, în 
scris comentarii și sugestii, până la data 10.11.2017, la 
APM Cluj, str. Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, 
fax.0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. ROCK 
DESIGN S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea de prelucrare 
a pietrei naturale, sculptură şi cioplitorie manuală din 
localitatea Gilău, Ferma nr. 6, comună Gilău, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni până 
joi între orele 9 – 14, vineri: 9-12. (1.1)
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PUBLICITATEPUBLICITATE

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!

Preşedintele 

Parlamentului European, 

Antonio Tajani (foto), 

a declarat că Europa 

„ar trebui să se teamă” 

de fenomenul divizării 

naţionale, pe fondul 

crizei din Catalonia 

şi al referendumului 

de autonomie din regiu-

nile italiene 

Lombardia şi Veneto, 

relatează site-ul 

france24.com.

„Evident că Europa tre-

buie să se teamă de prolife-

rarea statelor mai mici. De 

aceea nimeni în Europa nu 

intenţionează să recunoas-

că independenţa Cataloniei. 

Chiar şi (premierul britanic) 

Theresa May, în plină fur-

tună de Brexit, a spus că 

Marea Britanie nu va recu-

noaşte niciodată Catalonia. 

Spania a fost de-a lungul is-

toriei un stat unificat, cu 

multe regiuni autonome, cu 

diverse populaţii care vor-

besc de asemenea limbi di-

ferite, dar care fac parte din-

tr-un stat unificat. Nu prin 

degradarea conceptului de 

naţiune vom consolida Eu-

ropa”, a spus Tajani, într-un 

interviu pentru cotidianul Il 

Messaggero.

Două dintre cele mai bo-

gate regiuni ale Italiei, Lom-

bardia şi Veneto, organizea-

ză duminică referendumuri 

de autonomie, pe fondul ne-

mulţumirilor legate de redu-

cerile bugetare cerute de că-

tre guvernul de la Roma.

Antonio Tajani a sublini-

at diferenţele dintre referen-

dumul de independenţă din 

Catalonia, declarat ilegal de 

către guvernul spaniol şi de 

către Curtea Constituţiona-

lă, şi demersul din regiuni-

le italiene.

„În primul rând, acele do-

uă referendumuri sunt legiti-

me, cum nu a fost cazul în 

Catalonia. În Spania nu este 

vorba despre autonomie, ci 

despre proclamarea indepen-

denţei în semn de sfi dare fa-

ţă de statul de drept şi împo-

triva Constituţiei spaniole”, 

a spus Tajani.

Guvernul central din Roma 

susţine că referendumurile din 

Lombardia şi Veneto sunt in-

utile, dar sunt permise de că-

tre Constituţia Italiei. Susţină-

torii referendumurilor consul-

tative insistă că regiunile lor 

trimit mai multe fonduri din 

impozite către Roma decât le 

revin pentru cheltuielile pu-

blice, cerând reducerea la ju-

mătate a contribuţiilor.

AVERTISMENTUL PREŞEDINTELUI PARLAMENTULUI EUROPEAN

Europa „ar trebui să se teamă” 
de răspândirea naţiunilor mici
Nu prin degradarea conceptului de naţiune vom consolida Europa, 
susţine preşedintele Parlamentului European.

Un român a fost rănit în 

urma atacului de la 

Munchen şi a primit îngri-

jiri medicale în regim ambu-

latoriu, a declarat, sâmbătă, 

pentru Mediafax, Ministerul 

de Afaceri Externe.

„Consulatul General al Ro-

mâniei la Munchen urmăreşte 

îndeaproape evenimentele lega-

te de incidentul produs la data 

de 21 octombrie 2017, în oraşul 

german Munchen, şi a întreprins, 

în regim de urgenţă, demersuri 

pe lângă autorităţile locale, în ve-

derea obţinerii unor informaţii 

cu privire la existenţa unor ce-

tăţeni români printre persoane-

le afectate. Potrivit datelor comu-

nicate de autorităţile locale, prin-

tre victimele incidentului se afl ă 

şi un cetăţean român”, precizea-

ză Ministerul de Afaceri Exter-

ne, la solicitarea Mediafax.

Acesta a fost rănit uşor şi 

a primit îngrijiri medicale în 

regim ambulatoriu, potrivit 

sursei citate.

Consulatul General al Ro-

mâniei la Munchen menţine 

cazul în atenţie şi rămâne în 

contact cu autorităţile locale, 

fi ind pregătit să acorde asis-

tenţă consulară.

Presupusul autor al atacu-

lui comis în oraşul german Mün-

chen este un german cunoscut 

cu antecendente penale şi ca-

re probabil are probleme psihi-

ce, anunţă Poliţia regională, ci-

tată de revista Focus.

„Suspectul probabil are pro-

bleme psihice”, a declarat şe-

ful Poliţiei din Munchen, 

Hubertus Andrä, precizând că 

individul în vârstă de 33 de 

ani are antecedente penale 

pentru furturi şi agresiuni. An-

chetatorii nu au stabilit încă 

motivul atacului.

Aproximativ 500 de agenţi de 

poliţie au participat la operaţiunea 

pentru capturarea suspectului.

„Nu mai există niciun peri-

col iminent în oraşul München”, 

au dat asigurări autorităţile.

Persoanele rănite sunt şase 

bărbaţi, o femeie şi un copil în 

vârstă de 12 ani, care au sufe-

rit plăgi prin înjunghiere sau lo-

vire, precizează Poliţia, sublini-

ind că victimele au fost atacate 

la întâmplare de individul în 

vârstă de 33 de ani.

Un român a fost rănit în urma atacului de la München

Donald Trump, preşedintele 

Statelor Unite, a anunţat 

sâmbătă după-amiază că 

intenţionează să declasifi ce 

documente secrete despre 

asasinarea fostului preşe-

dinte John F. Kennedy.

„Sub rezerva primirii de noi 

informaţii, voi permite, în cali-

tatea de preşedinte, deschide-

rea dosarelor clasifi cate bloca-

te de mult timp despre cazul 

John F. Kennedy”, a transmis 

Donald Trump prin Twitter, su-

gerând că unele date ar putea 

rămâne totuşi secrete.

Casa Albă a comunicat acum 

câteva zile că va acţiona „pentru 

a se asigura că vor fi  făcute pu-

blice cât mai multe date posibi-

le” despre asasinarea preşedinte-

lui John F. Kennedy în anul 1963.

Donald Trump este unul din-

tre politicienii care au alimentat 

teoriile conspiraţiei în legătură 

cu asasinarea lui John F. Kennedy. 

În campania electorală preziden-

ţială din 2016, Donald Trump a 

acuzat că tatăl adversarului po-

litic republican Ted Cruz a avut 

legături cu Lee Harvey Oswald, 

condamnat pentru asasinarea ce-

lui de-al 35-lea preşedinte ame-

rican, aminteşte CNN.

John Fitzgerald Kennedy a 

fost al 35-lea preşedinte al Sta-

telor Unite. A fost asasinat în 

oraşul Dallas (Texas) pe 22 no-

iembrie 1963.

În anul 1992, Congresul SUA 

a stabilit că toate documentele 

secrete referitoare la asasinarea 

lui John F. Kennedy vor putea 

fi  declasifi cate în următorii 25 

de ani, cu excepţia situaţiei în 

care preşedintele SUA refuză 

acest lucru pentru a nu fi  afec-

tate activităţile serviciilor de in-

formaţii, operaţiuni militare sau 

relaţii diplomatice. Administra-

torii Arhivelor Naţionale din 

SUA pot decide până pe 26 oc-

tombrie 2017, cu aprobarea pre-

şedintelui Donald Trump, de-

clasifi carea dosarelor secrete 

despre acest caz.

Documente despre 
asasinarea lui John F. 
Kennedy, declasificate

Mii de manifestanţi au defi -

lat duminică la Berlin pen-

tru a protesta împotriva 

intrării în parlament a par-

tidului de extremă dreaptă 

Alternativa pentru 

Germania (AfD), relatează 

France Presse.

Agitând pancarte cu sloga-

nuri „Stop AfD!” şi „Inima mea 

bate pentru diversitate”, mani-

festanţii au defi lat cu două zile 

înainte ca deputaţii AfD să par-

ticipe la prima şedinţă a Bun-

destagului, parlamentul federal 

format în urma alegerilor legis-

lative din 24 septembrie.

Această mişcare antiislam 

şi antiimigranţi a obţinut 12,6 

% din sufragii la alegerile re-

spective, devenind al treilea 

partid al ţării ca importanţă. 

Un triumf electoral istoric pen-

tru o astfel de mişcare, care 

sparge un tabu în ţară, după 

o campanie în cursul căreia 

şi-a radicalizat retorica.

Intrarea în Bundestag a de-

putaţilor AfD, care obţinuse un 

scor sub pragul electoral de 5% 

în 2013, constituie o cotitură în 

istoria postbelică a Germaniei.

AfD a ştiut să profi te de ne-

mulţumirea unei părţi a socie-

tăţii germane, generată de pri-

mirea a peste un milion de so-

licitanţi de azil în 2015 şi 2016, 

decizie luată de cancelarul An-

gela Merkel.

„În timp ce AfD va veni în 

Bundestag pentru prima oară la 

24 octombrie, trebuie să se ştie 

că parlamentul nostru nu este 

o scenă pentru rasism, discri-

minare şi falsifi care a istoriei”, 

a declarat mişcarea Campact, 

care lansase şi apelul de a ma-

nifesta duminică.

Proteste la Berlin față 
de partidul de extremă 
dreaptă AfD
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PROMOVARE

Întrebat de o posibilă 

revenire la CFR, Miriuţă 

(foto) extrem de sincer a 

mărturisit: „Într-o zi, 

da. Am mai spus-o şi 

când am plecat de acolo. 

Am rămas în relaţii foar-

te bune. Dar, încă o 

dată, eu îmi doresc 

să-mi duc contractul 

până la capăt aici. Am 

doi ani, dar ştim cu toţii 

că rezultatele contează”.

Miriuţă a comentat şi si-

tuaţia actuala de la CFR Cluj: 

„Ce probleme să aibă? Au 

pierdut un joc cu o echipă 

care e în creştere. Viitorul a 

jucat foarte bine în ultimele 

jocuri. Dar CFR-ul este pe pri-

mul loc. Nu văd ce probleme 

ar putea avea Dan Petrescu”.

Dinamo-Botoşani, luni

Pentru echipa lui Vasile 

Miriuţă, Dinamo Bucureşti 

urmează un meci dificil în 

deplasare cu FC Botoşani.

„Ne aşteaptă un meci greu 

la Botoşani, ştim cu toţi că 

nu e uşor să joci acolo. Bo-

toşani e o echipă bună, agre-

sivă, au un antrenor foarte 

bun. I-am urmărit cu CFR 

Cluj şi au făcut un meci foar-

te bun în deplasare. Noi sun-

tem pregătiţi din toate punc-

tele de vedere, ne-am pre-

gătit bine zilele acestea, vom 

merge la Botoşani să câşti-

găm. Ei sunt cu 4 puncte în 

faţa noastră, nu ne permi-

tem să facem paşi greşiţi, 

tocmai din acest motiv vom 

face tot ce depinde de noi 

ca să câştigăm acest meci. 

Suntem mai multe echipe 

acolo care ne batem la 

play-off”, a declarat Miriu-

ţă la conferinţa de presă pre-

mergătoare partidei de luni.

„Sper să rămân cât mai 

mult timp la Dinamo şi să 

construiesc echipa în jurul 

acestor tineri dinamovişti, 

jucători de valoare. Pentru 

că eu mereu spun că doar 

dacă ai continuitate poţi să 

face ceva”, a mărturisit teh-

nicianul.

Pleacă Nemec 
de la Dinamo?

Jucătorul dinamovist, Ne-

mec este tot mai atras de clu-

bul FCSB. Conştient de asta, 

Miriuţă a mărturisit: „Vorbesc 

mereu cu Nemec. Este un ju-

cător care se pregăteşte exem-

plar, vom vedea ce va decide 

el. Până la urma el are ulti-

mul cuvânt. Noi ne dorim să 

rămână aici cu noi, dar dacă 

se pregăteşte aşa în continu-

are şi totuşi nu îşi doreşte să 

rămână la noi, eu nu am să-l 

scot din echipă. Poate fi  şi 

pentru el ultimul contract, 

pentru că are o vârstă”.

Miriuţă: „Într-o zi am să revin la CFR Cluj”
Deşi are contract cu Dinamo, Vasile Miriuţă nu şi-a uitat fosta echipă, CFR Cluj.

1. CFR Cluj – 33 de puncte

2. CS „U” Craiova – 32 de puncte

3. FCSB – 29 de puncte

4. Astra Giurgiu – 24 de puncte

5. FC Botoșani – 24 de puncte

6. FC Viitorul – 23 de puncte

7. Dinamo București – 20 de puncte

8. Poli Iași – 18 puncte

9. Poli Timișoara – 18 puncte

10. Concordia Chiajna – 17 puncte

11. FC Voluntari – 16 puncte

12. Sepsi – 11 puncte

13. Gaz Metan Mediaș – 9 puncte

14. Juventus București – 7 puncte

Clasament Liga I:

Selecţionerul Contra a 

anunţat lista preliminară 

a celor 22 de jucători care 

evoluează în străinătate 

în vederea jocurilor 

de pregătire cu Turcia 

şi Olanda.

Pe 9 noiembrie, de la ora 

20,15, pe stadionul „Dr. Con-

stantin Rădulescu” din 

Cluj-Napoca, echipa naţio-

nală a României întâlneşte 

Turcia într-un meci amical. 

Apoi, pe 14 noiembrie, de 

la ora 21,00, pe Arena Na-

ţională, tricolorii vor juca 

împotriva Olandei.

Lotul fi nal, care va inclu-

de şi numele jucătorilor din 

campionatul intern convocaţi, 

va fi  anunţat ulterior. Lista 

convocărilor preliminare este 

următoarea:

Portari: Ciprian Tătăruşa-

nu (FC Nantes, 48/0), Costel 

Pantilimon (Deportivo La Co-

runa, 25/0), Bogdan Lobonţ 

(AS Roma, 85/0), Silviu Lung 

(Kayserispor, 3/0)

Fundaşi: Vlad Chiricheş 

(SSC Napoli, 51/0), Dragoş 

Grigore (Al-Sailiya, 30/0), Cos-

min Moţi (Ludogoreţ, 11/0), 

Iasmin Latovlevici (Galatasa-

ray, 12/0), Alin Toşca (Real 

Betis, 9/0), Cristian Săpuna-

ru (Kayserispor, 22/0)

Mijlocaşi: Răzvan Marin 

(Standard Liege, 9/1), Eric 

Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Ale-

xandru Chipciu (Anderlecht, 

31/4), Nicolae Stanciu (An-

derlecht, 17/6), Gabriel Torje 

(Karabukspor, 54/11), Alexan-

dru Maxim (Mainz, 29/2), 

Adrian Stoian (Crotone, 1/0)

Atacanţi: Florin Andone 

(Deportivo La Coruna, 19/1), 

Claudiu Keşeru (Ludogoreţ, 

20/6), Bogdan Stancu (Bur-

saspor, 52/14), Gheorghe Gro-

zav (Karabukspor, 16/3), Do-

rin Rotariu (Mouscron, 4/0).

Contra a anunţat lista preliminară 
a „stranierilor” convocaţi

CS Universitatea Craiova 

a învins-o pe Concordia 

Chiajna cu scorul de 2-1, 

în deplasare, într-un 

meci din etapa a 15-a a 

Ligii I de fotbal.

După această victorie Cra-

iova este pe locul 2 în cla-

samentul Ligii I.

Universitatea a deschis 

scorul prin Alexandru Bălu-

ţă (31), la capătul unei faze 

şnur, la care au mai partici-

pat Alexandru Mateiu şi Ma-

rius Briceag. Concordia a for-

ţat pe fi nal şi a reuşit egala-

rea în min. 87, prin funda-

şul Andrei Marc, care a îm-

pins balonul în plasă la în 

urma unei lovituri libere. For-

maţia din Bănie a obţinut 

victoria în prelungiri, când 

fundaşul croat Ivan Martic 

(90+2) a marcat cu un şut 

în vinclu, după un luft în 

propriul careu al fundaşului 

Manasse Enza-Yamissi.

„Sunt puncte importan-

te pe care le-am câştigat. 

Am avut ocazii să închi-

dem meciul mai devreme, 

dar nu am reuşit să facem 

acest lucru. Am avut anu-

mite greşeli tehnice. În plus, 

nu am avut posesia pe ca-

re ne-am fi dorit-o. Am vrea 

să jucăm meciurile pe te-

ren propriu, am tot jucat 

ultimele meciuri în depla-

sare. Pentru băieţii noştri, 

ar fi bine să jucăm cu FCSB 

pe noul stadion”, a decla-

rat antrenorul celor de la 

CSU Craiova la Telekom 

Sport.

Ilfovenii au avut ocazii 

bune de gol prin Albu (25), 

Bumba (49), Batin (67), Bud 

(77) şi Marc (90).

Oaspeţii au avut şi ei 

oportunităţi notabile prin 

Martic (58), Băluţă (73), 

Datkovic (83). În tur scorul 

a fost egal, 1-1.

Concordia venea după pa-

tru victorii consecutive de 

la numirea antrenorului Ion 

Moldovan.

Universitatea e neînvinsă 

de şase etape, are patru vic-

torii (toate în deplasare) şi 

două egaluri, ultimele trei 

meciuri terminându-se cu 

victorii în deplasare. CS Con-

cordia Chiajna – CS Univer-

sitatea Craiova 1-2 (0-1), sta-

dion Concordia – Chiajna

Au marcat: Andrei Marc 

(87), respectiv Alexandru 

Băluţă (31), Ivan Martic 

(90+2).

Arbitru: Marcel Bîrsan; 

arbitri asistenţi: Mircea Mi-

hail Grigoriu, Mircea Orbu-

leţ; arbitru de rezervă: Dan 

Grigore Botescu (toţi din Bu-

cureşti)

Observatori: Constantin 

Ştefan (Bucureşti) – CCA, 

Valentin Mateescu (Ploieşti) 

– LPF 

CS Universitatea Craiova a ajuns 
pe locul 2 în clasamentul din Liga I
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„U” şi-a făcut 
de cap în meciul 
cu CS Iernuţ
Prima repriză nu a fost una 
foarte productivă pentru 
Universitatea, care a ratat 
multe ocazii. Goga a avut o 
ocazie uriașă, dar șutul a fost 
respins de portarul echipei 
gazde, Crăciun. A doua repri-
ză, „U” Cluj a intrat cu total 
altă atitudine, fotbalistul 
Lemnaru proaspăt introdus în 
teren a reușit să rezolve me-
ciul prin cele trei goluri mar-
cate. De asemenea, reușitele 
lui Goga și Giurgiu au majorat 
diferenţa pe tabelă. Meciul a 
fost arbitrat de Szabolcs 
Kovacs, fratele cunoscutului 
Istvan Kovacs. După această 
victorie, Universitatea a urcat 
pe podium în Liga a III-a, 
cu 17 puncte și bifează cel 
mai bun golaveraj 
din serie (24-5).  (Raluca Sas)

U-BT, victorie clară 
cu Dinamo Bucureşti
U-Banca Transilvania a învins-o 
pe Dinamo București, fără 
drept de apel, scor fi nal 
103-44. Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost noul promovat 
Camil Berculescu, cu 16 puncte, 
urmat de Rolland Torok (14 
puncte), Alexandru Olah (11 
puncte), Justin Gray (11 punc-
te), Andrei Calnicenco (10 
puncte), Giordan Watson (9 
puncte), Sakic și Barro (ambii 8 
puncte). „Mă bucur pentru vic-
torie și pentru faptul că nimeni 
nu s-a accidentat. Urmează do-
uă deplasări grele, pe care sper 
să le câștigăm”, a declarat teh-
nicianul clujenilor, Mihai 
Silvășan. U-BT se pregătește de 
meciul cu Dinamo Tbilisi, în 
FIBA Europe Cup.  (Raluca Sas)

Înfrângere 
categorică pentru 
„U” NTT Data

Formaţia de volei feminin, „U” 
NTT Data a fost învinsă pe te-
ren propriu de campioana 
României, CSM Volei-Alba Blaj, 
scor fi nal 0:3. Partida a contat 
pentru etapa a II-a a Divizie A1. 
„Am avut momente când am 
jucat frumos și ne-am ridicat l 
nivelul adversarului nostru. 
Pentru noi a fost un joc de pre-
gătire, în vederea următoarelor 
meciuri de campionat cu adver-
sari mai accesibili, în care spe-
răm să obţinem rezultate bune. 
Diferenţa dintre cele două echi-
pe este foarte mare”, a decla-
rat la fi nalul partidei, antreno-
rul clujencelor Ciprian 
Dârnescu. Următorul meci al 
Universităţii este programat pe 
data de 25 octombrie, de la 
ora 14:00, pe teren propriu, 
împotriva formaţiei ACS 
Penicilina Iași, meciul din Cupa 
României.  (Raluca Sas)

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj nu se regăseşte 

în acest început de 

retur. La finalul primei 

reprize, CFR Cluj a ris-

cat să rămână și cu un 

om minus, atunci când 

Țucudean a reușit să 

scape spre poarta lui 

Arlauskis, dar a fost blo-

cat de Vinicius. 

Intervenția urâtă a aces-

tuia a provocat sângera-

rea continua a atacantu-

lui, care a primit îngriji-

rii medicale. Eric a 

reușit să marcheze din 

lovitura liberă obținută 

în urma contactului. 

După revenirea de la ca-

bine, formația clujeană a ra-

tat șanse importante de a 

schimb scorul.

„Suntem supărați. Am ju-

cat împotriva campioanei, 

o echipă foarte buna. Știam 

ce ne așteaptă. Am schim-

bat sistemul pentru că Eric, 

Chițu si Țucudean formea-

ză cel mai bun atac din Ro-

mânia. În prima repriza i-

am blocat, nu-mi amintesc 

vreo ocazie de-a lor. Ne-au 

dat gol din acea lovitura, 

pentru că Eric când are o a-

semenea faza îți dă gol. În 

repriza a doua cei de la Vi-

itorul s-au aparat pe două 

linii, au jucat pe contraatac, 

și cred că un egal ar fi fost 

mai corect. Dar oricum mai 

bine mă bate Hagi decât alt-

cineva”, a declarat Petrescu 

după meci. 

CFR se retrage 
din lupta pentru titlu?

Deși CFR Cluj este în 

continuarea liderul Ligii I 

(33 de puncte), Petrescu 

face doi pași în spate: „Mă 

îngrijorează că nu mai în-

scriem de două etape. Am 

spus că am făcut prea mul-

te puncte în tur și în retur 

nu se va mai repeta. Așa 

că lăsăm Steaua și Craiova 

să se bată la titlu. Obiecti-

vul nostru este să ajungem 

în play-off”.

Petrescu își asumă vina 
pentru eșecul cu Viitorul

„Nu suntem inspirați în 

momentul ăsta. Când pierzi 

nu-s de vină jucători, e de 

vină antrenorul. Jucătorii 

simt o presiune, nu știu de 

unde le vine această presi-

une și parcă au jucat cu trac. 

Noi încă cred că avem mul-

te puncte, mult peste ce ne 

așteptam. Am avut și puțin 

noroc în tur, jucătorii s-au 

bătut, și cu Viitorul sau 

Botoșaniul s-au bătut, dar 

acum nu ne-a ieșit mai ni-

mic în fața porții. Pentru 

noi, dacă mergem în cupe-

le europene e un obiectiv 

îndeplinit. De-asta am și 

semnat pe doi ani. În pri-

mul an am zis să mergem 

în cupele europene, acolo 

unde CFR-ul nu a mai fost 

de mult, iar în al doilea an 

să atacăm primul loc, pen-

tru că, de obicei, echipele 

mele joacă mai bine în al 

doilea sau al treilea an. Am 

adus doar jucători liberi de 

contract, dar trebuie să avem 

încredere în acești jucători, 

pentru că tot ei au adus echi-

pa pe primul loc în clasa-

ment”, a mai adăugat Pe-

trescu.

A revenit FC Viitorul

Pentru FC Viitorul, însă 

este o perioadă foarte bună, 

echipa după această victo-

rie a revenit pe locul șase, 

un loc care asigură prezența 

în play-off.

„Creștem, formăm un 

grup bun. Am schimbat 

poziția atacanților. Mi-a 

crescut Cicâldău, care joa-

că incredibil. Am debutat 

doi jucători cu cea mai bu-

nă echipă din Liga I”, a măr-

turisit Hagi, tehnicianul 

echipei FC Viitorul. 

În următoarea etapă, CFR 

Cluj se va duela cu Gaz Me-

tan Mediaș. Meciul va avea 

loc pe Stadionul Dr. Con-

stantin Rădulescu, dumini-

că, 29 octombrie, de la ora 

18:00.

CFR Cluj, un nou pas greşit 
în lupta pentru titlu
Formaţia clujeană a fost învinsă de FC Viitorul, cu scorul de 0-1. 

CFR Cluj este pe primul loc în clasamentul Ligii I, cu 33 de puncte

Românca Simona Halep, 

va debuta luni, de la ora 

14:30, în Turneul 

Campioanelor, împotriva 

franţuzoaicei 

Caroline Garcia (N. 8).

„Cred că pentru toate ju-

cătoarele cel mai important 

lucru e să termine anul pe pri-

mul loc, dar nu va fi  uşor. Aici 

toată lumea va juca cel mai 

bun tenis, iar fi ecare meci va 

fi  ca o fi nală, cum am mai 

spus-o de multe ori”, a afi r-

mat Halep.

„Joc mai bine când nu 

mă gândesc la primul loc, 

aşa că am multă experienţă 

anul acesta. Voi încerca să 

da tot ce pot mai bun, să 

fiu concentrată la ceea ce 

trebuie să joc în fiecare meci 

şi vom vedea la sfârşit cine 

va fi numărul unu”, a adă-

ugat românca.

Simona Halep a comentat 

şi componenţa grupei sale, 

Grupa Roşie, de la Singapore, 

din care mai fac parte Elina 

Svitolina, Caroline Wozniacki 

şi Caroline Garcia: „Trebuie 

să alerg mult în grupa mea. 

Toate jucătoarele se mişcă bi-

ne. Nu am lovituri puternice, 

se ştie. Garcia joacă mai tare 

şi loveşte mingea în forţă. Va 

fi  o grupă foarte difi cilă. Fie-

care meci va fi  greu. Avem ce-

le mai bune opt jucătoare din 

lume şi toate joacă un tenis 

nebunesc. Vreau să încerc să 

câştig fi ecare meci”.

„M-am antrenat în fi ecare 

zi de când sunt aici. Terenul e 

un pic lent. Lemnul face dife-

renţa, e greu pentru picioare, 

dar e un teren bun. E pentru 

al patrulea an când joc pe ace-

laşi teren, aşa că nimic nu s-a 

schimbat. Va fi  bine. Nu ştiu 

dacă va fi  suprafaţa perfectă 

pentru mine, dar în 2014 am 

jucat meciuri bune aici (a în-

vins-o pe Serena Williams şi a 

jucat fi nala, n. red.), aşa că aş-

tept cu nerăbdare să joc şi mă 

voi bucura de fi ecare moment”, 

a mai spus Simona Halep.

După partida Halep – Gar-

cia va avea loc şi celălalt meci 

din prima etapă a Grupei Ro-

şii, între Elina Svitolina 

(Ucraina/N. 5) şi Caroline 

Wozniacki (Danemarca/N. 6). 

Simona Halep o conduce pe 

Garcia (24 ani, 9 WTA) cu 2-1 

în confruntări, victorii obţi-

nute în 2016 la Sydney, cu 6-4, 

2-6, 6-1, în optimi, şi anul 

acesta, în sferturi, la Toronto, 

cu 6-4, 6-2. Garcia a învins 

recent, în fi nală la Beijing, cu 

6-4, 7-6 (3), succes care i-a 

adus în mare măsură califi ca-

rea la Turneul Campioanelor.

Halep se pregăteşte de debutul în Turneul Campioanelor


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

