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ACTUALITATE

Pădurile din Cluj dispar. 
Hoţii, tot mai inventivi
Poliţiştii clujeni şi inspectorii Gărzii Fores-
tiere au descoperit metodele folosite de 
hoţi pentru a-şi acoperi urmele. Pagina 7

ACTUALITATE

Se scumpeşte apa
Câţi bani vor scoate clujenii din buzunare 
de la 1 noiembrie?  Pagina 3

POLITICĂ

Nasra cere o comisie specială 
pentru proiectul introducerii 
metroului în Cluj
Liderul PSD Cluj oferă exemple similare de 
sisteme de metrou din alte oraşe.  Pagina 4

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Un tânăr a fost răpit şi bătut de unchiul său
ACTUALITATE

Când se montează cauciucurile de iarnă. 
Amenzi uriaşe pentru cei prinşi de poliţiştiUn bărbat din Apahida şi-a 

băgat cu forţa nepotul de 22 de 
ani într-o maşină, l-a dus acasă 
şi apoi l-a bătut.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei 
municipiului Cluj-Napoca – Sec-
ţia 2 Poliţie Rurală Apahida au 
reţinut pentru 24 de ore un băr-
bat cercetat pentru comiterea in-
fracţiunilor de lipsire de liberta-
te şi violenţă în familie.

Ulterior, acesta a fost arestat 
pentru 30 de zile.

„La data de 18 octombrie, în 
jurul orei 13:30, un tânăr, de 22 
de ani, din Apahida, s-a prezen-
tat la Secţia 2 Poliţie Rurală A-
pahida şi a reclamat faptul că, 
la data de 17 octombrie a.c., în 

jurul orei 19:30, a fost agresat 
de către unchiul său. Tânărul 
ar fi  fost agresat de către un-
chiul său în vârstă de 45 de ani, 
din Apahida, iar ulterior l-ar fi  
lipsit de libertate, introducân-
du-l cu forţa într-o autoutilita-
ră şi transportându-l la locuin-
ţa sa, unde l-ar fi  agresat din 
nou”, transmite IPJ Cluj.

În urma probatoriului adminis-
trat, poliţiştii l-au reţinut, pentru 
24 de ore, pe bărbat, fi ind cerce-
tat pentru comiterea infracţiunilor 
de lipsire de libertate şi violenţă în 
familie. La data de 19 octombrie 
a.c., magistraţii au emis pe nume-
le bărbatului mandat de arestare 
preventivă pentru 30 de zile.

Potrivit Codului Rutier, cau-
ciucurile de iarnă sunt obliga-
torii în cazul în care se circulă 
pe drumuri publice acoperite 
cu zăpadă, gheaţă sau polei.

Pe scurt, legea spune că 
trebuie să ai maşina dotată 
cu anvelopele potrivite indi-
ferent de sezon, astfel că poţi 
fi amendat dacă eşti prins cu 
cauciucuri de vară pe o por-
ţiune de drum acoperită cu 
zăpadă sau polei, informea-
ză Mediafax.

Utilizarea anvelopelor de 
iarnă este obligatorie atunci 
când începe să ningă, indife-

rent de perioadă, cât timp es-
te carosabilul acoperit de ză-
padă. Amenda pentru şoferii 
care circulă pe drumurile aco-
perite de zăpadă, gheaţă sau 
polei cu anvelope de vară se 
poate cifra între 9 şi 20 de 
puncte de amendă, acestea 
fiind echivalente cu o sumă 
cuprinsă între 1.305 şi 2.900 
de lei.

În plus, aceşti conducători 
auto riscă să rămână şi fără cer-
tifi catul de înmatriculare al ma-
şinii, primind doar o dovadă 
înlocuitoare a actului original, 
fără drept de circulaţie
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Weekend de foc pentru pompierii clujeni
Recomandările ISU Cluj la început de sezon rece

Anual, sute de femei 
sunt agresate fizic!
Tehnologia avansează, oamenii rămân primitivi 
În anul 2017, 109 femei au fost consiliate după ce au fost victime ale unor 
acte de violenţă. Din păcate, de cele mai multe ori, femeile agresate de soţi 
îşi retrag plângerile, se întorc acasă şi ajung în aceeaşi situaţie. Pagina 7

Protest faţă de posibila desfiinţare a locurilor 
de parcare de pe strada Observatorului 

ULTIMĂ ORA. 20:30 Aproximativ 30 de persoane care locuiesc în trei blocuri 
de pe strada Observatorului (nr. 9-13) au ieşit în stradă pentru a-şi manifesta 
nemulţumirea faţă de posibila reziliere a contractelor de parcare. 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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BĂIŞOARArat

Hoţ de buzunare, 
prins de poliţia clujeană
Un bărbat care s-a specializat pe furtul din 
buzunare a fost prins de poliţiștii clujeni și 
reţinut pentru 24 de ore.
La nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca 
s-a constituit un grup de lucru pe linia pre-
venirii și combaterii furturilor din genţi, po-
șete și buzunare, iar în urma investigaţiilor 
efectuate, la data de 19 octombrie, a fost 
identifi cat un bărbat, în vârstă de 48 de 
ani, din Cluj-Napoca, bănuit de comiterea 
unor furturi din buzunare.
Conform probatoriului administrat, la data 
de 10 octombrie, în jurul orei 12:00, cel în 
cauză, în timp ce se afl a în Piaţa Mihai 
Viteazul, din Cluj-Napoca, i-ar fi  sustras u-
nei femei un portofel cu bani și documente 
personale, cauzându-i un prejudiciu de circa 
150 de lei.
În urma identifi cării acestuia, la data de 19 
octombrie, a fost emis un mandat de adu-
cere pe numele bărbatului, acesta fi ind de-

pistat și condus la sediul unităţii de poliţie 
pentru audieri. În baza probatoriului admi-
nistrat, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de 
ore de către poliţiști. În continuare se fac 
cercetări pentru documentarea întregii acti-
vităţi infracţionale a bărbatului.

Bărbat reţinut de poliţişti 
după ce şi-a bătut fosta soţia
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Câmpia Turzii, Biroul de Ordine Publică – 
Compartiment Proximitate, au reţinut pen-
tru 24 de ore un bărbat, pentru comiterea 
infracţiunii de violenţă în familie.
Conform probatoriului administrat, la data 
de 11 octombrie a.c., cel în cauză, un băr-
bat, de 42 de ani, din Câmpia Turzii, ar fi  
făcut scandal și și-ar fi  agresat fosta soţie. 
În urma incidentului, femeia a suferit lezi-
uni ce au necesitat pentru vindecare 8-9 zile 
de îngrijiri medicale. Cercetările sunt conti-
nuate de către poliţiști.

Beat la volanul unui 
buldoexcavator, 
prin Cluj-Napoca
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat sâm-
bătă un bărbat, de 40 de ani, din Baia 
Mare, în timp ce conducea un buldoexcava-
tor pe strada Valea Seacă, din municipiul 
Cluj-Napoca, fi ind sub infl uenţa băuturilor 
alcoolice. Cel în cauză avea o concentraţie 
de 1,16 mg/l alcool pur în aerul expirat. De 
asemenea, în urma verifi cărilor s-a stabilit 
că bărbatul avea suspendat dreptul de a 
conduce. În baza celor constatate, conducă-
torului auto i-au fost recoltate probe biolo-
gice în vederea stabilirii alcoolemiei în sân-
ge. În cauză se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracţiunilor de conducerea 
unui vehicul sub infl uenţa alcoolului sau a 
altor substanţe și conducerea pe drumurile 
publice a unui vehicul de către o persoană 
al cărui drept de conducere a fost suspen-
dat, fapte prevăzute de Codul penal.

Pe scurt

Reprezentanţii Asociaţiei 

Oamenilor de Afaceri din 

România – AOAR au 

anunţat, luni, că îşi men-

ţin neschimbată poziţia 

cu privire la efectele 

negative înregistrate în 

economie în urma adop-

tării unor măsuri admi-

nistrative discreţionare, 

de natură populistă, pre-

cum creşterea sau înghe-

ţarea de salarii.

Membrii AOAR au precizat, 

într-un comunicat de presă 

transmis luni, că îşi menţin 

poziţia ţinând cont de poziţi-

ile publice exprimate de repre-

zentanţii sindicatelor, de ana-

liştii economici şi de oamenii 

politici în legătură cu posibila 

îngheţare a salariilor din sec-

torul bugetar în anul 2019.

Într-o scrisoare trimisă săp-

tămâna trecută Comisiei Eu-

ropene, Ministerul Finanţe-

lor Publice (MFP) a făcut pro-

punerea de îngheţare a sala-

riilor bugetarilor la nivelul 

din decembrie 2018, astfel în-

cât, anul viitor, să se încadre-

ze în ţinta de defi cit bugetar 

de 3%. Fragmentul de scri-

soare care include această 

propunere a fost făcut public 

sâmbătă de senatorul PNL 

Florin Cîţu, iar Eugen Orlan-

do Teodorovici, ministrul Fi-

nanţelor, l-a confi rmat. În 

aceeaşi zi, Lia Olguţa Vasi-

lescu, ministrul Muncii, a pre-

zentat schema de creştere a 

salariului minim pe econo-

mie începând cu 1 noiembrie 

2018, nu cu 1 ianuarie 2019.

Pentru a-şi susţine poziţia, 

reprezentanţii Asociaţiei au 

atras atenţia asupra încetini-

rii creşterii economice în anul 

2018, de circa 4,4% în pre-

zent, faţă de nivelul de 5,3% 

menţinut ca premisă la apro-

barea primei rectifi cări buge-

tare din acest an.

„În astfel de condiţii, anun-

ţarea devansării creşterii sa-

lariului minim pe economie 

începând cu 1 noiembrie 2018, 

faţă de 1 ianuarie 2019, repre-

zintă o măsură populistă, ar-

bitrară, afectând negativ sec-

torul privat, cu deosebire in-

dustria prelucrătoare”, au sub-

liniat reprezentanţii AOAR.

Oamenii de afaceri: Devansarea creşterii 
salariului minim, o măsură populistă

Aproape 70% dintre 

angajaţii români din sec-

torul privat continuă să 

lucreze şi după încheie-

rea programului, fi e din 

pricina volumului mare 

de muncă, fi e din dorinţa 

de a fi  mai competitivi, 

potrivit unui studiu reali-

zat de o platformă de 

recrutare personal online. 

„Mai mult de jumătate din-

tre cei care lucrează în timpul 

liber invocă drept principal ar-

gument volumul mare de mun-

că, în timp ce 27% dintre res-

pondeţi spun că fac acest lu-

cru ca urmare a presiunii an-

gajatorilor, care văd în orele 

muncite suplimentar o dovadă 

de implicare în activitatea com-

paniei. De asemenea, 10% pre-

feră să lucreze în timpul liber 

pentru că vor să facă diferenţa 

între performanţele lor şi ale 

celorlalţi colegi şi doar 9% afi r-

mă că muncesc în plus din pa-

siune pentru ceea ce fac”, ara-

tă raportul transmis de platfor-

ma de recrutări online.

De asemenea, studiul mai 

arată că bariera dintre progra-

mul de lucru şi timpul perso-

nal s-a redus în ultimii ani şi 

pe fondul evoluţiei tehnologi-

ce, 40% dintre angajaţii care 

lucrează peste program spun 

că ajung să facă acest lucru 

pentru că au acces facil la in-

ternet, inclusiv pe dispozitive-

le mobile, obişnuind să îşi ve-

rifi ce frecvent e-mailul de ser-

viciu şi să răspundă la mesaje.

Din raport rezultă că anga-

jaţii cu funcţii de conducere 

muncesc lunar cel puţin zece 

ore suplimentare. Astfel, 80% 

dintre angajaţii middle mana-

gement spun că obişnuiesc 

să petreacă la birou sau aca-

să cel puţin o jumătate de 

oră în plus pe zi pentru a fi -

naliza sarcinile, în timp ce 

alţi 15% spun că muncesc 

mai mult de o oră peste pro-

gramul de lucru normal. Alţi 

3% petrec în plus chiar şi 

două ore pe zi muncind de la 

birou sau de acasă.

„Angajaţii din sectorul IT, 

inginerii, angajaţii din dome-

niul fi nanciar, dar şi cei cu 

profesii liberale, precum arhi-

tecţii, consultanţii, designeri 

sau avocaţi, afi rmă, în pro-

porţie de 85%, că muncesc 

mai mult de opt ore pe zi. Cu 

toate astea, doar 22% dintre 

cei care muncesc suplimentar 

susţin că sunt plătiţi pentru 

orele în plus efectuate”, men-

ţionează studiul.

Sondajul a fost desfăşurat 

în perioada 15 august – 30 

septembrie 2018, pe un eşan-

tion de 1.230 de respondenţi 

din mediul urban, cu vârste 

cuprinse între 18 şi 65 de ani, 

din care 68% sunt fără func-

ţii de conducere.

Şapte din zece români 
lucrează peste program
Potrivit unui studiu, angajaţii cu funcţii de conducere muncesc 
lunar cel puţin zece ore suplimentare

Angajaţii cu funcţii de conducere muncesc lunar cel puţin zece ore suplimentare
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Echipajele de urgenţă ale 

ISU Cluj au intervenit în 44 

de situaţii de urgenţă, au 

acordat asistenţă medicală 

prin echipajele SMURD, în 

94 de cazuri şi au asigurat 

măsuri de prim-ajutor cali-

fi cat, evacuare în situaţii 

de urgenţă, respectiv pre-

venire şi stingere a incen-

diilor pentru opt eveni-

mente publice.

Trei incendii cu pagube în-

semnate au fost stinse de pom-

pierii clujeni pe parcursul zi-

lei de vineri, 19 octombrie a.c.

Patru echipaje de stingere 

din cadrul Detaşamentului 1 

de Pompieri Cluj-Napoca şi 

Detaşamentului de Pompieri 

Dej au acţionat pentru limita-

rea şi lichidarea unui incen-

diu, care a cuprins trei case de 

locuit şi mai multe anexe ce 

aparţineau de trei gospodării, 

din localitatea Pâglişa, comu-

na Dăbâca. Flăcările izbucni-

te la o fânărie s-au extins ra-

pid până la sosirea echipaje-

lor de pompieri, astfel încât 

casele şi anexele gospodăreşti 

au fost distruse în totalitate.

În aceeaşi seară, un auto-

car a luat foc pe centura Vâl-

cele-Apahida, în apropierea 

municipiului Cluj-Napoca. 

Autocarul transporta nave-

tişti, care au fost evacuaţi de 

şofer şi preluaţi de un alt au-

tocar până la sosirea echipa-

jelor de pompieri. Cele do-

uă autospeciale ajunse la lo-

cul incendiului au limitat ex-

tinderea fl ăcărilor la alte ma-

teriale combustibile din apro-

piere, autocarul fi ind distrus 

în întregime de fl ăcări. Fo-

cul s-a extins cu repeziciu-

ne şi a cuprins autovehicu-

lul în mare parte până la so-

sirea echipajelor de pompi-

eri. Din fericire, ca urmare 

a acestui eveniment, nicio 

persoană nu a fost rănită.

Ulterior, în noaptea de vi-

neri spre sâmbătă, o nouă ca-

să a fost mistuită de fl ăcări. De 

data aceasta, în localitatea Gi-

lău, o casă (cu garaj şi bucătă-

rie) a fost cuprinsă de fl ăcări, 

fi ind alertate pentru stingere 

patru autospeciale din trei sub-

unităţi de intervenţie (Deta-

şamentele 1 şi 2 de Pompieri 

Cluj-Napoca şi Garda de In-

tervenţie Gilău). O persoană 

a solicitat asistenţă medicală 

de urgenţă de la echipajul 

SMURD prezent la locul eveni-

mentului, aceasta suferind un 

atac de panică. În toate cele 

trei incendii, cercetările pre-

liminare au indicat drept ca-

uza probabilă defecţiunile la 

instalaţiile electrice.

Având în vedere apropie-

rea sezonului rece, reprezen-

tanţii ISU Cluj reamintesc clu-

jenilor că trebuie să utilize-
ze în siguranţă instalaţiile 
de energie electrică şi pe ce-
le de gaze naturale.

Weekend de foc 
pentru pompierii clujeni
Care sunt recomandările ISU Cluj la început de sezon rece

Începând din data de 1 

noiembrie a anului acesta, 

preţul la apă potabilă va 

ajunge la 3,15 lei/mc, iar 

tariful pentru canaliza-

re-epurare va ajunge la 3,64 

lei/mc. Creşterea este de 

aproape 1 leu pe metru cub. 

Până acum, preţul apei era 

de 2.63 lei/mc, iar tariful 

pentru canalizare era de 

2.79 lei/mc.

Noile preţuri/tarife au fost 

aprobate de către Asociaţia Re-

gională pentru Dezvoltarea In-

frastructurii din Bazinul Hidro-

grafi c Someş-Tisa, care acţionea-

ză în numele şi pentru autorită-

ţile publice judeţene şi locale din 

aria deservită de Compania de 

Apă Someş în judeţele Cluj, Să-

laj şi Mureş, prin Hotărârea nr.12 

din data de 2 Octombrie 2018.

„Aceste infl uenţe în costuri 

s-au manifestat în condiţiile în 

care în perioada de cinci ani 

scursă de la ultima modifi care 

a preţurilor (Iulie 2013) şi a păs-

trării în acest interval a unui nu-

mar mediu relativ constant de 

personal, a avut loc o creştere 

semnifi cativă a complexităţii ac-

tivităţii şi mai ales a întinderii 

ariei de operare din cele două 

judeţe”, au transmis reorezen-

taţii Companiei de Apă Someş.

Noile preţuri/tarife se vor a-

plica în întreaga arie regională 

deservită din județele Cluj, Să-

laj și Mureș

Se scumpeşte apa. 
Câţi bani vor scoate 
clujenii din buzunare?
Compania de Apă Someş a anunţat intenţia 
de ajustare a preţului apei potabile, respectiv 
a tarifului de canalizare-epurare

Trei incendii cu pagube însemnate au fost stinse de pompierii clujeni pe parcursul zilei de vineri, 19 octombrie

Anca M. Colibășanu
politic@monitorulcj.ro

Aproximativ 30 de persoa-

ne care locuiesc în trei 

blocuri de pe strada 

Observatorului din 

Cluj-Napoca (nr. 9-13) au 

ieşit în stradă, luni seara 

în jurul orei 20.00, pentru 

a-şi manifesta nemulţumi-

rea faţă de „posibila rezi-

liere a contractelor de 

parcare”. Oamenii, care 

au abonamente, s-au 

plâns şi de faptul că deja 

parchează pe unde apucă. 

Ei au depus şi o petiţie 

la primărie în acest sens.

„Protestăm faţă de posibi-

la reziliere a contractelor de 

parcare. Ofi cial, nu ni s-a spus 

nimic. Ni se explică faptul că 

s-a hotărât în consiliu să se re-

zilieze de către Comisia de Sis-

tematizare… dar deocamdată, 

ofi cial nu am primit nimic. 

Acum nu putem parca pentru 

că semnul a fost luat, nu mai 

există, parcările nu mai sunt 

trasate, iar în condiţiile aces-

tea parcăm pe unde apucăm. 

Am făcut o petiţie comună, co-

lectivă, pe alveola aceastsa, în 

care am scris că zilnic suntem 

nevoiţi să încălcăm legea. Sem-

natarii sunt posesorii locurilor 

din prima alveolă. Ni s-a spus 

că o posibilă variantă de re-

zolvare ar fi tot la Comisia 

de Sistematizare (...), oare-

cum o schimbare a sensuri-

lor pe strada Meteor înspre 

Observatorului, să instituie 

un sens unic, nu am înţeles 

exact, prin care s-ar putea 

crea posibile locuri de par-

care, la o distanţă conside-

rabilă de aici. Aceea ar fi o 

variantă”, a spus Marius Bo-

ta, unul dintre clujenii ne-

mulţumiţi.

„Am ieşit gândindu-ne că 

cineva ne vede totuşi şi ne au-

de, pentru că ne-am trezit din-

tr-o dată că pe strada Observa-

torului nu mai avem dreptul să 

ne parcăm maşinile în alveole-

le existente. Locuiesc aici de 32 

de ani, de 20 de ani avem ma-

şina în parcare. Noi am plătit, 

vrem să rămânem în parcările 

noastre”, a spus Maria Mateş.

Vă reamintim, la începu-

tul lunii octombrie, vicepri-

marul Dan Tarcea a declarat 

că Primăria are în vederea 

desfi inţarea tuturor locurilor 

de parcare de pe strada Ob-

servatorului, după ce locui-

torii din zonă nu s-au înghe-

suit să îşi facă abonamente. 

În locul acestora se vor face 

linii dedicate pentru autobu-

ze şi biciclişti.

Protest faţă de posibila 
desfiinţare a locurilor 
de parcare de pe strada 
Observatorului

ULTIMĂ ORA. 20:30
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Finalizarea proiectului „Profesionalizarea serviciilor de arhitectură Abstract Design SRL” 
(19.10.2018) 

  
Societatea  Abstract Design SRL  cu sediul în  municipiul  Cluj – Napoca, str. Emil Racovita, nr. 31, ap. 2, judetul Cluj, 
a derulat in perioada 07.02.2018 – 19.10.2018 proiectul intitulat „Profesionalizarea serviciilor de ahitectură Abstract 
Design SRL” SMIS 102544, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza unui contract de 
finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, respectiv cu Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.  
Obiectivul proiectului:  proiectul a avut ca obiectiv consolidarea pozitiei pe piata a societatii Abstract Design prin 
dezvoltarea tehnologica inovativa a capacitatii de realizare a serviciilor de proiectare. Datorita retehnologizarii 
activitatii societatea va reusi sa abordeze proiecte mai complexe cu dimensiuni si functiuni extinse, care sa satisfaca 
atat cerintele functionale ale clientilor corporate, cat si cele de imagine. 
Rezultatele obtinute prin implementarea proiectului sunt reprezentate de dotarile performante achizitionate, care 
vor asigura diversificarea activitatii societatii; s-au achizitionat echipamente hardware de ultima generatie, softuri 
inteligente de arhitectura, kit de metrologie, sistem de realitate virtuala, echipamente foto precum si alte 
echipamente de birotica.  
In urma implementarii proiectului s-au creat 3 locuri de munca,  din care o persoana apartinand categoriei 
defavorizate - nu a avut un loc de munca stabil remunerat în ultimele 6 luni; angajatii au fost instruiti in ceea ce 
priveste noile tehnologii. 
Integrand noile aplicatii si echipamentele hardware achizitionate, marind si numarul de angajati, societatea isi 
dezvolta capacitatea de a realiza proiecte cu functiuni si cerinte mai complexe. Optimizarile in faza de proiectare au 
impact asupra costurilor de costructie si se perpetueaza in faza de operare a investitiei / constructiei; orice solutie 
se ia in faza de 
proiectare se reflecta imediat in costurile investitiei si pe termen lung in costurile de operare ale investiei. Asadar 
clientii finali vor beneficia de cresterea calitativa a serviciilor datorita instrumentelor de modelare, elaborare, 
detaliere si vizualizare a proiectelor aflate in lucru. Totodata, intensificarea activitatii societatii creeaza premisele 
pentru cresterea venitului angajatilor Abstract Design SRL, ducând la îmbunatațirea calitații vieții, la cresterea 
capacitații de cumparare a acestora, a nivelului taxelor si impozitelor achitate de catre acestia, beneficii care se vor 
resfrânge asupra comunitații în ansamblu. Totodata, de dezvoltarea unui agent economic cu potential mare de 
dezvoltare, vor beneficia si prestatorii de servicii conexe, care vor îsi vor creste volumul vânzarilor catre societate 
(e.g. transport, utilitati, etc.). Beneficiile create comunitatii locale se vor continua pe termen lung datorita 
premiselor de dezvoltare a activitatii si acaparare de noi segmente de piata.  
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USR Cluj a organizat sâm-

bătă alegeri parţiale. 

În urma scrutinului, în 

cadrul Conferinţei Filialei 

Judeţene Cluj a partidului, 

au fost aleşi noi membri 

în organele de conducere 

şi control ale organizaţiei. 

Candidaţii la funcţia de pre-

şedinte al fi lialei judeţene USR 

Cluj au fost Cătălin Sălăgean, 

fost secretar general al USR la 

nivel naţional şi Laura Simona 

Varga, membru în Biroul Jude-

ţean USR Cluj şi activistă civi-

că. În urma votului delegaţilor 

din toate cele şapte fi liale loca-

le ale USR din judeţul Cluj, Că-

tălin Sălăgean a devenit noul 

preşedinte al organizaţiei.

“Au fost completate şi cele 

trei locuri vacante din cadrul 

Biroului Judeţean: Vasile Ro-

man (USR Dej), Bogdan Iasi-

novschi (USR Cluj-Napoca) şi 

Mircea Bogdan Moş (USR A-

pahida) s-au alăturat echipei 

de conducere aleasă la prece-

denta Conferinţă a Filialei Ju-

deţene. De asemenea, a fost 

stabilită şi componenţa Comi-

siei de Cenzori a fi lialei jude-

ţene USR Cluj, care va i forma-

tă din Hani Alzain, Delia Suca-

lă şi Medorian Gheorghiu”, 

anunţă reprezentanţii USR Cluj.

USR Cluj are noi lideri

Liderul PSD Cluj deputa-

tul Horia Nasra consideră 

că introducerea metroului 

este o soluţie care va 

determina descongestio-

narea trafi cului şi va da 

un nou imbold dezvoltării 

municipiului şi localităţi-

lor limitrofe.

Chiar dacă am pierdut 

anul 2018, după anunţul din 

iarna trecută cu privire la 

bugetarea studiului de fe-

zabilitate, încă avem posi-

bilitatea să începem corect 

acest proiect, crede social 

democratul clujean.

„Din păcate municipali-

tatea a ratat startul proiec-

tului, însă avem posibilita-

tea să recuperăm timpul pier-

dut dacă cei din primărie se 

vor organiza corespunzător. 

I-am trimis primarului Emil 

Boc exemple similare de sis-

teme de metrou, din oraşe 

şi zone metropolitane de di-

mensiunea Clujului: Metro 

de Bilbao, Metropolitana di 

Brescia, Metropolitana di 

Catania, Métro de Lausan-

ne, Métro de Lille şi Métro 

de Rennes.

Dacă municipalitatea a lu-

at în calcul, în urmă cu câ-

teva luni, exemplul metrou-

lui din Brescia pentru a du-

ce în discuţie tema metrou-

lui, trebuie să ţină cont de 

consultarea publică făcută 

de autorităţile italiene. Prin 

intermediul unei comisii, 

timp de doi ani, între 1986 

şi 1987 municipalitatea din 

Brescia a realizat o analiză 

privind costurile, impactul 

acestui proiect şi, totodată, 

s-au efectuat anumite con-

troale detaliate cu privire la 

punerea în aplicare a aces-

tui proiect”, spune Nasra.

Deputatul mai spune că 

dacă luăm ca exemplu şi in-

troducerea metroului în Bil-

bao, în 1971, conducerea Pro-

vinciei Vizcaya, Consiliul Lo-

cal din Bilbao şi Camera de 

Comerţ au creat o comisie 

pentru a veni în întâmpina-

rea nevoilor de infrastructu-

ră din Bilbao. Patru ani mai 

târziu, a fost creat consor-

ţiul Consorcio de Transpor-

tes de Bizkaia (CTB).

„Utilitatea unei astfel de 

comisii a fost deja probată în 

toate proiectele de succes, de 

introducere a metroului în 

oraşe din Europa. Având în 

vedere expertiza profesiona-

lă a cercetătorilor clujeni, re-

cunoaşterea internaţională a 

profesorilor universitari, com-

ponenţa comisiei nu trebuie 

să constituie o problemă: re-

prezentanţi ai mediului uni-

versitar (în special UTCN), 

ingineri, proiectanţi, arhitecţi, 

consilieri locali din toate par-

tidele şi nu în ultimul rând 

reprezentanţi ai comunelor 

limitrofe municipiului.

În acest context, îi solicit 

primarului Emil Boc să con-

stituie o Comisie specială pen-

tru proiectul introducerii me-

troului în Clujî pentru a co-

lecta informaţii şi pentru a cu-

noaşte experienţa altor pro-

iecte similare, pentru a asigu-

ra o informare completă a clu-

jenilor cu privire la proiect şi 

pentru a superviza etapele 

proiectului”, a declarat depu-

tatul Horia Nasra, preşedinte-

le PSD Cluj.

Horia Nasra cere o comisie specială 
pentru proiectul introducerii metroului în Cluj
Horia Nasra oferă exemple similare de sisteme de metrou, din oraşe şi zone metropolitane de dimensiunea Clujului

Social democraţii clujeni consideră că introducerea metroului este o soluţie care va determina 
descongestionarea trafi cului și va da un nou imbold dezvoltării municipiului

HORIA NASRA | 
liderul PSD Cluj 

 „Utilitatea unei astfel 
de comisii a fost deja 
probată în toate proiectele 
de succes, de introducere 
a metroului în oraşe din 
Europa. Având în vedere 
expertiza profesională 
a cercetătorilor clujeni, 
recunoaşterea 
internaţională a 
profesorilor universitari, 
componenţa comisiei nu 
trebuie să constituie o 
problemă: reprezentanţi 
ai mediului universitar, 
ingineri, proiectanţi, 
arhitecţi, consilieri locali 
din toate partidele şi nu în 
ultimul rând reprezentanţi 
ai comunelor limitrofe 
municipiului.“

Preşedintele Klaus Iohannis 

a convocat partidele parla-

mentare la consultări, mier-

curi, de la ora 15,00, pe 

tema legislaţiei din dome-

niul justiţiei, a informat 

Administraţia Prezidenţială.

Discuţiile vin în contextul 

avizului Comisiei de la Vene-

ţia şi a criticilor aduse de a-

ceastă instituţie cu privire la 

OUG privind legile justiţiei şi 

Codurile Penale.

De altfel, preşedintele Kla-

us Iohannis a cerut, vineri, 

demisia ministrului Justiţiei, 

Tudorel Toader, ca urmare a 

criticilor forului european.

„Sub pretextul implemen-

tării recomandărilor Comisiei 

de la Veneţia în cuprinsul Or-

donanţei de Urgenţă 92/2018, 

a inclus prevederi fără nicio 

legătură cu acestea, ba chiar 

contrare lor, de natură să spo-

rească îngrijorarea parteneri-

lor europeni. Preşedintele Ro-

mâniei menţionează că aces-

ta este un nou episod dintr-un 

lung şir de decizii controver-

sate luate de acest ministru 

în timpul mandatului său. În 

acest mod, Ministrul Justiţiei 

şi-a compromis defi nitiv cre-

dibilitatea, motiv întemeiat 

pentru a-şi prezenta demisia 

din funcţie”, se arăta într-un 

comunicat de presă al Admi-

nistraţiei Prezidenţiale.

Pe de altă parte, nemul-

ţumirile privind legile justi-

ţiei i-a scos din nou pe clu-

jeni în stradă.

Câteva sute de persoane 

au protestat duminică seara 

în Piaţa Unirii faţă de OUG 

pe legile justiţiei.

Protestatarii s-au adunat în 

Piaţa Unirii din oraş în jurul 

orelor 18 şi au declarat că nu 

sunt de acord cu interzicerea 

manifestaţiilor spontane de 

protest şi nici cu modifi cările 

aduse legilor justiţiei.

„Ordonanţa de Urgenţă To-

ader ne întoarce înapoi în timp 

înainte de 1989. Nu putem fi  

de acord cu aşa ceva, cum nu 

putem fi  de acord nici cu in-

terzicerea protestelor sponta-

ne în România deoarece se în-

calcă libertatea de exprimare 

ceea ce este inadmisibil. Este 

obligaţia fi ecărui cetăţean să 

apere ţara de instaurarea dic-

taturii”, a spus unul dintre pro-

testatari, potrivit Mediafax.

Noile prevederi din Ordo-

nanţa de urgenţă, care a fost 

publicată săptămâna trecută 

în Monitorul Ofi cial, impun 

o vechime de cel puţin 10 ani 

în magistratură pentru procu-

rorii din Parchetul General, 

DNA şi DIICOT.

Partidele, chemate la consultări 
pe legile justiţiei. 
Proteste la Cluj pe aceeași temă.
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UPC România, parte 

a grupului Liberty Global, 

cea mai mare companie 

internaţională de comuni-

caţii prin cablu, a redes-

chis magazinele din Piaţa 

Unirii Nr. 20 şi Strada 

Fabricii Nr. 9-11. 

Magazinele au fost reame-

najate în concordanţă cu 

noul concept de magazine 

UPC pentru susţinerea 

identităţii vizuale a com-

paniei şi a promisiunii 

de brand: „Bucură-te 

de fi ecare moment”.

În toamna anului trecut, 

UPC România a inaugurat pri-

mul magazin din Cluj cu no-

ul design, în Strada Fabricii, 

Nr. 9-11. Procesul de moder-

nizare şi reamenajare a ma-

gazinelor UPC din întreaga ţa-

ră a continuat pe parcursul a-

cestui an – în total, 27 de ma-

gazine au fost complet reno-

vate în concordanţă cu noul 

brand – iar în Cluj-Napoca a 

redeschis al doilea magazin 

renovat, în Piaţa Unirii Nr. 20. 

Astfel, Cluj-Napoca este al pa-

trulea oraş din ţară – după 

Bucureşti Timişoara şi Con-

stanţa – unde UPC are două 

magazine complet renovate 

în concordanţă cu noul con-

cept de magazine.

Cu un design modern, sim-

plu şi plin de culoare, maga-

zinele îmbunătăţesc experi-

enţa clienţilor prin interme-

diul benefi ciilor pe care UPC 

le pune la dispoziţie. Aşadar, 

toţi cei care vor călca pragul 

magazinelor din Cluj-Napo-

ca vor fi  întâmpinaţi de o at-

mosferă caldă, un design in-

terior inovativ şi vor desco-

peri cele mai noi tehnologii 

oferite de UPC, noul concept 

refl ectând o abordare diferitã 

la nivelul relaţiei cu clienţii.

Noul concept de magazi-

ne are în vedere 3 elemente 

principale: Accesul la lumea 

digitală, Customer interacti-

on, Demo produse.

Cu o suprafaţă de peste 

150 m², magazinele moder-

nizate permit vizitatorilor o 

mai bună interacţiune cu pro-

dusele UPC, în cadrul zonei 

demo. Clienţii au la dispozi-

ţie televizoare full HD, unde 

pot fi  testate serviciile de te-

leviziune digitalã HD, cu aju-

torul media-box-ului de ulti-

mă generaţie HORIZON. Ma-

gazinele dispun şi de zone 

demo internet, unde clienţii 

pot testa modem-ul CON-

NECT BOX cu viteze superi-

oare de internet, de până la 

500 Mbps. Magazinele UPC 

le oferă totodată clienţilor po-

sibilitatea de a se conecta gra-

tuit la internet, prin Wi-Fi. 

De asemenea, magazinele au 

o zonă dedicată pentru aş-

teptare ce recreează atmosfe-

ra unei case şi permite o fl u-

idizare mai bună a trafi cului.

Mai mult, graţie sistemu-

lui tehnic de administrare a 

timpului de aşteptare, trase-

ul clienţilor în magazine es-

te mult îmbunătăţit iar peri-

oada de aşteptare considera-

bil redusă. Sistemul funcţio-

nează pe bază de numere de 

ordine, tip bonuri, pe care 

clientul le extrage dintr-un 

dispozitiv poziţionat la intra-

rea în magazine.

Relaţia personalizată cu fi -

ecare client este foarte impor-

tantă pentru noi. Ne dorim ca 

fi ecare vizitator al magazine-

lor UPC să poată testa cele 

mai noi tehnologii şi să pri-

mească informaţii utile pen-

tru a se bucura de cea mai 

bună experienţă digitală. Ma-

gazinele modernizate din 

Cluj-Napoca îşi aşteaptă vizi-

tatorii în spaţii primitoare în 

care vor descoperi servicii ino-

vatoare şi tehnologii de top, 

precum şi consultanţi gata să-i 

ajute cu recomandări.

Compania de producţie pu-

blicitară RAV MANAGEMENT 

a implementat noul concept 

de magazine al UPC Româ-

nia începând din septembrie 

anul trecut. Arhitecţii şi con-

structorii de la RAV Manage-

ment au dezvoltat împreună 

cu echipa UPC un concept 

arhitectural de ultimă gene-

raţie, care combină simplita-

tea cromatică cu materialele 

sofi sticate în linie cu identi-

tatea brandului. Pentru im-

plementarea conceptului ar-

hitectural, specialiştii de la 

RAV Management au folosit 

atât materiale autohtone cât 

şi mobilier, pardoseli şi cor-

puri de iluminat custom ma-

de importate special din SUA, 

Italia, Polonia şi Franţa.

Pachetele HAPPY HOME®, 

disponibile în oferta UPC, re-

unesc cele mai noi tehnolo-

gii şi servicii digitale UPC ce 

conectează întreaga casă: cea 

mai bună experienţă Wifi  şi 

viteze de internet de până la 

500 Mbps în toată aria de 

acoperire cu modemul de ul-

timă generaţie CONNECT 

BOX, Wifi  super rapid în o-

rice colţ al casei cu noile echi-

pamente Wifi  Booster şi o ex-

perienţă de televiziune com-

plet nouă oferită de media-

box-ul HORIZON.

Consilierii din magazine 

sunt la dispoziţia vizitatorilor 

cu detalii referitoare la servi-

ciile UPC şi informaţii perso-

nalizate de luni până vineri 

între orele 9-18.

UPC România continuă implementarea 
noului concept de magazine în Cluj-Napoca
UPC a reamenajat două magazine în Cluj-Napoca cu un nou concept pentru clienţi. Aceștia pot 
testa în magazine cele mai noi produse și servicii UPC
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O noua locatie pentru casieriile din Cluj-Napoca

Incepand cu data de Marti, 30 Octombrie 2018, casieriile si ghiseele serviciului Contrac-

te ale Companiei de Apa Somes SA care temporar au functionat pe str. Buftea nr. 1, se mu-

ta in caldirea noua de pe Bd. 21 Decembrie 1989 nr.79.

In vederea transferarii echipamentelor, Vineri 26 Octombrie si Luni 29 Octombrie 2018, 

casieriile si ghiseele de la serviciul Contracte nu vor avea program cu publicul, exceptand 

casieria societatii de pe str. Horea nr.3 (cladirea Astoria), motiv pentru care ne cerem scu-

ze in avans pentru inconvenient.

PUBLICITATE

Spectacolul „Ilegitim” 

de Adrian Sitaru şi Alina 

Grigore, în regia lui Adrian 

Sitaru, producţie a 

Teatrului Maghiar de Stat 

din Cluj, a câştigat premiul 

pentru Cel mai bun specta-

col, la cea de a şasea ediţie 

a Festivalului Internaţional 

de Teatru „Fest(in) 

pe Bulevard”.

Premiul i-a fost înmânat 

regizorului Adrian Sitaru de 

către Emil Boroghină, direc-

torul Festivalului Shakespea-

re de la Craiova, în cadrul u-

nei gale desfăşurată dumini-

că la Teatrul Nottara.

„Nu mai e nevoie să vorbim 

de profesionalismul Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj, de zeci 

de ani unul dintre cele mai im-

portante teatre din România şi 

din Europa. (...) Acolo se lu-

crează cu foarte mare seriozita-

te şi mă bucur că dl Sitaru a fă-

cut un spectacol excelent care, 

după părerea noastră, a mem-

brilor juriului, a fost cel mai în 

tema acestei ediţii. Cei care au 

văzut spectacolul la Teatrul Ode-

on, la Sala Mică, pot depune 

mărturie celor care nu l-au vă-

zut că cel puţin această afi rma-

ţie este una care are o bază re-

ală. Felicităm trupa Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj şi, bi-

neînţeles, pe realizatorul total 

al acestei producţii”, a spus Bo-

roghină, potrivit Agerpres.

Actorul Miklos Bacs a pri-

mit, pentru rolul Victor din ace-

laşi spectacol, premiul pentru 

Cel mai bun actor în rol princi-

pal, premiul fi ind ridicat tot de 

regizorul Adrian Sitaru.

Spectacolul „Ilegitim” urmă-

reşte „o familie dezintegrată, con-

fuză, lipsită de prezenţa mamei, 

în care fi ecare se luptă cu pro-

priile prejudecăţi şi fi ecare are 

dreptatea lui. O imagine în mi-

niatură a lumii în care trăim, a 

imposibilităţii noastre de discer-

nământ, a ignoranţei inevitabi-

le, din cauza felului în care per-

cepem diferit şi deformat lucru-

rile, oameni simpli sau fi lozofi . 

Trăim cu nişte ochelari invizibili 

pe ochi, ochelari de cal sau co-

loraţi, vedem doar ceea ce ne 

dorim şi ne convine să vedem, 

doar ceea ce am învăţat să ve-

dem. Ne învârtim în cerc, repe-

titiv, şi trăim realităţi paralele în 

minţile noastre. Avem oare po-

sibilitatea de a ne ridica deasu-

pra? Poate că iubirea necondiţi-

onată este piesa lipsă, aşa cum, 

probabil, şi lipsa mamei se re-

simte în această familie”, spune 

regizorul Adrian Sitaru.

„Ilegitim” de la Teatrul Maghiar 
din Cluj a câştigat premiul 
pentru cel mai bun spectacol

O româncă, premiul pentru cel mai bun 
regizor la Festivalul de Film de la Varşovia
Actorul Florin Piersic Jr. este unul dintre actorii peliculei
Anca Damian a câştigat 

premiul pentru cel mai 

bun regizor, pentru lung-

metrajul „Moon Hotel 

Kabul”, la ediţia de anul 

acesta a Festivalului 

Internaţional de Film 

de la Varşovia.

Regizoarea s-a afl at pentru 

trei zile la Varşovia, la proiec-

ţiile fi lmului din festival, îm-

preună cu doi dintre actorii pe-

liculei: Florin Piersic Jr. (rolul 

principal) şi Alexandru Nagy.

„Moon Hotel Kabul" 

(2017) spune povestea jur-

nalistului Ivan Semciuc, a 

cărui viaţă este complet 

transformată de întâlnirea 

cu Ioana, o traducătoare cu 

care are o relaţie trecătoare 

într-o noapte, într-un hotel 

din Kabul. Deşi este găsită 

moartă în acelaşi hotel, la ce-

va vreme după întoarcerea 

lui Ivan la Bucureşti, Ioana 

devine din ce în ce mai pre-

zentă în viaţa jurnalistului.

Cea de-a 34-a ediţie a Fes-

tivalului Internaţional de Film 

de la Varşovia a avut loc în pe-

rioada 12 - 21 octombrie. Bu-

curându-se de o lungă tradiţie 

- a fost înfi inţat în 1985 - şi de 

o largă apreciere internaţiona-

lă, festivalul face parte, înce-

pând cu anul 2009, din rân-

dul evenimentelor de fi lm de 

clasă A şi aduce pe ecranele 

poloneze cele mai noi tendin-

ţe în cinematografi a mondială.

În acest an, festivalul a in-

clus, printre proiecţiile din con-

curs, lungmetrajele româneşti 

„Moon Hotel Kabul”, în regia 

Ancăi Damian, în competiţia 

internaţională, şi „Să nu ucizi 

(Thou shalt no kill)”, de Că-

tălin Rotaru şi Gabi Virginia 

Şargă, în competiţia 1-2.

O altă prezenţă româneas-

că, în componenţa juriului de 

scurtmetraje, a fost Andrei 

Huţuleac, câştigătorul concur-

sului de fi lme scurte al ediţi-

ei din 2017 a festivalului, cu 

fi lmul „Offstage”.

Partener de tradiţie al aces-

tei importante manifestări ci-

nematografi ce, Institutul Cul-

tural Român de la Varşovia a 

susţinut prezenţa cineaştilor 

şi actorilor români la festival.

Pelicula Moromeţii 2 va 

ajunge pe marile ecrane 

din România din 16 

noiembrie, însă echipa fi l-

mului va porni într-o cara-

vană prin ţară încă de la 

fi nalul lunii octombrie.

Turneul de promovare or-

ganizat de distribuitorul Tran-

silvania Film îşi propune să 

ajungă în peste 50 de oraşe, 

în special în cele unde există 

multiplex sau altă sală de ci-

nema, astfel încât mult-aştep-

tatul fi lm să poată fi  văzut de 

cât mai mulţi spectatori.

Printre oraşele în care va 

ajunge caravana se numără 

şi Cluj-Napoca, Oradea, Hu-

nedoara, Deva, Timişoara, 

Ploieşti, Constanţa, Arad, Za-

lău, Roman, Ploieşti, Cara-

cal, Slatina, Turda, Târgu 

Mureş, Alba Iulia. Premiera 

de Gală este programată pe 

5 noiembrie, la Sala Palatu-

lui, de la ora 20:00, eveni-

mentul fi ind deja sold-out.

Moromeţii 2 continuă po-

vestea familiei lui Ilie Moro-

mete, din satul din Câmpia 

Dunării, şi-l are în prim-plan 

pe mezinul Niculae. Anii 

1945-1946 îl găsesc pe Ilie Mo-

romete îmbătrânit, dar încă în 

putere. Între el şi cea de-a do-

ua soţie, Catrina, tensiunile 

continuă, în timp ce Niculae 

este pus la încercare de pro-

misiunile lumii noi, în care to-

tul e posibil dacă te înregimen-

tezi. Filmul este regizat de Ste-

re Gulea, imaginea este sem-

nată de Vivi Drăgan Vasile, 

producţia este realizată de Oa-

na Giurgiu şi Tudor Giurgiu, 

iar în rolurile principale se re-

găsesc Horaţiu Mălăele, Dana 

Dogaru şi Iosif Paştina.

Caravana Moromeţii 2 
ajunge la Cluj-Napoca
Echipa „Moromeţii 2” prezintă filmul în avanpremiere în ţară 
înainte de lansarea oficială din 16 noiembrie

Pelicula Moromeţii 2 va ajunge pe marile ecrane din România din 16 noiembrie

Actorul Florin Piersic Jr., scenă din fi lmul Moon Hotel Kabul 
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În anul 2017, 109 femei 

au fost consiliate în cadrul 

DGASPC Cluj după ce au 

fost victime ale unor acte 

de violenţă. Ele au fost 

bătute în cadrul familiei, 

de partenerii lor. 

Reprezentanţii autorităţilor 

care preiau aceste cazuri 

spun că femeile agresate 

de soţi îşi retrag plângerile, 

se întorc acasă şi ajung 

în aceeaşi situaţie.

Pe reţelele de socializare, 

în ultima vreme, a apărut 

constant mesajul #nueştisin-

gură, care a dorit să anunţe 

„Marşul pentru siguranţa fe-

meilor” care a avut loc în 

weekendul care tocmai a tre-

cut în Bucureşti. Nevoia unui 

marş a apărut în urma nu-

meroaselor cazuri în care fe-

mei au fost abuzate nu doar 

în familie, ci şi la locul de 

muncă sau chiar pe stradă. 

În Cluj-Napoca, 109 femei 

au fost consiliate în cadrul 

DGASPC, iar dintre acestea 

29 de mame împreună cu 48 

de copii au benefi ciat de găz-

duire la centrul de primire 

pentru victimele violenţei 

domestice.

O româncă din 10, victimă 
a violenţei domestice

Statisticile arată că 26% din 

omoruri au avut loc în familie 

în 2017 (cf. datelor Ministeru-

lui Public, IGPR şi INML). De 

asemenea, din 36.245 de fapte 

de violenţă în familie sesizate 

în 2017, au ajuns în instanţă 

doar 4% (1.491 inculpaţi 1 din 

4 femei din România a fost agre-

sată fi zic sau sexual de parte-

nerul său (FRA, 2014). 90% 

dintre victimele care cer ordin 

de protecţie sunt femei.

Pe măsură ce mai multe 

statistici sunt expuse publi-

cului, situaţia este din ce în 

ce mai îngrijorătoare. Aproa-

pe 60% dintre români tole-

rează comportamentele vi-

olente din familie şi le con-

sideră justificate.

Din păcate, foarte multe fe-

mei abuzate nu depun plân-

gere împotriva agresorului din 

teamă. Chiar şi cele care de-

pun plângere, o retrag şi apoi 

se întorc la abuzator, rezul-

tând astfel un proces ciclic.

Violenţa domestică se afl ă 

printre primele 30 de cauze de 

deces la femei, dintr-un total de 

51 de cauze monitorizate de Mi-

nisterul Sănătăţii. Statisticile spun 

că în România, o femeie este agre-

sată la fi ecare 30 de secunde. De 

asemenea, trei din zece femei au 

fost agresate fi zic sau psihic cel 

puţin o dată în viaţa lor.

Autorităţile luptă 
cu acest fenomen

În anul 2017, în care lu-

mea evoluează de la un mi-

nut la altul, femeile încă sunt 

bătute de bărbaţi. Cele câte-

va sute de cazuri afl ate în 

statisticile autorităţilor ar pu-

tea fi  doar vârful unui ice-

berg cu rădăcini mult mai 

adânci. În mod cert există 

alte câteva sute sau chiar mii 

de femei bătute, care păs-

trează secretul de ruşinea ce-

lor din jur. Autorităţile în-

cearcă să tragă semnale de 

alarmă în această privinţă.

„Noi, poliţiştii clujeni, 

declarăm toleranţă zero fa-

ţă de orice formă a violen-

ţei în familie. În astfel de si-

tuaţii, acţionăm cu maximă 

celeritate şi luăm măsuri fer-

me faţă de agresori. În ulti-

ma perioadă, ulterior inter-

venţiilor la astfel de cazuri, 

agresorii au fost reţinuţi pen-

tru 24 de ore. Considerăm 

că 24 de ore în arest schim-

bă perspectiva persoanei în 

cauză şi o determină să re-

flecte mai mult, mai pro-

fund, asupra comportamen-

tului avut. Violenţa în fami-

lie este un fenomen social 

complex, iar poliţia acţio-

nează în acest domeniu pe 

următoarele paliere: preven-

ţie, monitorizare şi comba-

tere. Este important ca ast-

fel de fapte să fie sesizate 

poliţiei pentru a putea fi lu-

ate măsuri faţă de agresor 

şi pentru a ajuta victima să 

iasă dintr-o relaţie de tip 

abuziv.”, au transmis repre-

zentanţii IPJ Cluj.

Cine le ajută pe femeile 

care au totuşi curajul să re-

clame faptul că au fost vic-

timele unor acte de violen-

ţă? În judeţul Cluj, un grup 

de oameni a luat iniţiativa 

să ajute femeile care se afl ă 

în astfel de situaţii. Medici, 

poliţişti, avocaţi, psihologi 

sau asistenţi sociali fac par-

te din acest grup şi, de mul-

te ori, şi oferă ajutorul în 

mod gratuit. În judeţul Cluj 

problema femeilor agresate 

de partenerii de viaţă nu es-

te ignorată. Aceste femei pri-

mesc ajutor şi din partea Di-

recţiei Generale de Asisten-

ţă Socială şi Protecţia Copi-

lului (DGASPC) Cluj.

Tehnologia avansează, oamenii rămân primitivi. 
Anual, sute de femei sunt încă agresate fizic

Statisticile arată că 26% din omoruri au avut loc în familie în 2017

O pădure mică din comuna 

Beliş, judeţul Cluj, a dispă-

rut recent după ce hoţii de 

lemne au tăiat peste 200 de 

brazi. Poliţiştii clujeni şi 

inspectorii Gărzii Forestiere 

au descoperit metodele folo-

site de hoţi pentru a-şi aco-

peri urmele.

Reprezentanţii IPJ Cluj au 

declarat că în urma unui con-

trol care a avut loc în septem-

brie într-un canton din pădurea 

Beliş s-au descoperit peste 200 

de copaci tăiaţi ilegal, prejudi-

ciul de 24.000 de lei fi ind im-

putat pădurarului.

„Poliţiştii din cadrul IPJ Cluj, 

Secţia 8 Poliţie Rurală Huedin – 

Postul de Poliţie Comunal Be-

liş, însoţiţi de personal silvic, au 

fi nalizat controlul de fond în 

Cantonul 15 Muşti din pădurea 

Beliş care a vizat atât modul de 

exploatare a parchetului de ma-

terial lemnos, cât şi cantonul 

afl at în paza şi gestiunea pădu-

rarului. Astfel, s-au identifi cat 

215 cioate de arbori tăiaţi fără 

drept şi sustraşi, în volum total 

de peste 100 metri cubi de lemn 

rotund, de esenţă răşinoasă. 

Pentru a fi  descoperite si iden-

tifi cate cioatele tăiate, nemarca-

te, poliţiştii au îndepărtat restu-

rile de exploatare care erau aşe-

zate în grămezi peste acestea, 

precum şi resturile de vegetaţie 

şi pământul care le acopereau. 

Prejudiciul imputat pădurarului 

este de circa 24.000 lei. În acest 

caz, poliţiştii s-au sesizat din 

ofi ciu cu privire la comiterea in-

fracţiunilor de neglijenţă în ser-

viciu, tăiere fără drept de arbori 

şi furt de arbori, fi ind înregis-

trat un dosar penal”, au spus 

sursele citate.

În cadrul controlului, au mai 

fost identifi cate cioate de arbori 

marcaţi silvic, din parchete de 

material lemnos neautorizate 

spre exploatare, dar şi 32 de ar-

bori doborâţi, cu un volum to-

tal de 13 metri cubi, care au fost 

confi scaţi de organele de poli-

ţie şi predaţi în custodia perso-

nalului silvic.

„Normele prevăd că, în anu-

mite zone, când se fac tăieri pen-

tru instalarea seminţişului, adică 

a unui loc gol care se acoperă cu 

puieţi răsăriţi din seminţe în mod 

natural, resturile din exploatare 

trebuie puse pe cioată, iar hoţii 

profi tă şi fac la fel. La prima ve-

dere se lasă impresia unei tăieri 

legale, fi ind puse crengi peste 

cioate ca să se poată instala se-

minţişul în locurile goale”, a pre-

cizat şeful Gărzii Forestiere Cluj.

Potrivit acestuia, alţi hoţi de 

lemne toarnă pe cioatele tăiate 

ulei sau motorină ca să se înve-

chească şi să putrezească repe-

de, astfel încât să nu mai poa-

tă fi  identifi cată vechimea tăie-

rii copacilor.

La nivelul judeţului Cluj, în 

primele 9 luni ale anului 2018, 

poliţiştii clujeni au făcut aproa-

pe 400 de controale în dome-

niul silvic, în urma acestora fi -

ind deschise 268 de dosare pe-

nale. De asemenea, au fost ve-

rifi cate 1.456 de vehicule care 

transportau material lemnos, 8 

dintre acestea fi ind confi scate 

şi a fost confi scată o cantitate 

de 1.160 de mc de material lem-

nos în valoare de 325.040 lei.

Pădurile din judeţul Cluj dispar. 
Hoţii sunt tot mai inventivi

ÎNGRIJORĂTOR

300
de victime(femei) 
ale unor forme 
de violență în 
familie (lovituri 
sau alte violențe) 
au fost 
înregistrate în 
primele 9 luni ale 
anului curent
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La peste o săptămână de 

când a pornit din Honduras, 

o caravană a migranţilor a 

avansat duminică prin 

Mexic spre SUA, în ciuda 

avertizărilor din partea pre-

şedintelui american Donald 

Trump şi a guvernului 

mexican, relatează dpa.

Mii de bărbaţi, femei şi co-

pii au avansat 40 de kilometri 

pe teritoriul Mexicului pornind 

de la Ciudad Hidalgo, la grani-

ţa cu Guatemala, şi ajungând 

în oraşul Tapachula, ambele în 

statul Chiapas.

Majoritatea migranţilor au 

intrat în Mexic ilegal, trecând 

râul Suchiate dinspre Guatema-

la şi ignorând apelurile autori-

tăţilor mexicane de a cere azil 

în Mexic.

„Statul mexican vă îndeam-

nă să vă reglementaţi statutul de 

migranţi în ţară. În caz contrar, 

trebuie aplicată legea”, a spus 

responsabilului regional pentru 

migraţie, Francisco Echevarria.

Organizatorii susţin că 7.500 

de persoane participă la aceas-

tă caravană, însă nu există da-

te ofi ciale. Ei mai au de mers 

alţi 3.800 de kilometri pentru a 

ajunge la graniţa cu SUA.

Trump, care a ameninţat că 

va mobiliza armata pentru a 

bloca graniţa Statelor Unite cu 

Mexicul, a scris duminică pe 

Twitter că „sunt depuse efor-

turi depline pentru a opri asal-

tul migranţilor ilegali asupra 

graniţei noastre de sud”.

El a insistat că migranţii tre-

buie să ceară mai întâi azil în Me-

xic, adăugând că, „dacă nu fac 

asta, SUA îi va întoarce înapoi”.

Trump a ameninţat de ase-

menea să taie ajutoarele pentru 

Honduras, Guatemala şi El Sal-

vador dacă ele nu îi vor împie-

dica pe migranţi să le treacă 

frontierele în drumul spre SUA.

Caravana migranţilor din Mexic avansează 
spre SUA, în ciuda avertizărilor lui Trump

Marea Britanie a anunţat 

luni lansarea unui program 

guvernamental de combate-

re a abuzurilor şi a sclaviei 

moderne în spălătoriile de 

maşini, în urma îngrijorări-

lor că lucrători est-europeni 

sunt exploataţi în mii de 

astfel de locuri care scapă 

controlului autorităţilor, 

transmite Reuters.

Se estimează că mii de lu-

crători în spălătoriile de maşini 

din Marea Britanie sunt în si-

tuaţie de sclavie modernă, ma-

joritatea fi ind est-europeni ade-

meniţi şi apoi ţinuţi captivi prin 

îndatorare, obligaţi să munceas-

că în condiţii nesigure, cu do-

cumentele de identitate confi s-

cate şi supuşi ameninţărilor, 

abuzurilor şi violenţelor.

„Am constatat numeroase 

probleme în această industrie, 

de la sclavie modernă, scla-

vie prin îndatorare, neplata 

unor salarii adecvate”, a de-

clarat Darryl Dixon, şeful 

GLAA, organismul anti-scla-

vie al Marii Britanii. „Acest 

program este un mare pas îna-

inte în combaterea acestor 

probleme”, a subliniat el.

Lucrători din majoritatea ce-

lor în jur de 20.000 de spălăto-

rii auto manuale din Marea Bri-

tanie sunt victime ale exploată-

rii, potrivit unui raport de săp-

tămâna trecută realizat de ex-

perţi în problema sclaviei mo-

derne, de la Universitatea din 

Nottingham şi Ofi ciul Comisa-

rului Independent pentru com-

baterea sclaviei.

Lipsa unui sistem de înregis-

trare şi autorizare a unor astfel 

de fi rme le-a permis să-şi des-

făşoare nestingherite activita-

tea, afi rmă raportul.

Poliţia şi alte autorităţi au 

înmulţit investigaţiile, dar sus-

ţin că infracţiunea este greu de 

combătut din cauza număru-

lui foarte mare de spălătorii ca-

re încalcă legea, a faptului că 

majoritatea victimelor sunt prea 

speriate pentru a vorbi deschis, 

dar şi pentru că britanicii, cu 

resursele fi nanciare diminuate, 

caută servicii tot mai ieftine.

„Victimele nu recunosc în-

totdeauna sau nu se acceptă 

ca atare (...) ceea ce poate fa-

ce extrem de difi cile inculpă-

rile în baza Legii privind scla-

via modernă”, a explicat Phil 

Brewer, şeful departamentului 

anti-sclavie al Scotland Yard.

Cele mai multe apeluri pri-

mite la linia telefonică an-

ti-sclavie vizează spălătoriile 

de maşini, în ultimii aproape 

doi ani fi ind identifi cate cel 

puţin 2.000 de presupuse vic-

time, conform asociaţiei cari-

tabile Unseen.Programul gu-

vernamental, care este susţinut 

de Unseen şi cinci mari super-

maketuri, va fi  lansat luna vi-

itoare şi va include audituri şi 

controale neanunţate.

În Marea Britanie există cel 

puţin 136.000 de persoane ce 

pot fi  considerate sclavi mo-

derni – de zece ori mai mult 

decât estimările guvernamen-

tale în 2013 -, conform Indexu-

lui Sclaviei Globale, realizat de 

Walk Free Foundation.

Marea Britanie a anunţat în 

luna iulie o revizuire a legii an-

ti-sclavie emblematice din 2015 

în urma criticilor privind efi ci-

enţa acesteia în ce priveşte în-

carcerarea trafi canţilor, ajuto-

rarea victimelor sau încuraja-

rea companiilor să identifi ce şi 

să pună capăt muncii forţate.

Cum vrea Marea Britanie 
să combată sclavia modernă
Mii de lucrători din spălătoriile de maşini din Marea Britanie sunt 
în situaţie de „sclavie modernă”, majoritatea est-europeni

Lucrători din majoritatea celor 20.000 de spălătorii auto manuale din Marea Britanie sunt victime ale exploatării
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Câinii Labrador Retriever 

cu blana ciocolatie trăiesc 

mai puţin în comparaţie 

cu cei cu blana neagră 

sau aurie, din aceeaşi 

rasă, cel mai probabil 

din cauza consangviniză-

rii, conform unui studiu 

realizat în Australia, 

citat luni de DPA.

O echipă de oameni de şti-

inţă de la Universitatea Sydney 

a studiat date statistice referi-

toare la 33.000 de labradori din 

Marea Britanie şi a descoperit 

că durata de viaţă a exemplare-

lor cu blana ciocolatie era cu 

10% mai scurtă, în medie, în 

comparaţie cu cea a câinilor de 

culori diferite din aceeaşi rasă.

Durata de viaţă a câinilor la-

brador cu blana de altă culoa-

re decât cea ciocolatie este de 

12,1 ani, în medie.

Totodată, labradorii ciocola-

tii sunt mai predispuşi la infec-

ţii ale urechii şi prezintă un risc 

de patru ori mai mare de a su-

feri de dermatită piotraumatică.

„Relaţia de asociere între nu-

anţa blănii şi boală poate refl ec-

ta o consecinţă involuntară a re-

producerii anumitor pigmen-

tări”, a declarat profesor Paul 

McGreevy, coautor al cercetării 

publicate în jurnalul Canine Ge-

netics and Epidemiology.

Deoarece la câini culoarea 

ciocolatie este recesivă, gena 

responsabilă trebuie să fi e 

prezentă la ambii părinţi pen-

tru ca urmaşii lor să aibă a-

ceastă nuanţă.

„Prin urmare, crescătorii ca-

re doresc să obţină această cu-

loare au tendinţa de a înmulţi 

doar labradorii care poartă ge-

na responsabilă de blana cioco-

latie. Fondul genetic rezultat, 

care este redus, este posibil să 

includă o proporţie mai mare 

de gene care să favorizeze afec-

ţiuni la nivelul urechii şi derma-

tologice”, a explicat McGreevy.

La studiu au participat cer-

cetători de la Colegiul Veteri-

nar Regal din Marea Britanie şi 

ar putea fi  extins pentru studi-

erea labradorilor din Australia 

ţară în care această rasă este 

cea mai populară. (Agerpres)

Labradorii ciocolatii trăiesc 
mai puţin decât cei aurii şi negri

Fragmente ale fosilei 

umane vechi de 12.000 

de ani, Luzia, considerată 

bijuteria colecţiei Muzeului 

naţional din Rio de Janeiro, 

distrus de un incendiu la 

începutul lunii septembrie, 

au fost găsite printre dărâ-

mături, a anunţat vineri 

conducerea instituţiei 

citată de AFP.

„Am găsit practic întregul 

craniu, iar 80% dintre frag-

mente au fost identifi cate şi 

procentul ar putea să creas-

că”, a declarat Alexandre Kell-

ner, directorul muzeului. Un 

fragment de femur a fost de a-

semenea găsit.

Bijuterie a colecţiei Muzeul 

Naţional din Rio de Janeiro, cu 

peste 20 de milioane de piese 

valoroase, Luzia este prima fo-

silă umană descoperită în Bra-

zilia, în 1970, în regiunea Mi-

nas Gerais (sud-vest), în timpul 

unei misiuni conduse de speci-

alista în antropologie Anette La-

ming-Emperaire.

Plecând de la craniul său, 

cercetătorii de la Universitatea 

din Manchester din Marea Bri-

tanie au reuşit să reconstruias-

că în format digital chipul său, 

care a inspirat ulterior o sculp-

tură expusă în muzeu.

Considerat cel mai impor-

tant muzeu de istorie natura-

lă din America Latină, Muze-

ul Naţional din Rio de Janei-

ro, care a aniversat bicente-

narul în luna iunie a acestui 

an, a fost deosebit de renu-

mit pentru bogăţia colecţiilor 

sale de paleontologie.

Fostul palat imperial a adă-

postit scheletul unui dinozaur 

descoperit în Minas Gerais, dar 

şi 26.000 de fosile aparţinând 

altor specii dispărute, precum 

tigrul preistoric Smilodon. În 

plus, în colecţia muzeului se 

afl a un meteorit descoperit în 

secolul al XVIII-lea.

Incendiul violent care a de-

vastat la 2 septembrie Muze-

ul Naţional din Rio de Janei-

ro ar fi  fost cauzat de un mic 

balon cu aer cald, din hârtie, 

care a aterizat pe acoperişul 

clădirii, potrivit ministrul cul-

turii, Sergio Sa Leitao. O altă 

posibilă origine a incendiului 

ar fi  un scurtcircuit. Leitao a 

califi cat incidentul drept o ''tra-

gedie incomensurabilă'' şi a 

recunoscut că intervenţia a ve-

nit prea târziu. În anul 2018, 

muzeul, afi liat Universităţii Fe-

derale din Rio de Janeiro (UFRJ), 

a primit doar 10% din bugetul 

necesar pentru întreţinere, con-

form informaţiilor publicate de 

media locale.  (Agerpres)

„Luzia” cea mai veche fosilă 
umană braziliană, găsită 
sub ruinele Muzeului din Rio

Oamenii ar trebui să fi e 

conştienţi de riscul pe 

care inteligenţa artifi cială 

(AI) îl are pentru copii, 

sistemele dotate cu inteli-

genţă artifi cială putând 

pretinde că sunt profesori 

sau chiar vedete şi mani-

pulându-i astfel pe tineri 

să facă lucruri „inimagi-

nabile”, a avertizat un 

universitar britanic, potri-

vit Press Association.

Luând cuvântul în cadrul 

unei reuniuni organizate cu 

ocazia lansării Institute for 

Ethical AI in Education 

(IEAIED), Anthony Seldon, 

prorector al Universităţii din 

Buckingham, a spus că inte-

ligenţa artifi cială ar putea re-

prezenta fi e cea mai benefi -

că, fi e cea mai nocivă dezvol-

tare tehnologică.

„Sistemele pot pretinde că 

sunt profesori, pot pretinde 

că sunt oameni pe care nu-i 

cunosc, pot părea credibili, 

pot pretinde că sunt perso-

nalităţi publice”, a explicat 

universitarul.

„Pot pretinde că sunt pro-

fesorii, directorul şcolii, pot 

manipula copiii să creadă că 

profesorul adevărat le spune 

să facă anumite lucruri”. Pro-

fesorul a mai adăugat că inte-

ligenţa artifi cială ar putea per-

mite hărţuitorilor din mediul 

online să ducă la îndeplinire 

acţiuni oribile şi abuzive.

„Suntem în mod natural ex-

cesiv de încrezători, iar siste-

mul nostru de educaţie nu ne 

învaţă gândirea critică. Educăm 

elevi pasivi, într-un sistem ob-

sedat de examene, care nu dez-

voltă gândirea critică şi pute-

rea de a discerne 'Este real? Es-

te chiar persoana reală?'”.

Întrebat dacă AI poate de-

veni malefi că din propria vo-

inţă, universitarul a adăugat: 

„Temerea este că ar putea scă-

pa de sub control, că am pu-

tea avea de-a face cu sindro-

mul Frankenstein, în care se 

poate multiplica. Aceste maşi-

nării au gândire proprie. Aş 

spune că, în prezent, acestea 

sunt la o a mia parte în ceea 

ce priveşte gradul de comple-

xitate, atunci când vor deveni 

mult mai sofi sticate va fi  foar-

te, foarte îngrijorător”. Institu-

te for Ethical AI in Education 

(IEAIED) din Marea Britanie 

investighează provocările eti-

ce ridicate de dezvoltarea in-

teligenţei artifi ciale. (Agerpres)

Care sunt riscurile 
inteligenţei artificiale

Astronomi italieni şi ame-

ricani au descoperit o colo-

sală structură cosmică 

foarte îndepărtată, formată 

la doar aproximativ 2 mili-

arde de ani după Big Bang, 

în perioada de tinereţe a 

Universului, fi ind vorba de 

cel mai vechi super-roi 

galactic observat vreodată, 

conform unui studiu publi-

cat în ultimul număr al 

revistei Astronomy & 

Astrophysics, transmite 

Xinhua, AFP şi SPACE.com.

Acest proto-supercluster 

galactic, denumit Hyperion, 

este cea mai mare şi cea mai 

masivă structură cosmică 

descoperită până în prezent 

la un interval de timp atât 

de mic după formarea Uni-

versului. Hyperion are vâr-

sta de 11,5 miliarde de ani 

şi o masă aproximată la pes-

te 1 milion de miliarde de 

ori masa Soarelui.

„În cadrul structurii Hype-

rion, masa este distribuită 

mult mai uniform (decât în 

cazul superclusterelor galac-

tice afl ate mai aproape de Pă-

mânt – mai tinere) într-o se-

rie de noduri conectate în ca-

re se afl ă mai multe galaxii", 

conform lui Brian Lemaux, 

cercetător la University of Ca-

lifornia din Davis. Cele mai 

mari structuri de materie or-

dinară din Univers sunt su-

perclusterele galactice. Gala-

xia noastră, Calea Lactee fa-

ce parte din superclusterul 

galactic Virgo, care, la rân-

dul său, este parte a unui su-

per-roi galactic şi mai mare 

denumit Laniakea („cerul ne-

mărginit” în hawaiană).

Această descoperire a fost 

realizată de echipa de astro-

nomi coordonată de Olga Cuc-

ciati de la Institutul Naţional 

pentru Astrofi zică din Bolog-

na, Italia. Astronomii au iden-

tifi cat această structură cos-

mică prin analiza datelor ob-

ţinute de instrumentul VI-

MOS din dotarea telescopu-

lui VTL (Very Large Telesco-

pe) din cadrul European So-

uthern Observatory (ESO – 

pe platoul Atacama din Chi-

le) şi în urma observaţiilor 

derulate prin Canada-Fran-

ce-Hawaii Telescope ampal-

sat pe Insula Mare a Arhipe-

lagului Hawaii. „Este pentru 

prima oară când descoperim 

o structură atât de mare şi a-

tât de veche (...) A fost o sur-

priză să observăm ceva atât 

de evoluat într-o perioadă în 

care Universul era atât de tâ-

năr”, a susţinut Cucciati.

Proto-roiul galactic Hype-

rion este localizat în direcţia 

constelaţiei Sextantului, în 

apropierea ecuatorului celest.

Astronomii au descoperit 
o colosală structură cosmică 
din tinereţea Universului
Este cea mai mare şi cea mai masivă structură cosmică descoperită până 
în prezent la un interval de timp atât de mic după formarea Universului

Astronomi italieni şi americani au descoperit o colosală structură cosmică foarte îndepărtată, formată 
la doar aproximativ 2 miliarde de ani după Big Bang, în perioada de tinereţe a Universului
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În aceste momente pline de durere, 
colectivul Departamentului de Autovehicule 

Rutiere şi Transporturi 
este alături de colega noastră 

Cicilia RAD, 
la despărţirea de talăl ei drag.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Florești sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (14.14)

LOCURI DE MUNCĂ

Multinațională, 
angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 

0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@

gmail.com.

Curățătorie de haine

ANGAJAEAZĂ

personal cu sau fără 
experiență.

Salariu motivant, 
tichete de masă, 

bonus-uri.

Tel. 0746-075286

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

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

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

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 

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

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

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

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
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- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (9.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. 
Informații la telefon 0756-
942490. (2.10)

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

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

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

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (9.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (9.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (17.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (16.20)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informații suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 0745-
300323. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuț de copil. 
Informații suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

PIERDERI

¤ ERPSYSTEMS SOLUTIONS S.R.L. 
cod unic de înregistrare 
23685159, înregistrată la Regis-
trul Comerțului cu nr. 
J12/1634/2008, declară pierdut 
Certifi catul Constatator emis de 
Ofi ciul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Cluj cu nr. 
24133/16.04.2014, pentru 
activități proprii de birou pentru 
societate la sediul social din Muni-
cipiul Cluj-Napoca, str. Ceahlău nr. 
57, ap. 2, jud. Cluj. Îl declar nul.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 

tel 0752-449012

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca: Elaborare PUZ pentru construire hala service, 
racorduri si branşamente la utilităţi din com. Florești, sat 

Luna de Sus, nr. 101 B, jud. Cluj, titular: PETRIŞOR IOAN, 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile si comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri în-
tre orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca: PUZ construire ansamblu 4 locuinţe, împrej-
muire teren, racorduri şi branşamente la utilităţi, Florești, 

str. Eroilor, nr. 56, jud. Cluj, titular: PETRIŞOR IOAN nu 
necesita evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus pro-
cedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni-vineri in-
tre orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.



marți, 23 octombrie 2018 monitorulcj.ro 11

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

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

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Maghiara de pe unu 

16:00 Telejurnal 

16:05 Maghiara de pe unu 

17:00 Telejurnal 

17:05 Întrebări și răspunderi 

18:00 Marele război subteran 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Napoléon 

23:25 Vorbește corect! 

23:30 Iubiri celebre 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 X Factor 

23:00 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Tatăl 

23:15 Știrile Pro Tv 

23:45 Răzbunare și 

adrenalină 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Muntele ucigaș 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

20:00 Mireasa din Istanbul 

23:30 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Footbal Stars 

15:00 Teleshopping 

16:00 Magazin UEFA Europa 

League 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

18:00 Footbal Stars 

18:30 Magazin UEFA 

Champions League 

19:00 Studio UEFA Champions 

League 

19:55 UEFA Champions 

League: Young Boys Berna - 

Valencia 

22:00 UEFA Champions 

League: Real Madrid – 

Viktoria Plzen 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 

lichidator judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, 
Nr. 36, Ap. 15, Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. 
: J12/2160/1994 și având CUI 6022245, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din 
beton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 51.922,5 LEI, fără TVA
2. Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, nr. 1, 
jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1. Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, stâlpi și 
grinzi din beton armat, zidărie de închidere și compartimentare 
din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 252 mp (315 
mp suprafaţa construită).

2.2. Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de 
producţie, având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere și 
compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de 200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3. Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă zidărie 
portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 60.270 LEI, fără TVA
3. Utilaje de panifi caţie:

Nr. 
Crt

Denumire Bunuri Preț

1 Cuptor brutărie 1470

2 Vitrină mezeluri 182

3 Vitrină lactate 182

4 Mașină de ambalat, înfoliat 945

5 Dozator Apă 1260

6 Dospitor 5145

7 Cernator 1365

8 Cărucior panacoade 392

9 Cărucior răcire pâine 315

10 Cărucior racier pâine 315

11 Echipament de supraveghere 105

12 Mobilier, birotica 1001

13 Obiecte de inventar 1736

14 Ambalaje 210

Preţ 14.623 LEI, fără TVA

4. Mijloace de transport

4.1. Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 
uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 74 kw.

 Preţ 1050 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 29.10.2018, ora 11.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 05.11.2018 ora 
11.00, respctiv 12.11.2018 ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de 

lichidator judiciar al Ergotisz SRL (în faliment, en 
faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea BĂIŢA, 
Nr. 3, Ap. 35, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/1015/2007 și având CUI 21249960, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri:

• Atelier mobil cu utilaje  - 34450 lei,
• Auto Opel Astra avariat (s.s. W0L0TGF4815189884) – 

4355 lei,
• Autoutilitara Volkswagen LT (s.s. WV1ZZZ2DZ1H009968) 

– 11700 lei,
• Pachet Materii prime – 2626 lei,
• Pachet stocuri-marfuri – 9256 lei,
• Pachet Obiecte inventar – 12954,5 lei.

                                     Total bunuri – 75341,5 lei.
 La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 26.10.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 09.11.2018, ora 13.00, 
23.11.2018, ora 13.00, 07.12.2018, ora 13.00, respectiv 
în data de 21.12.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de 

lichidator judiciar al Westas Invest SRL (în 
faliment, en faillite, in bankruptcy), cu sediul în în sat Florești, 
com. Florești, str. Florilor, nr. 192/b, sc. 2, et. 1, ap. 25, 
jud. Cluj, CUI RO 27526768, J12/1667/2010, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri:

Nr. 
Crt

Denumire bunuri Preț

1 Generator ferm PGM 1008F 375

2 Vibrator beton, model ZN-C , 2,0 
kw

80

3 Motopompa Ruris PP820, 3600 rpm 80

4 Motofi erăstrău 104

5 Mașină de amorsat cu emulsie 
bituminoasă

3600

Total bunuri – 4.239 LEI
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 06.11.2018, ora 13.00, 
respectiv în data de 13.11.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de 

lichidator judiciar al Rombela Invest SRL (în faliment, 
in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Municipiul Dej, Str. 
NICOLAE IORGA, Nr. 12, Ap. 3, Judet Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

(1) Cabina de pulverizare (Wagner/Pastrata in conditii 
improprii) – 1350 lei, (2) Compresor (nefunctional) – 
270 lei, (3) Masina de rindeluit pe 4 fete (Sicar Prima 
4/Stare buna) – 11910 lei, (4) Pompa de inalta presiune 
cu pistol de vopsire (Wagner/ stare satisfacatoare) – 270 
lei, (5) Presa pentru ramne (Sicar Sode 2/ stare 
satisfacatoare) – 4050 lei, (6) Freze din otel(8 buc, stare 
sastisfacatoare) – 210 lei.

Valoarea totală a bunurilor este de 18060 lei + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 29.10.2018, ora 13.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 05.11.2018, ora 13.00, 
12.11.2018, ora 13.00, 19.11.2018 ora 13.00, respectiv 
în data de 26.11.2018 ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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Echipa ”U” Cluj, 
vicecampioană 
naţională la cros

În Pădurea Rediu din Botoșani s-a 
dat sâmbătă, 20 octombrie, star-
tul întrecerilor din cadrul 
Campionatului Naţional de Cros 
pentru seniori, tineret și juniori 1. 
De la Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj au participat la proba de 8 km 
tineret individual și pe echipe pa-
tru atleţi. Echipa Universitatea Cluj, 
formată din Marius Dumitru, 
Kaniszay Levente, Cristian Tăut și 
Andrei Ivănescu-Gliga, a reușit să 
obţină medalia de argint la tineret, 
trofeul competiţiei mergând la 
CSU Oradea. Podiumul a fost com-
pletat de Știinţa Bacău. Cel mai 
bun rezultat la individual a fost ob-
ţinut de Marius Dumitru care a 
alergat distanţa de 8 km a crosului 
în 24 de minute și 42 secunde, ter-
minând pe poziţia a cincea.

Doar un punct 
cu Dinamo
A doua etapă din Divizia A1, volei 
masculin, a programat meciul 
dintre Universitatea Cluj și 
Dinamo București. Partida a avut 
loc sâmbătă, 20 octombrie, de la 
ora 18:00 în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”, iar victoria le-a 
aparţinut dinamoviștilor, 3-2, re-
zultatele pe seturi fi ind 27-25, 
14-25, 25-22, 18-25 și 15-11. 
După un meci foarte disputat, 
Dinamo a obţinut două puncte, 
iar clujenii au câștigat un punct 
din această confruntare. După do-
uă etape disputate din Divizia A1, 
Universitatea Cluj se afl ă pe locul 
nouă cu un punct, iar Dinamo 
București pe locul cinci cu patru 
puncte. Următorul meci al volei-
baliștilor clujeni este sâmbătă, 27 
octombrie, în deplasare cu ACS 
Volei Municipal Zalău.

Ultima etapă 
de scrabble

Locomotiva București a organizat 
în perioada 19-21 octombrie, la 
Brașov-Săcele, etapa a IV-a, ulti-
ma a Campionatelor Naţionale 
de Scrabble individual și pe echi-
pe destinate seniorilor. La proba 
pe echipe, Universitatea Cluj s-a 
impus cu 5 victorii din șase probe 
disputate, câștigând etapa și re-
lansând lupta pentru trofeul com-
petiţiei. În clasamentul general 
conduce CSM București, fi ind ur-
mată de Universitatea Cluj și de 
Argus Târgu Frumos. La individu-
al, locul întâi a fost adjudecat de 
Dan Laurenţiu Sandu de la CSM 
București, fi ind urmat de sportivii 
legitimaţi la clubul nostru, Vasile 
Mihalache (2) și Alexandru 
Lăcătîș (3). Turneul fi nal al com-
petiţiei se va desfășura în perioa-
da 23-25 noiembrie la București.

Pe scurt

Brazilianul în vârstă de 37 

de ani, Júlio César Baptista, 

a semnat pentru CFR Cluj 

în luna august, după o 

pauză competiţională de 

peste un an şi jumătate. 

Cu un salariu vehiculat de 

45.000 de euro pe lună, sau 

50.000 de euro, potrivit altora, 

fotbalistul a jucat doar 20 de mi-

nute şi încă nu se ştie dacă va 

mai sta la gruparea clujeană sau 

va fi  dat afară.

Evaluat, la momentul veni-

rii la CFR Cluj, la 300.000 de 

euro potrivit site-ul de speciali-

tate transfermarkt.com, acesta 

nu mai jucase de câteva luni fi -

ind, la momentul semnării con-

tractului cu gruparea din Gru-

ia, liber de contract.

În ultima vreme presa spor-

tivă a scris că şefi i campioanei 

ar fi  vrut să scape de atacant 

după ratarea califi cării în gru-

pele Ligii Campionilor. Deocam-

dată nu au reuşit, dar incertitu-

dinea la nivelul conducerii clu-

bului CFR Cluj încă există.

Julio Baptista a vorbit, în ca-

drul unei emisiuni de televiziune, 

despre situaţia lui fi zică şi despre 

incertitudinea care există în ceea 

ce priveşte introducerea s-a în lot.

„Sunt bine, nu am proble-

me. Singura problemă, atunci 

când faci pauză de şase luni, 

un an, e că trebuie să urmezi o 

procedură înainte de a începe 

din nou să joci, iar eu cred că 

am făcut asta, o lună e sufi ci-

ent pentru ca să fi i în condiţia 

fi zică bună, dar pentru a fi  în 

condiţii şi mai bune, ai nevoie 

să joci”, a spus Julio Baptista 

potrivit digisport.ro.

Atacantul brazilian supra-

numit „Bestia” susţine că a 

vorbit cu antrenorul Toni Con-

ceicao şi că totul depinde de 

tehnicianul echipei.

„Am vorbit de la început cu 

el. Echipa nu avea rezultatele 

pe care şi le dorea, iar asta îi dă-

dea bătăi de cap să mă bage în 

jocuri. Pentru cei care nu joa-

că, e difi cil. Dacă nici nu eşti în 

lot, e şi mai rău. Nu poţi avea 

un răspuns bun când joci nu-

mai 20 de minute”, a explicat 

Baptista, potrivit aceleaşi surse.

Julio „Bestia” Baptista a ajuns 

la CFR Cluj pe 18 august. De 

atunci, brazilianul a jucat 42 de 

minute cumulate în două meciuri: 

22 de minute cu Dudelange, în 

play-off-ul Europa League şi 20 

de minute cu Gaz Metan Medi-

aş, în Liga 1. Atacantul, care a îm-

plinit 37 de ani pe 1 octombrie, 

este cel mai bine plătit fotbalist 

din campionatul românesc.

Julio Baptista susţine că este 
pregătit să intre în lot, dar 
că totul depinde de antrenor

Absenţi de 22 ani de la un 

turneu fi nal de Campionat 

European, tricolorii încep 

preliminariile pentru EURO 

2020 cu o deplasare difi cilă 

în Portugalia (miercuri, 24 

octombrie), urmată apoi de 

super meciul contra campi-

oanei mondiale en-titre 

Franţa la Cluj (duminică, 

28 octombrie).

Echipa masculină de handbal 

a României a susţinut primul an-

trenament sub comanda noului 

selecţioner, Manuel Montoya, cu 

două zile înainte de primul meci 

din preliminariile pentru Campi-

onatul European din 2020.

Tricolorii vor întâlni miercuri 

naţionala Portugaliei, în depla-

sare, urmând ca duminică să 

joace împotriva Franţei, la Cluj. 

Reprezentativa din Hexagon es-

te campioana mondială en titre 

şi campioană europeană în 2014. 

Lituania este cealaltă adversară 

din grupa României.

În ciuda palmaresului impre-

sionat al reprezentativei „coco-

şului galic”, actualul director 

tehnic al loturilor naţionale mas-

culine spune că România poa-

te furniza surpriza în faţa Fran-

ţei pe 28 octombrie la Cluj în 

cel mai tare meci al tricolorilor 

din ultimii ani.

„La nivelul acesta, orice meci 

este greu, orice naţională este la 

un nivel ridicat. Noi jucăm cu 

Portugalia şi cu Franţa. Franţa es-

te campioană de 1000 de ori şi 

Portugalia este o echipă foarte bu-

nă, dar în 60 de minute orice es-

te posibil. Ştim că e o muncă foar-

te mare şi că o să fi e foarte greu, 

dar noi ne luptăm pentru victo-

rie. Cred că trebuie să ne gândim 

să facem un meci bun de hand-

bal, să jucăm la un nivel ridicat. 

Dacă ei nu au o zi minunată, să 

încercăm să-i surprindem. Ca să 

o baţi pe Franţa, trebuie să faci 

un meci perfect”, a declarat Javi-

er Humet înaintea dublei cu Por-

tugalia şi Franţa.

România caută califi carea la 

Campionatul European după 22 

de ani. Naţionala ţârii noastre 

a mai participat de două ori la 

această competiţie: în 1994, când 

a terminat pe locul 11, şi în 1996, 

când s-a clasat pe 9. În actua-

lele preliminarii, România face 

parte din grupa a 6-a, alături de 

Franţa, Portugalia şi Lituania. 

Primele două clasate şi cele mai 

bune 4 echipe de pe locurile 3 

din cele 8 grupe obţin califi ca-

rea la turneul fi nal, care va avea 

loc în 2020, în Suedia, Austria 

şi Norvegia.

România întâlneşte Franţa în 

primul meci acasă din Prelimi-

nariile pentru Campionatul Eu-

ropean de Handbal Masculin din 

2020. Elevii lui Manuel Montoya, 

noul selecţioner al României, vor 

înfrunta în Sala Polivalentă (BTa-

rena) din Cluj-Napoca naţiona-

la hexagonului, condusă de Di-

dier Dinart, duminică, 28 octom-

brie, de la ora 18:00.

Biletele pentru meciul de du-

minică sunt puse în vânzare în 

reţeaua Bilete.ro, la casieria Să-

lii Polivalente şi pe site-ul FRH.

Cluj-Napoca este din nou 
capitala handbalului masculin
România – Franţa se va juca duminică în Sala Polivalentă

România întâlneşte Franţa în primul meci din Preliminariile pentru Campionatul European de Handbal Masculin

Simona Halep ocupă pentru 

a 51-a săptămână în cariera 

sa primul loc în clasamen-

tul WTA, urcând astfel pe 

poziţia a zecea în top-ul 

liderilor all time ai acestei 

ierarhii, la egalitate cu 

Victoria Azarenka.

Halep, absentă de la Turne-

ul Campioanelor din cauza pro-

blemelor la spate, are garantat 

fotoliul de lider WTA până la 

sfârşitul acestui an, când va 

ajunge la 60 de săptămâni.

Simona Halep a revenit, ieri 

dimineaţă, în România de la 

Singapore, unde ar fi  trebuit să 

ia startul în Turneul Campioa-

nelor 2018. Cea mai bună ju-

cătoare de tenis din istoria Ro-

mâniei a fost diagnosticată cu 

hernie de disc şi n-a putut par-

ticipa la spectaculosul turneu.

„Încă simt dureri la spate. O 

să fi u în fi ecare zi în sala de gim-

nastică, dar asta nu va schimba 

prea multe. Sunt dezamăgită că 

nu am jucat, normal. Eu credeam 

că Wozniacki va câştiga Turneul 

Campionilor (n.r. a fost învinsă 

în primul meci de Karolina Plisko-

va). A fost de departe cel mai bun 

al meu, sunt de câţiva ani acolo 

sus şi îmi dă încredere. Este o 

mândrie şi o onoare că sunt cea 

mai cunoscută româncă, îmi dă 

numai lucruri pozitive. Mă bucur 

că oamenii apreciază aceste lu-

cruri. Deocamdată, îmi iau va-

canţă şi o să plec în concediu cu 

cine îmi place şi cu cine mă simt 

bine”, a declarat Simona Halep, 

la sisorea în Romania.

Cu toate astea, Simona Halep 

nu s-a întors cu mâna goală. Ea 

a fost premiată pentru că a ter-

minat pe primul loc în clasamen-

tul „Porsche Race Singles”, ierar-

hie ce contabilizează punctele do-

bândite de jucătoare pe parcur-

sul unui sezon în cele 4 turnee 

de Mare Şlem, 4 Premier Manda-

tory, cele mai bune două turnee 

Premier 5 plus 6 cele mai bune 

rezultate la restul turneelor.

Simona a primit din par-

tea sponsorului acestui clasa-

ment un automobil Porsche 

718 Boxster GTS. Dar acesta 

nu a fost singurul cadou pe 

care Halep l-a primit înainte 

să plece de la Singapore. Or-

ganizatorii Turneului Campi-

oanelor i-au făcut cadou o pe-

reche de adidaşi Nike în edi-

ţie unicat, personalizată pen-

tru ocupanta locului 1 WTA.

Halep a cucerit în acest an 

trei trofee, la Shenzhen, Roland 

Garros şi Montreal, şi a mai pier-

dut trei fi nale, la Australian 

Open, Roma şi Cincinnati.

Simona Halep a intrat în top 10 al liderilor 
all-time, egalând-o pe Victoria Azarenka

1. Simona Halep (România) 
6.921 puncte

2. Angelique Kerber 
(Germania) 5.375

3. Caroline Wozniacki 
(Danemarca) 5.086

4. Naomi Osaka (Japonia) 
4.740

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.255

6. Sloane Stephens (SUA) 
3.943

7. Elina Svitolina (Ucraina), 
3,850

8. Karolina Pliskova (Cehia) 
3.840

9. Kiki Bertens (Olanda) 3.710

10. Daria Kasatkina (Rusia) 
3.315

Clasamentul WTA simplu:

Portari: Mihai Popescu (Saint Raphael), Tudor 
Stănescu (Steaua).

Extremă dreapta: Valentin Ghionea (Sporting CP), 
Gabriel Bujor (Dunărea Călărași).

Inter dreapta: Demis Grigoraș (Tatabanya), Marius 
Sadoveac (Poli Timișoara), Javier Humet (Steaua).

Pivoţi: Vlad Rotaru (CSM București), Andras Szasz 
(Dinamo).

Centru: Alexandru Csepreghi (Minaur Baia Mare), 
Cristi Fenici (Poli Timișoara), Călin Căbuţ (Minaur 
Baia Mare).

Extremă stânga: Alin Roșu (Steaua), Chike 
Onyejekwe (CSM București).

Inter stânga: Gabriel Burlacu (Suceava), Ionuţ 
Ramba (CSM București), Dan Racoţea (Wisla 
Plock), Robert Militaru (CSM București).

Lotul României pentru meciurile cu Portugalia și Franța:
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