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Medic clujean, cercetat 
de DNA pentru șpagă
Dr. Alexandru Faur este anchetat pentru lu-
are de mită în formă continuată.  Pagina 3

CULTURĂ

Teatrul clujean începe 
stagiunea în forță
Deși sunt probleme cu banii, reprezentanții 
Teatrului Național promit surprize intere-
sante pentru iubitorii de teatru.  Pagina 6

POLITICĂ

Taxarea pensiilor „grase”, 
undă verde în Senat
Senatorii au adoptat inițiativa legislativă 
care taxează cu 30% pensiile speciale cu-
prinse între 7.000 și 10.000 lei.  Pagina 9

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Restricții de circulație în Gruia 
pentru meciul dintre CFR și Lazio

EDUCAȚIE

Peste 4.500 de elevi au ales autobuzele 
în prima săptămână de școală

Astăzi, cu ocazia meciului de 
fotbal FC CFR 1907 Cluj – La-
zio Roma, între orele 17:00 – 
22:00, în zona stadionului CFR 
„Dr. Constantin Rădulescu”, se 
vor institui restricţii rutiere. 

Astfel, restricțiile de 
circulație vor fi  aplicate pe ur-
mătoarele străzi din preajma 
cartierului Gruia: str. Miron 
Costin intersecţie cu str. Cetă-
ţii, str. Lăpuşului intersecţie 
cu str. Gruia, str. Lăpuşului in-
tersecţie cu str. Cetăţii, str. 11 
Octombrie intersecţie cu str. 
Gruia, str. Migdalului intersec-
ţie cu str. 16 Februarie, str. 11 
Octombrie intersecţie cu str. 

Romulus Vuia, str. Romulus 
Vuia intersecţie cu str. Buhuşi, 
str. Lemnului intersecţie cu str. 
Fierului, str. Magaziei intersec-
ţie cu str. Conductorilor. 

De asemenea, restricții se 
anunță și pe str. Trâmbiţaşilor 
intersecţie cu str. Gruia, str. 
Romulus Vuia intersecţie cu 
str. Tăietura Turcului, str. Tă-
ietura Turcului intersecţie cu 
str. Vântului, str. Emil Racovi-
ţă, str. Locomotivei intersecţie 
cu str. Fericirii, str. Romulus 
Vuia intersecţie cu 7 Străzi, str. 
Gruia intersecţie cu 7 Străzi, 
str. Baia Mare intersecţie cu 
str. Cetăţii.

De la începutul acestui an școlar, 
s-a înregistrat o frecvență de 4.663 
de elevi pe toate cele 12 trasee de 
circulație a autobuzelor școlare. Tra-
seele cele mai solicitate pentru trans-
portul elevilor sunt: Mănăștur (1.826 
elevi) și Mărăști (1.342 elevi), ur-
mate de Zorilor (625 elevi), Grigo-
rescu (468 elevi) și Gheorgheni (402 
elevi), a dezvăluit, miercuri, prima-
rul municipiului Cluj-Napoca, Emil 
Boc. Prin implementarea proiectu-
lui „Autobuze școlare pentru elevi”, 
peste 500 de mașini nu mai traver-
sează centrul orașului în fi ecare 
dimineață pentru transportul elevi-
lor cu mașina personală. Această 
măsură a contribuit vizibil la des-

congestionarea trafi cului în zona 
centrală a municipiului, susține edi-
lul. Începând cu acest an școlar, Pri-
măria și Compania de Transport Pu-
blic Cluj-Napoca au extins transpor-
tul cu autobuzele școlare pentru 
elevi, de la 5 la 12 trasee și la mai 
multe școli din municipiu. 

Cele 7 trasee noi deservesc ele-
vii din ciclul primar de la următoa-
rele unități școlare din oraș: Semi-
narul Teologic Ortodox, Seminarul 
Báthory István, Colegiul Național 
„Emil Racoviță”, Liceul Teologic Re-
format, Liceul Teoretic „Apáczai Cse-
re János”, Liceul Teoretic „Gheor-
ghe Șincai” și Colegiul Național 
„George Coșbuc”.
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După ce a izbutit să câștige cursa mică de la 6633 Arctic Ultra 2020, clujeanul Vlad Crișan 
Pop a dus la bun sfârșit cursa istovitoare de 130 km de la Tor des Géants (Italia). 
Totul pentru copiii bolnavi de cancer de la MagiCAMP.  Pagina 3

130 KM PRIN MUNȚI, PENTRU COPIII BOLNAVI DE CANCER

Românii sunt profund nemulțumiți de salarii!
Jumătate dintre salariații români și-ar da imediat demisia dacă ar câștiga cel puțin 500 de euro în altă parte.  Pagina 4

„„NU” ambarcațțiunilor 
pe Lacul Tarnița! 
7.000 de clujeni au semnat o petiție pentru interzicierea ambarcațiunilor cu motor 
pe Lacul Tarnița. Activiștii doresc să pună capăt ilegalităților pe lacul care furnizează 
apa potabilă pentru sute de mii de clujeni.  Pagina 2
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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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7.000 de persoane au sem-

nat petiţia „SOS Tarniţa: NU 

poluaţi apa pe care 

o bem!”, adresată 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Hidroelectrica, CN Apele 

Române – ABA Someş Tisa, 

respectiv Căpităniei Dej.

Iniţiată de Societatea Orga-

nizată Sustenabil (SOS), cam-

pania solicită stoparea ilegalită-

ţilor din lacul Tarniţa şi împre-

jurimile sale, motivând că lacul 

oferă clujenilor apa potabilă pe 

care o beau. De asemenea, sem-

natarii cer demolarea tuturor 

construcţiilor ilegale de pe lac, 

de la pontoane, la garduri şi ca-

bane, respectiv aplicarea legii 

care prevede interzicerea am-

barcaţiunilor motorizate, de la 

pontoane, la skijeturi, la bărci 

şi până la hidroavioane.

În continuare, iniţiatorii do-

resc amendarea proprietarilor 

care au construit ilegal, a celor 

care deversează fecalele în Tar-

niţa, dar şi a turiştilor care arun-

că fără jenă deşeuri în apă. 

Aceştia mai doresc ca Rocsana 

Contraş, şef birou grad II la Sal-

vaspeo Cluj şi a ariilor proteja-

te montane administrate de 

Consiliul Judeţean, să fi e înlă-

turată din funcţie.

„În loc să aplice legislaţia 

care interzice ambarcaţiunile 

motorizate pe lac, este prima 

persoană care o încalcă, folo-

sind ambarcaţiuni motorizate 

şi denumind «penali» sau «in-

secte» demnitari ori iubitori de 

natură care se împotrivesc po-

luării zonei cu motoare”, se 

arată în textul petiţiei, prin ca-

re se mai solicită ca toate in-

stituţiile cu rol de administra-

re a Tarniţiei să conlucreze 

pentru a reglementa situaţia 

la lac pentru ca bunul comun 

al clujenilor „să nu mai fi e pri-

vatizat, batjocorit şi poluat”.

Primul pas: petiţia 
depusă la Hidroelectrica

„Îţi mulţumim pentru mo-

bilizare. (...) Suntem deja 7000 

de clujeni care cerem o apă 

mai curată. Hiroelectrica fi na-

lizează în această perioadă un 

regulament de utilizare a la-

cului. Joi dimineaţa (n.red. as-

tăzi) depunem petiţia la Hi-

droelectrica cu cererea expre-

să de a interzice ambarcaţiu-

nile motorizate. Urmează să 

depunem şi la alte instituţii cu 

rol de reglementare şi control, 

după ce avem regulamentul 

Hidroelectrica. Miza e mare, 

acces la o apă curată şi la pla-

je publice, aproape de casă, 

pentru sute de mii de clujeni”, 

a precizat deputatul indepen-

dent Adrian Dohotaru, unul 

dintre iniţiatorii petiţiei.

În paralel cu ecologiştii, par-

lamentarii clujeni au depus la 

comun, la începutul lunii sep-

tembrie, o interpelare prin ca-

re cer ministrului Transportu-

rilor, Răzvan Cuc, să scoată Tar-

niţa de pe lista lacurilor navi-

gabile, asta deşi sunt deja in-

terzise ambarcaţiunile motori-

zate prin reglementări la nivel 

judeţean. Activiştii au arătat că, 

în 1994, Consilul Judetean Cluj 

a declarat Lacul Tarniţa ca zo-

nă naturală protejată de inte-

res judeţean, alături de alte la-

curi. Apoi, în 1995, forul jude-

ţean a aprobat un Regulament 

General pentru zonele proteja-

te de interes judeţean, care cu-

prindea şi reguli de utilizare a 

unor lacuri, inclusiv Tarniţa.

Mii de clujeni spun 
„NU” ambarcaţiunilor 
cu motor pe Tarniţa
Petiţia ajunge astăzi pe masa conducerii Hidroelectrica

Timp de două zile, polițiștii clujeni au efectuat o serie de 
acțiuni pe Lacul Tarnița din județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, în 
cadrul activităţilor desfășurate în perioada 14-15 septem-
brie au fost verifi cate 6 ambarcaţiuni și au fost legitimate 
17 persoane. De asemenea au fost întocmite 9 note de 
constatare în conformitate cu prevederile Legii 107/1996 – 
Legea apelor, respectiv pentru executarea sau punerea în 
funcţiune de lucrări construite pe ape sau care au legătură 
cu apele, precum și modifi carea sau extinderea acestora, 
fără aviz/autorizaţie sau fără respectarea avizului ori a au-
torizaţiei de gospodărire a apelor, transmit polițiștii clujeni.

Polițiștii clujeni, 
razie în weekend pe lacul Tarnița

Tânără neatentă pe trotinetă, 
lovită din plin de o maşină

O tânără de 20 de ani a fost lovită de o 
mașină pe strada George Coșbuc, din 
Cluj-Napoca, în timp ce se deplasa, mier-
curi dimineaţă, pe o trotinetă. Potrivit 
ISU Cluj, pacienta a primit asistenţă me-
dicală de la echipajul SMURD, fiind con-
știentă, stabilă. Ulterior, tânăra a fost 
transportată la Unitatea de Primiri 
Urgenţe pentru investigaţii și tratemen-
tele de specialitate, suferind un trauma-
tism ca urmare a accidentului. Conform 
poliţiștilor clujeni, tânăra a pătruns în in-

tersecţie fără să se asigure, fiind acciden-
tată de autoturismul condus de o femeie 
de 33 ani, tot din Cluj-Napoca.

Un TIR a făcut prăpăd 
pe str. Călan, bărbat rănit
O persoană a ajuns la spital, miercuri di-
mineaţă, după ce un șofer de camion a 
doborât doi stâlpi și a rupt o conductă 
de gaz. Potrivit ISU Cluj, o autospecială 
cu modul de descarcerare și un echipaj al 
SAJ au intervenit ca urmare a unui inci-
dent rutier, care a avut loc pe strada 
Călan, din Cluj-Napoca. Se pare că un ca-
mion cu braţ de încărcare a agăţat cablu-
rile electrice de pe un stâlp, astfel încât 
acesta s-a rupt și a căzut peste un alt 
stâlp, respectiv o conductă de alimentare 
cu gaze. Unul dintre cablurile electrice 
rupte a lovit, în cădere, un bărbat de 34 
de ani, care a suferit un traumatism la 
nivelul capului, fiind consultat de un 
echipaj al SAJ și transportat, conștient și 
stabil, la spital. Pompierii au asigurat 
măsurile de prevenire a incendiilor pri-
vind scurgerile de gaze, ca urmare a ava-
riei la conducta de gaze și au asigurat 

zona, privind cablurile de transport a 
energiei electrice, până la sosirea echi-
pelor de intervenţie a furnizorilor de uti-
lităţi (gaze și energie electrică).

Rupt de beat, 
la volan în toiul zilei
Poliţiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au 
depistat, marţi după-masă, un bărbat de 
54 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce 
conducea un autoturism pe strada Splaiul 
Independenţei, deși se afla sub influenţa 
băuturilor alcoolice. În urma testării cu a-
paratul etilotest, a rezultat o concentraţie 
de peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, motiv pentru care bărbatul a fost 
condus la o unitate medicală, acolo unde 
i-au fost recoltate probe biologice în ve-
derea stabilirii alcoolemiei. Potrivit IPJ 
Cluj, poliţiștii au dispus măsura reţinerii 
pentru 24 de ore faţă de bărbat, iar la ex-
pirarea acesteia, cel în cauză va fi prezen-
tat în faţa magistraţilor în vederea dispu-
nerii altei măsuri preventive.

Pe scurt
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Deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru 

a anunţat că a cerut 

Ministerului 

Transporturilor 

şi ROMATSA ca avioanele 

să nu mai zboare peste 

oraşul Cluj-Napoca, deoa-

rece deranjează fonic.

Dohotaru a precizat că u-

nii clujeni sunt obligaţi prac-

tic să se trezească la primele 

ore ale dimineţii din cauza 

avioanelor care produc un 

zgomot puternic şi a menţio-

nat că prin modifi carea culoa-

rului de zbor aerian se va evi-

ta poluarea cu kerosen.

„Am făcut această adresă, 

până la urmă, şi la presiunea 

a sute de clujeni, pentru că 

s-a făcut şi un sondaj pe un 

grup local de Facebook şi erau 

sute de clujeni care au decla-

rat că sunt deranjaţi. Deran-

jul fonic şi poluarea cu kero-

sen afectează câteva zeci de 

mii de locuitori. Aeroportul 

este poziţionat în aşa fel, şi 

culoarele de zbor, încât stră-

bat tot oraşul, iar bineînţe-

les, cartierele de lângă aero-

port sunt cele mai afectate”, 

a punctat deputatul.

Mai mult decât atât, Doho-

taru, care ar vrea să modifi ce 

traseul avioanelor, susţine că 

este afectat direct de avioane, 

chiar dacă locuieşte în cartie-

rul Mănăştur, una dintre cele 

mai îndepărtate zone ale Clu-

jului faţă de Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj.

„Clujenii cei mai prejudi-

ciaţi sunt cei din Someşeni, 

cartierul Între Lacuri, Mărăşti 

şi Gheorgheni, dar chiar şi 

eu, care locuiesc în Mănăş-

tur, în celălalt capăt al ora-

şului, aud din pat, la 6 dimi-

neaţa avioanele cum deco-

lează şi aterizează. Îmi închi-

pui cât de difi cil trebuie să 

fi e pentru clujenii din estul 

oraşului. Şi nu trebuie să îmi 

închipui, mai multe cunoş-

tinţe s-au plâns în mod repe-

tat de poluarea fonică, dar şi 

cu kerosen. Le dau dreptate! 

Cum sunt iniţiator al unei 

campanii pentru realizarea 

celui mai mare spaţiu verde 

public din Cluj, Parcul Est, al 

doilea parc natural urban du-

pă Delta Văcăreşti, nu rare-

ori mi s-a întâmplat ca la tu-

rurile ghidate să urlăm ca să 

ne auzim între noi când se 

apropie avioanele”, a preci-

zat deputatul.

Fără avioane deasupra oraşului? 
„Deranjul fonic afectează zeci de mii de clujeni!”

Alexandru Faur, medic 

în cadrul Cabinetului 

de expertiză medicală 

şi recuperare a capacităţii 

de muncă Cluj, este cerce-

tat sub control judiciar 

de procurorii Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie 

(DNA) pentru luare de mită 

în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al 

DNA remis miercuri, medicul a 

fost iniţial reţinut de procurorii 

de la Serviciul teritorial Cluj, ca-

re au dispus, marţi, punerea în 

mişcare a acţiunii penale împo-

triva acestuia sub aspectul să-

vârşirii infracţiunii de luare de 

mită în formă continuată.

De asemenea, o altă persoa-

nă este cercetată sub aspectul 

săvârşirii infracţiunilor de dare 

de mită în formă continuată şi 

trafi c de infl uenţă în formă con-

tinuată. Procurorii anticorupţie 

notează în ordonanţă că, în pe-

rioada aprilie-septembrie, aceas-

ta ar fi  pretins şi a primit de la 

61 de persoane sume de bani 

cuprinse între 1.000 – 1.500 lei 

pentru a le ajuta să obţină pen-

sii de invaliditate în condiţiile 

în care, în mod normal, unele 

persoane nu ar fi  benefi ciat.

„Din sumele primite, incul-

pata remitea o parte din bani 

(în jur de 300 – 400 lei) medi-

cului Faur Alexandru care, prin 

încălcarea atribuţiilor de servi-

ciu privind încadrarea unei per-

soane în grad de invaliditate, a 

contribuit la stabilirea unor gra-

de de invaliditate şi la elibera-

rea deciziilor asupra capacităţii 

de muncă pentru cele 61 de per-

soane”, explică anchetatorii.

Luni, inculpata ar fi  primit 

de la o persoană suma de 600 

lei, din care 300 de lei i-au fost 

remişi medicului în cabinetul 

său, moment în care s-a pro-

cedat la constatarea infracţiu-

nii fl agrante. „La data de 17 

septembrie 2019, inculpata a 

fost prezentată Tribunalului 

Cluj care a emis pe numele a-

cesteia un mandat de arestare 

preventivă pentru 30 de zile”, 

informează sursa citată.

Faţă de Alexandru Faur, pro-

curorii anticorupţie au dispus 

măsura controlului judiciar, pe 

60 de zile, începând cu ziua de 

miercuri, 18 septembrie.

Medic clujean, 
cercetat de DNA 
pentru luare de mită

În urmă cu două săptămâni, în data de 4 septembrie, 
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj (AIAIC) a sărbă-
torit pasagerul cu numărul două milioane, cu două săptă-
mâni mai devreme decât în urmă cu doi ani. De altfel, AIAIC 
este al doilea aeroport din România din punct de vedere al 
pasagerilor transportați, după Aeroportul Internațional 
„Henri Coandă“ București. Pentru anul 2019 se estimează 
faptul că aeroportul clujean va înregistra un trafi c total de 
circa 3 milioane de pasageri. „Ne bucurăm că am ajuns aici, 
avem planuri de dezvoltare. (...) În 2030, considerăm că 
vom ajunge la aproximativ 7 milioane de pasageri. Sperăm 
să reușim devierea râului Someș și, odată cu devierea 
Someșului, vom extinde pista, iar odată cu extinderea pis-
tei, vom inaugura zboruri directe Cluj-New York”, a precizat 
David Ciceo, directorul general al Aeroportului Cluj.

Traficul de pe Aeroportul Cluj, 
în continuă creștere

Clujeanul Vlad Crişan-Pop 

s-a întors cu bine 

în România din Italia, 

de la Tor des Géants, 

bifând o victorie gigantică 

pentru copiii 

de la MagiCAMP.

Din 436 de alergători la 

start, 225 au abandonat, doar 

211 ajungând la fi nish. Vlad 

s-a clasat pe locul 154, după 

ce a terminat cursa de 130 

km în 41 de ore şi 41 de mi-

nute. Clujeanul a alergat cu 

scopul de a strânge bani pen-

tru proiectul „100 de burse 

educaţionale pentru 100 de 

copii cu afecţiuni oncologice 

din tabăra MagiCAMP”, în 

valoare totală de 600.000 lei.

TOR130 a avut startul pe 

10 septembrie, la ora 21:00, 

din comuna Gressoney St. 

Jean, situată la o altitudine 

de 1.385 m, şi a avut o ur-

care puternică până la 2.600 

m, la Refugiul Grand Tour-

nalin. Valea Aosta este spec-

taculoasă, trecând prin zo-

ne splendide, precum Col 

Nannaz (2.773 m), Col des 

Fontaines (2.696 m), Fenêtre 

d’Ersaz (2.290 m), Col de 

Vessonaz (2.794 m), Col der 

Champillon (2.709 m) şi ul-

tima urcare, la Col de Ma-

latra (2.925 m).

La start, Vlad s-a aşezat 

la coada grupului cu steagul 

tricolor şi tricoul MagiCAMP, 

avansând treptat, pas cu pas. 

Totul a mers bine până la 

punctul de control Oayce. 

Acolo a dormit o oră, a mân-

cat şi a pornit spre Col de 

Brison (2.480 m). Pe drum, 

Vlad a început să vomite tot 

ce avea în stomac şi să aibă 

halucinaţii. Trunchiurile de 

copaci au început să prindă 

forme de animale, rădăcini-

le copacilor să devină şerpi, 

astfel a pornit o luptă între 

minte şi corp. În ciuda tutu-

ror greutăţilor întâmpinate, 

amintirile alături de fetele 

de la camera curcubeu şi a 

clipelor frumoase din tabă-

ra MagiCAMP l-au ajutat să-şi 

regăsească puterea de a mer-

ge mai departe.

Clipele de la echitaţie, 

distracţia de la piscină sau 

curajul copiilor din parcul 

de aventură l-au determi-

nat să nu renunţe. Pentru 

că urcările erau lungi şi gre-

le, a început să numere 500 

de paşi, după care să facă 

o pauză de câteva secunde. 

A ajuns la Saint Rhemy 

en-Bosses (1.519 m) într-o 

stare mai gravă, iar medi-

cul i-a spus că este alerge-

rea lui, dacă doreşte să con-

tinue. Fie este dus la am-

bulanţă şi conectat la per-

fuzii, fie merge mai depar-

te, dar pe propria răspun-

dere. A decis să continue 

cursa pentru că a conside-

rat că durerea lui nu se com-

pară cu durerea pe care co-

piii o simt la chimioterapie 

sau radioterapie!

Cuvintele soţiei 
l-au motivat

La Col de Vessonaz (2.794 

m), Vlad a sunat-o pe soţia 

sa, Raluca, doar pentru a-i 

asculta vocea şi a primi pu-

tere să meargă mai departe. 

„Hai, că poţi!”, acestea au 

fost cuvintele care au rezo-

nat în mintea lui Vlad şi au 

devenit mantra care l-a aju-

tat pas cu pas. Aceleaşi cu-

vinte le-a auzit şi în parcul 

de aventură unde copiii cu 

afecţiuni oncologice se în-

curajau unii pe alţii atunci 

când unui copil îi era frică 

să continue sau dorea să re-

nunţe pe traseu, crezând că 

nu mai poate continua.

De la Saint Rhemy en-Bosses 

(1.519 m), a urmat ultima ur-

care până la Col de Malatra 

(2.925 m), iar pe culmea cea 

mai înaltă, Vlad a ridicat bra-

ţele spre cer şi a strigat de fe-

ricire pentru că greul a trecut. 

A urmat o coborâre de 5 ore 

până la fi nish, în Courmaye-

ur. La ultimii paşi prin oraş a 

fost întâmpinat de copii de la 

grădiniţă, care i-au strigat „For-

ţă!”, „Bravo!”, „Mai ai un 

pic!” şi nu în ultimul rând de 

oameni pe care nu ii cunoş-

tea, dar care l-au felicitat şi 

l-au încurajat.

Vlad a scos tricolorul şi 

cu tricoul galben din tabă-

ra MagiCAMP a trecut linia 

de finish în aplauzele sute-

lor de oameni prezenţi. A 

semnat pe panoul galben de 

la finish cu „Vlad Pop Ma-

giCAMP România” şi a pri-

mit medalia alături de tri-

coul învingătorilor. Bucuria 

de la finish a şters toate du-

rerea de pe traseu. Vlad a 

alergat la Tor des Geants 130 

km, D.N. 12.000, dar asta 

nu e tot! Clujeanul urmea-

ză să alerge 620 km la 6633 

Arctic Ultra 2020, tot pen-

tru MagiCAMP.

„Muntele mi-a dat voie să termin cursa!”
Victoria uriaşă a clujeanului Vlad Pop în Italia pentru copiii bolnavi de cancer de la MagiCAMP

În martie 2019, Vlad a câştigat cursa de 120 de mile a celui mai dur maraton din lume, 6633 Artic Ultra. 
Anul acesta, va porni în proba de 620 km.

Clujeanul se înscrie la maraton cu un singur gând: să strângă bani 
de burse pentru copiii bolnavi de cancer.
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Cele mai ridicate preţuri 

medii ale terenurilor se 

întâlnesc în Cluj-Napoca 

şi la Bucureşti, susţin spe-

cialiştii în domeniul imo-

biliar. Cu toate acestea, 

preţurile piperate devin 

piedici în calea profi tabi-

lităţii proiectelor reziden-

ţiale, care ajung să 

se scumpească exagerat.

Conform unui consultant 

imobiliar, majoritatea terenuri-

lor căutate de dezvoltatorii imo-

biliari sunt destinate segmen-

tului rezidenţial al pieţei, în vre-

me ce în restul ţării cererea se 

concentrează pe terenuri pen-

tru dezvoltări de retail. Aceştia 

semnalează o altă tendinţă tot 

mai pregnantă a pieţei imobi-

liare din România, care se ma-

nifestă în marile oraşe regiona-

le, precum Cluj-Napoca, Timi-

şoara sau Iaşi. Este vorba des-

pre achiziţia de terenuri desti-

nate proiectelor mixte.

Cele mai mari preţuri medii 

ale terenurilor se întâlnesc în 

Cluj-Napoca (de exemplu, în car-

tierul Mărăști prețul unui metru 

pătrat variază de la 1.500 euro 

până la 3.125 euro/mp, potrivit 

unui portal imobiliar) şi Bucu-

reşti, unde tind să blocheze pro-

fi tabilitatea proiectelor, alături de 

costurile de construcţie, care afec-

tează la rândul lor profi tabilita-

tea noilor proiecte, în special, re-

zidenţiale de pe piaţa low-me-

dium, care ajung să se scum-

pească exagerat din cauza cos-

turilor cu construcţia şi a aştep-

tărilor de profi t ale dezvoltatori-

lor, avertizează specialiştii.

Pentru restul anului, consul-

tanţii se aşteaptă ca atenţia po-

tenţialilor cumpărători să ră-

mână concentrată pe suprafe-

ţe de teren aproape de metrou, 

cu PUZ-uri deja aprobate şi e 

de aşteptat, pe măsură ce tere-

nurile ideale pentru spaţii de 

birouri se împuţinează, ca dez-

voltatorii să caute debuşeuri în 

alte oraşe, în special în oraşe-

le regionale, concentrate până 

acum mai puţin pe birouri şi 

mai mult pe dezvoltările de re-

tail, potrivit economica.net.

Preţurile mari 
ale terenurilor din Cluj 
blochează profitul 
proiectelor rezidenţiale?

Echipele canine de la 

vamă sunt deosebit de efi -

ciente la nivel naţional. 

Vestea bună este că există 

interes pentru un nou 

centru de dezvoltare cani-

nă şi la Cluj-Napoca.

Potrivit declaraţiilor făcu-

te de şeful Centrului de for-

mare a echipelor canine care 

acţionează în sectorul vamal 

din România, Alexandru Io-

niţă, marţi, la conferinţa de 

lansare a campaniei naţiona-

le împotriva contrabandei cu 

ţigări, statul român adună anu-

al peste un milion de euro din 

amenzi şi confi scări în urma 

contrabandei cu tutun. Totul 

datorită câinii antrenaţi, în 

condiţiile în care statul român 

investeşte în echipele canine 

aproximativ 150.000 de euro.

„Echipele canine reprezin-

tă un mijloc complementar al 

controlului vamal, noi venim 

în sprijinul structurii de con-

trol din frontieră sau al cole-

gilor noştri din echipele mobi-

le, inclusiv al celor din alte in-

stituţii ale statului care au atri-

buţii în combaterea şi preve-

nirea contrabandei cu ţigări şi 

a trafi cului de droguri. E o 

chestie cu care noi ne mân-

drim, faptul că în România 

suntem singurii şi avem rezul-

tate deosebite, aici, la Giurgiu, 

este singurul centru care a for-

mat câini pentru detecţia de 

telefoane mobile, care au fost 

pregătiţi pentru Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor”, 

a declarat Alexandru Ioniţă.

„Am pregătit câini pentru 

vamă, inclusiv pentru detecţia 

de numerar, şi sunt chestii ca-

re au fost pionierat în România 

chiar dacă noi, ca structură va-

mală, nu avem o tradiţie foar-

te mare în spate şi am dezvol-

tat această activitate din anii 

1999-2000. Avem rezultate, ca 

un exemplu de efi cienţă a echi-

pelor canine, anual, din amenzi, 

ţigări confi scate, maşini confi s-

cate care au fost utilizate în 

contrabanda cu ţigări, statul 

român adună peste un mili-

on de euro, iar instituţia in-

vesteşte maximum 150.000 de 

euro, deci raportul de efi cien-

ţă este foarte bun”, a mai 

punctat şeful Centrului de for-

mare a echipelor canine.

Eugen Teodorovici a decla-

rat că echipele canine vor fi  spri-

jinite cu fonduri pentru ţinuta 

conductorilor, maşini, medici 

veterinari. De asemenea, potri-

vit ministrului, se intenţionea-

ză dezvoltarea a încă două cen-

tre de acest fel la Cluj şi la Tul-

cea, dar şi ca centrul de la Giur-

giu să fi e mutat şi modernizat 

la nivel european la Bucureşti, 

în cartierul Pantelimon.

Câinii-vameşi de un milion 
de euro. Centru de formare la Cluj?

Peste jumătate dintre 

angajaţi au în plan 

să ceară o mărire salaria-

lă sau să îşi caute un nou 

loc de muncă până 

la fi nele acestui an.

Nivelul insufi cient al venitu-

rilor este principala nemulţumi-

re a acestora, arată datele unui 

sondaj efectuat de o platformă 

de recrutare online.

„Şase din zece respondenţi 

au declarat că au în plan să îşi 

caute activ alt loc de muncă, iar 

lor li se adaugă alţi aproape 7% 

care iau în calcul această posi-

bilitate. Un sfert dintre respon-

denţi afi rmă că nu îşi vor căuta 

alt loc de muncă, însă dacă vor 

primi o ofertă mai bună, o vor 

accepta cu siguranţă. Doar sub 

4% dintre respondenţi afi rmă cu 

tărie că nu sunt interesaţi deloc 

de alt job, fi ind mulţumiţi cu cel 

actual”, se arată într-un sondaj 

realizat de BestJobs.

Chiar dacă nu vor reuşi să 

îşi găsească alt job, 55% din-

tre respondenţi au spus că au 

de gând să ceară o mărire sa-

larială de cel puţin 20%. Alţi 

17% sunt indecişi dacă vor fa-

ce acest lucru şi doar 28% afi r-

mă că nu intenţionează să cea-

ră angajatorului mai mulţi bani, 

conform studiului.

Potrivit sursei citate, intere-

sul pentru un job în străinăta-

te rămâne ridicat, date fi ind ni-

velurile salariale mult mai ridi-

cate din alte ţări. În aceste con-

text, doi din zece respondenţi 

au în vedere să îşi caute un job 

inclusiv în străinătate până la 

fi nalul anului, iar 22,3% nu ex-

clud această variantă. De ase-

menea, sondajul mai arată că 

44% dintre angajaţi şi-ar da de-

misia pe loc dacă ar găsi în al-

tă parte un salariu între 500 şi 

1.000 de euro.

„Trei din zece angajaţi (30%) 

ar renunţa imediat la jobul ac-

tual pentru un salariu între 1.000 

şi 2.000 de euro, în timp ce 12% 

ar schimba mâine jobul pentru 

un salariu care depăşeşte 2.000 

de euro. Doar 14% dintre res-

pondenţi au afi rmat că nu şi-ar 

da demisia doar pentru bani”, 

se menţionează în analiza plat-

formei de recrutare online.

Pe de altă parte, principa-

lul motiv care i-ar reţine pe 

angajaţi să îşi schimbe jobul 

este că lucrează într-o echipă 

de care s-au ataşat foarte mult 

(25% dintre respondenţi). Pen-

tru alţi 16,8%, motivul prin-

cipal pentru care şi-ar păstra 

jobul actual este că biroul e 

aproape de casă. Aproape tot 

atâţia se tem să nu „cadă din 

lac în puţ”, iar 12,7% sunt re-

ţinuţi de faptul că în domeniul 

în care activează sunt puţine 

locuri de muncă disponibile.

Clujul, pe locul 2 
în topul salariilor

Clujul ocupă a doua treap-

tă a podiumului pe țară la ni-

velul salariului mediu net, 

singurul oraş care depăşeşte 

„inima Transilvaniei” fi ind 

Bucureştiul. Clujenii au un 

salariu mediu net lunar de 

3.115 lei, cu aproximativ 500 

de lei mai puţin decât Bucu-

reşti, acolo unde în medie se 

câştigă 3.684 de lei pe lună. 

În schimb, clujenii câștigă de 

departe cel mai bine compa-

rativ cu ceilalți locuitori ai re-

giunii de dezvoltare Nord-

Vest. Restul câștigurilor sala-

riale medii din regiune vari-

ază între 2.071 de lei și 2.231 

de lei, Sălajul fi ind județul cu 

cea mai mare rată a șomajului 

din regiune, de 4,6%, valoa-

re similară cu media națională.

Românii, profund 
nemulţumiţi de salarii
Aproape jumătate dintre angajaţi şi-ar da demisia dacă ar încasa 
o leafă de cel puţin 500 de euro în altă parte
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Pornind de la „Fenomentul 

Piteşti”, experimentul 

de reeducare ce consta 

în distrugerea psihică 

a individului, a apărut 

ideea spectacolului 

„Pe ei!”. Spectacolul 

este marca „Texte bune 

în locuri nebune”, proiect 

iniţiat de actorul clujean 

Ionuţ Caras, care doreşte 

să valorifi ce, prin teatru, 

diverse locaţii. Astfel, 

„Pe ei!” s-a jucat în data 

de 17 septembrie, chiar 

în fostul penitenciar 

din Piteşti.

În România, la începutul 

anilor 1950, a avut loc un ex-

periment înfi orător, desfăşu-

rat în închisorile comuniste. 

Deţinuţii închişi acolo fi ind-

că erau ostili faţă de noul re-

gim au fost supuşi unor me-

tode de reeducare, prin tor-

tură. Prin aceste metode se 

dorea să se reducă la tăcere 

sau să se elimine românii 

„imprevizibili”: elevi, stu-

denţi, persoane intelectuale, 

persoane care ar fi  putut să 

devină o forţă de opoziţie.

Spectacolul a avut loc într-o 

zi de marţi, în curtea fostului 

penitenciar din Piteşti, unde 

sute de studenţi au trecut prin 

procesul de reeducare. Însă, 

până la spectacol, a fost un 

drum lung, plin de emoţie.

Câteva rânduri de scări din 

Teatrul Naţional din Cluj-Na-

poca duc spre o sală întune-

coasă. Un geam deschis lasă 

lumina să pătrundă. Este vor-

ba de sala Ion Caragiale, unde 

o mână de actori, în frunte cu 

Ionuţ Caras, cel care a regizat 

spectacolul, au pus în scenă un 

spectacol care i-a zdruncinat 

pe privitori. În sala Caragiale 

este o scenă aproape cât întrea-

ga sală, un loc de joacă a ac-

torilor, care a devenit un loc de 

amintire a ororilor care s-au pe-

trecut la închisoarea din Piteşti. 

Înainte de repetiţia cu public, 

actorii se pregătesc. Diana Bu-

luga ia notiţe pe text, alţii mai 

verifi că un mesaj înainte să in-

tre în personaj. Andrei Mărcu-

ţă îşi încălzeşte vocea. Se vor-

beşte puţin. Fiecare, în propriul 

mod, îşi intră în personaj.

„Nimeni n-ar putea să vă 
reziste, domnule Ţurcanu!”

Se repetă, se mai adaugă 

detalii. Veselia parcă li se 

ascunde, ceva se schimbă, 

parcă toţi devin unul, iar 

acel unu, devine la rândul 

său una cu scena.

„Sunt variaţiuni. M-am cul-

cat cu soră-mea. Nu e totul o 

sodomie naţională”, dă indi-

caţii Caras. „Du-te în lumea 

animalelor”, îi spune lui Vic-

tor Hegedüs. „Adică în mo-

mentul în care făcea mărturi-

ile, să se autoacuze de zoofi -

ile. Asta însemna disperarea. 

Să ajungi să inventezi cele 

mai oribile lucruri despre ti-

ne şi despre cei dragi!”.

„Mi-e greu să zic aşa ceva!”, 

mărturiseşte Szekely Tibor.

„Toarnă-i pe alţii: pe ve-

cini, pe rude, spune că voiau 

să fugă din ţară, că aveau ar-

me în casă”, îi spune apoi Io-

nuţ Caras Alinei Mişoc.

„Eu sunt Evanghelia 
voastră!”

Ionuţ Caras, înainte de re-

petiţia cu public din Cluj-Na-

poca le vorbeşte asemenea 

unui antrenor care dă echipei 

sale ultimele indicaţii înain-

tea unui meci important:

„Să nu jucaţi demonstra-

tiv. Jucaţi mai degrabă cu o 

atitudine pioasă, umilă, fa-

ţă de oamenii aceea care au 

fost traumatizaţi pe viaţă, 

au fost îmbolnăviţi, au mu-

rit. Noi ne punem în locul 

lor, le spunem povestea. Ti-

neţi-vă energiile în frâu! Pe 

mine mă interesează ca tex-

tul să ajungă la oameni”.

Trebuie să interacţioneze 

cu cei din public. Le spune 

să caute oameni care îi aju-

tă, care să nu le ia energie. 

Să respire între fraze, să 

„muşte” cuvintele.

„Începem imediat”, se aude 

vocea lui Caras. Oamenii intră 

în sală, spectacolul începe. Stau 

în primul rând şi deşi am văzut 

mai multe fragmente în timpul 

repetiţiilor, abia acum simt im-

pactul cuvintelor, a gesturilor, a 

amintirilor celor torturaţi, pe ca-

re actorii le spun pe scenă. Sunt 

informaţii şocante, greu de di-

gerat. Recreează scene religioa-

se, dar în batjocură, fi indcă as-

ta erau puşi să facă şi deţinuţii 

de la Piteşti. Să uite de credin-

ţă. Să moară Dumnezeu defi ni-

tiv pentru ei, să nu mai aibă ni-

ciun licăr de speranţă, nimic 

spre care să-şi îndrepte gândul 

în orele în care trebuiau să stea 

nemişcaţi în aceleaşi poziţii. Sau 

în momentele în care trebuiau 

să mănânce fecale sau în care 

erau bătuţi fără milă. Sau în ce-

le în care trebuiau să se com-

porte ca nişte porci, să stea în 

patru labe, să grohăie, să mă-

nânce cât mai repede terciu fi er-

binte, care le ardea limba, bu-

zele, obrajii, gâtlejul Unele sce-

ne par haioase, dar nu sunt. Ni-

mic nu e haios.

Andrei Mărcuţă este prima 

dată Eugen Ţurcanu. Rolul ce-

lui care a torturat fără milă 

atâţia oameni este preluat o 

dată de un actor, o dată de al-

tul. Fiecare este, pe rând vic-

timă şi abuzator, pentru a sub-

linia linia fi nă care a fost tre-

cută de mulţi dintre cei care 

nu au mai suportat tortura.

Eugen Ţurcanu a fost un de-

ţinut politic, care a fost condam-

nat la moarte pentru rolul său 

în fenomenul cunoscut sub de-

numirea Experimentul Piteşti. 

În puşcărie, Ţurcanu, fi ind adept 

al valorilor comuniste, a deve-

nit liderul unui grup de deţinuţi 

al cărui scop era maltratarea şi 

torturarea altor deţinuţi, în sco-

pul „reeducării” acestora în spi-

ritul marxism-leninismului şi a 

obţinerii de informaţii de valoa-

re pentru organele de represiu-

ne comuniste.

Spectacol fără aplauze

O femeie plânge. Nu poa-

te nici să îşi şteargă lacrimi-

le. Cei din sală, care privesc 

şi respiră încet, rar, parcă de 

teamă că ar rupe o vrajă.

La sfârşit, cei din public 

nu pot să reacţioneze. Nimeni 

nu aplaudă. Nu am văzut 

nicicând un spectacol la ca-

re să nu se aplaude la sfâr-

şit. Mulţi spun că le-a plăcut, 

dar este cu adevărat şocant, 

de aici şi lipsa de reacţie.

„Durerea o simţi de la în-

ceput până la fi nal. Este o du-

rere continuă, care strânge tot 

în tine”, spune o femeie.

Caras notează ce spun cei 

din public, să ţină cont de 

anumite sugestii pentru ur-

mătoarele repetiţii.

O închisoare transformată 
în Memorial

Ziua spectacolului se apro-

pie cu paşi repezi. Pe drum, 

actorii împărtăşesc din expe-

rienţa lor, din trăirile pe care 

le au în timpul repetiţiilor.

„Este greu să îmi dau sea-

ma cum s-au simţit oame-

nii aceia. Nu am trăit nimic 

asemănător încât să pot să 

asociez senstimentele”, spu-

ne Alexandra Cheroiu, iar 

Alina Mişoc o aprobă.

Într-un fi nal, se ajunge la 

Piteşti, iar prima oprire este 

chiar la fosta închisoare, în 

curtea căreia urma să se joa-

ce spectacolul. Memorialul În-

chisoarea Piteşti este un mu-

zeu memorial afl at în interi-

orul fostului penitenciar, ac-

tiv între 1941-1977. Memori-

alul a fost deschis publicului 

larg în 2014, situl găzduind 

expoziţii, evenimente cultu-

rale şi programe educaţiona-

le pe teme legate de detenţia 

politică anticomunistă.

Închisoarea în sine este pli-

nă de energie negativă. Durerea 

a sute de oameni a rămas im-

primată în pereţi. În Camera 4 

Spital, unde au avut loc cele mai 

multe torturi, unde deţinuţii erau 

obligaţi să vadă cum prietenii 

lor erau chinuiţi, unde Ţurcanu 

îşi punea în aplicare cele mai 

bolnave idei, acum este un Pa-

raclis. Acolo, în acel loc întune-

cat răzbate acum lumina şi par-

că o luptă între bine şi rău se 

duce la nesfârşit. Mozaicul pe 

care deţinuţii erau obligaţi să 

îl parcurgă în patru labe, cu o 

mână spălând în cerc şi cu cea-

laltă lovindu-şi colegii este în-

că acolo, iar urmele rotunde 

sunt vizibile. Balustrada de 

metal, de care Ţurcanu îşi lo-

vea cheile, scotând un sunet 

care îi înspăimânta pe deţinuţi 

este încă acolo. Amintirile du-

reroase sunt încă acolo.

„PE EI!”, un spectacol despre tortură și durere
Actori clujeni au pus în scenă ororile care au avut loc la închisoarea Pitești

„PE EI” a fost jucat în curtea închisorii din pitesti

CITIȚI ARTICOLUL INTEGRAL 
PE WWW.MONITORULDECJ.RO

Distribuția spectacolului:
Diana Buluga, Alexandra Cheroiu, Dragoș Ioniță, Viktor 
Hegedüs, Andrei Mărcuță, Alina Mișoc,  Bogdan Neciu, 
Szekely Tibor

Regia: Ionuț Caras
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În urmă cu o săptămână, 

clujenii au putut să audă 

replici şi cântece 

din diverse spectacole 

ale Teatrului Naţional 

Cluj în mijloacele 

de transport în comun. 

Acum urmează să încea-

pă în forţă noua 

stagiune, iar reprezentan-

ţii instituţiei promit 

surprize interesante.

Premierele toamnei

În cadrul unei conferinţe de 

presă, a fost prezentat progra-

mul pe următoarea perioadă. 

Astfel, în toamna acestui an 

vor avea loc trei premiere, „Fur-

tuna”, „Porno” şi „Singuri prin-

tre mârlani”. Furtuna este o 

piesă de William Shakespeare 

scrisă pe la 1610 – 1611, fi ind 

considerată de unii critici ca 

ultima piesă pe care Shakes-

peare a scris-o singur. În acest 

spectacol va juca celebrul ac-

tor Marcel Iureş.

„În viziunea lui Gabor Tom-

pa, Prospero este o maşină-

rie fermecătoare, care încear-

că să descopere lucruri des-

pre el însuşi, despre lumea 

înconjurătoare, despre lumea 

în care a fost şi în care trebu-

ie să se întoarcă mai curat. 

Să-şi regleze etic şi spiritual 

relaţia cu propria lui întoar-

cere. Totul petrecându-se 

într-o convenţie uriaşă, care, 

la fi nal, se limpezeşte, să dă 

pe faţă, în lumini de serviciu 

şi lumini de sală şi spune: As-

ta e. Eu nu mai am putere. 

S-a terminat spectacolul, ar-

ta, magia. Acum ziceţi dum-

neavoastră!”, a spus Marcel 

Iureş despre personajul pe ca-

re îl interpretează.

Spectacolul Porno de Vis-

ky András, în regia lui Răzvan 

Mureşan, aduce în faţa spec-

tatorilor clujeni realitatea anu-

lui 1989, „un an singuratic, 

dezgolit şi brutalizat în istoria 

recentă a româniei”, după cum 

spune chiar autorul textului. 

La „Singur printre mârlani”, 

scenariul este de Andrea Ga-

vriliu, după Florin Bican.

„ Furtuna, un spectacol dina-

mic si de o mare frumusete. Avan-

premiera este pe 24 septembrie 

si pe 6 octombrie premiera. Cea-

laltă premieră, de pe 20 septem-

brie, este PORNO, un nou spec-

tacol la Euphorion, un spectacol 

intens poetic, cu iubire şi cu 

moarte pe fundalul evenimente-

lor premergătoare Revoluţiei şi 

în timpul ei”, a spus Mihai Mă-

niuţiu (foto), directorul Teatru-

lui Naţional Cluj-Napoca.

Mini festival

Datorită faptului că în acest 

an se împlineşte un secol de tea-

tru în limba română la Cluj, în 

perioada 3-7 decembrie va avea 

loc, un „mini festival de teatru”.

„Va fi  un micro festival cu 

cele mai bune spectacole ale 

noastre”, a spus Măniuţiu.

În acea perioadă se vor pu-

ne în scenă: „Cel mai iubit din-

tre pământeni”, „Poveşti de 

dragoste la prima vedere”, „Sin-

gur printre mârlani” şi Tzata 

arde şi Dada se piaptănă.

De asemenea, tot în ca-

drul acestui micro festival 

va avea loc şi noaptea por-

ţilor deschise la TNC.

După aceea vor avea loc 

Întâlnirile Internaţionale de 

la Cluj. Afl at la a IX-a ediţie 

festivalul ce se desfăşoară 

anual anual organizat de Tea-

trul Naţional din Cluj-Napo-

ca, va avea loc în perioada 9 

– 13 octombrie.

Festivalul aduce împreună 

oameni de teatru din ţară şi 

din străinătate, prezentând ce-

le mai recente producţii ale 

teatrului, precum şi o serie de 

spectacole invitate, lansări de 

carte şi expoziţii.

Salarii mai mari, probleme 
cu banii la producţie

Teatrul Naţional Cluj-Na-

poca se confruntă, ca şi ma-

joritatea teatrelor din Româ-

nia cu probleme cu banii. Pâ-

nă în urmă cu puţin timp se 

plângeau că nu există bani 

pentru salarii, acum acestea 

au crescut, dar au scăzut ba-

nii de producţie.

„Salariile s-au dublat şi 

chiar triplat în unele cazuri, 

banii de producţie s-au dimi-

nuat cu 70 la sută. Să nu ne 

înţelegeţi greşit, suntem ok 

subvenţionaţi, doar că acum 

banii merg la salarii, sunt alo-

caţi legal pentru plata lor şi 

nu putem schimba capitolul 

bugetar să îi folosim pentru 

producţie, e ilegal”, a spus 

Mihai Măniuţiu.

Acesta a mai spus, între-

bat de presă, că un spectacol 

mare costă 200.000-300,000 

de lei şi 20-40.000 lei unul 

mic”, a mai spus acesta.

Premiere, întâlniri 
internaţionale şi un 
micro festival la TNC
Teatrul clujean începe stagiunea în forţă, 
deşi sunt probleme cu banii

Februarie / Ubu in concert de Ada Milea

In format de studio / ”Eling”, regizor Misirianţu

Procese la teatru / Legenda Meșterului Manole

Sept 2020 / „Demonii” după Dostoievski

Caligula de Albert Camus / regizor Răzvan Mureșan

Premierele pe 2020



joi, 19 septembrie 2019 | monitorulcj.ro 7

Comunitatea suntem noi!

Ateliere pentru copii si familiile lor

un eveniment 21-22 septembrie 2019
AMBIENT CLUJ-NAPOCA

#atelierecreative #sanatate #gradinata #educativ #sport

confort prin instala ii de calitate ez a min ség kényelemmel jár
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Riscul unui Brexit fără 

acord rămâne „extrem 

de real”, a declarat, mier-

curi, preşedintele în exer-

ciţiu al Comisiei 

Europene, Jean-Claude 

Juncker, într-o dezbatere 

în Parlamentul European 

reunit în sesiune plenară 

la Strasbourg.

„Aceasta va fi poate op-

ţiunea Regatului Unit, dar 

niciodată opţiunea Uniunii 

Europene”, a spus Juncker 

în hemiciclul de la Strasbo-

urg, potrivit AFP şi Reuters, 

la două zile după o întâlni-

re neconcludentă cu premi-

erul britanic Boris Johnson, 

desfăşurată la Luxemburg. 

În intervenţia sa în faţa eu-

rodeputaţilor, Jean-Claude 

Juncker a spus că nu are 

„niciun ataşament emoţio-

nal” faţă de „plasa de sigu-

ranţă irlandeză”, dar a pre-

cizat că i-a transmis lui Bo-

ris Johnson angajamentul 

său faţă de obiectivele aces-

tui mecanism.

„Riscul unui Brexit fără 

acord rămâne foarte real!”, a 

subliniat Juncker, adăugând 

că Uniunea Europeană va în-

cerca să evite acest scenariu. 

„Nu sunt sigur că vom reuşi. 

Este foarte puţin timp rămas, 

dar sunt sigur că trebuie să 

încercăm”, a precizat Juncker.

„Plasa de siguranţă” 

(backstop), clauza care pre-

vede ca Marea Britanie să 

rămână „într-un spaţiu va-

mal unic” cu Uniunea Euro-

peană dacă nu este găsită o 

soluţie mai bună până la fi -

nalul perioadei de tranziţie, 

este un punct esenţial al acor-

dului de „divorţ” negociat 

de fostul premier britanic 

Theresa May şi Bruxelles, 

respins deja de trei ori de 

parlamentul de la Londra. 

Actualul premier britanic Bo-

ris Johnson respinge „plasa 

de siguranţă”, dar insistă că 

nu va amâna Brexitul dinco-

lo de 31 octombrie.

Juncker, aprobat 
de Tytti Tuppurainen

„I-am spus prim-ministru-

lui Johnson că nu sunt deloc 

ataşat emoţional de «plasa de 

siguranţă», dar i-am declarat 

clar că am un ataşament in-

tim faţă de obiectivele aces-

tuia”, a continuat Jean-Clau-

de Juncker. El l-a invitat pe 

premierul britanic să facă pro-

puneri „concrete, operaţiona-

le, scrise” cu privire la moda-

lităţile alternative de a atinge 

obiectivele respective.

„Nu este sufi cient să ni 

se explice de ce trebuie în-

lăturată «plasa de siguran-

ţă». Avem nevoie de soluţii 

operaţionale din punct de 

vedere juridic pentru a răs-

punde la problemele create 

de Brexit”, a ţinut să punc-

teze preşedintele în exerci-

ţiu al executivului UE.

La rândul său, reprezen-

tantul preşedinţiei finlande-

ze a Consiliului Uniunii Eu-

ropene, Tytti Tuppurainen, 

ministru al afacerilor euro-

pene, a apreciat că este des-

tul de probabil ca Regatul 

Unit să părăsească UE, la fi-

nalul lunii octombrie, în ab-

senţa unui acord. „Un Brexit 

fără acord este un rezultat 

destul de probabil”, a spus 

Tuppurainen, a cărui ţară 

asigură până la 31 decem-

brie 2019 preşedinţia semes-

trială a Consiliului UE.

Parlamentul britanic, un-

de Boris Johnson şi-a pierdut 

majoritatea, a votat în urmă 

cu două săptămâni o lege vi-

zând împiedicarea unei ieşiri 

din UE fără acord, care îl obli-

gă pe şeful guvernului să cea-

ră o amânare de trei luni a 

Brexitului dacă nu se ajunge 

la un acord până la 19 oc-

tombrie. Johnson a susţinut 

însă că ar prefera să fi e „mort 

într-un şanţ” decât să ceară 

o nouă amânare.

Brexit fără acord, 
scenariu extrem de real!
Juncker: „Este puţin timp rămas, nu ştiu dacă vom reuşi”

Premierul britanic, Boris Johnson și președintele în exercițiu al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, strângând mâna
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A.

angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Per-

mis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Ex-

perienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator, 

pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiţi CV-ul până la data de 30.09.2019, la adresa de e-mail: ionela.muresan@sea-
complet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Mul-

tinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează da-

tele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 

2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu ca-

racter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. re-

prezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru deta-

lii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://

seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii ROXER GRUP S.A. cu sediul social în 
România, mun. Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 1-3, jud. Cluj, având număr de ordine în 
Registrul Comerţului J12/84/1991, cod unic de înregistrare 201845, capital social subscris 
și integral vărsat 1.976.749,68 lei, în conformitate cu Actul constitutiv și cu prevederile 
legale, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 
21.10.2019, ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la sfârșitul zilei de 11.10.2019, stabilită ca dată de referinţă. În caz de neîndeplinire 
a condiţiilor de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
se va ţine la data de 22.10.2019, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:

1. Aprobarea măririi valorii nominale a unei acţiuni de la 2,26 lei la 2.915,56 lei, fără 
ca această modifi care să aibă ca efect majorarea capitalului social. În cazul în care prin 
această modifi care a valorii nominale nu vor rezulta acţiuni întregi, acţionarii în termen 
de maxim 30 zile de la apariţia hotărârii AGEA în Monitorul Ofi cial vor avea la dispoziţie 
următoarele variante: vor putea vinde acţiunile deţinute, vor putea cumpăra acţiuni sau 
vor putea deţine acţiuni în comun cu alţi acţionari. Resturile de acţiuni rezultate în urma 
acestei operaţiuni vor fi  trecute la dispoziţia societăţii, acţionarilor urmând a li se achita 
contravaloarea lor, la preţul stabilit de un evaluator.

2. Aprobarea modifi cării în mod corespunzător, în cazul aprobării propunerii de la 
punctul 1 din prezenta ordine de zi, a art. 3 din Contractul de societate și a art. 3 din 
Statutul societăţii, care vor avea conţinutul: „Capitalul social al societăţii este în valoare 
de 1.976.749,68 lei, divizat în 678 acţiuni, având fi ecare o valoare nominală de 2.915,56 
lei. Întregul capital social este subscris și vărsat de acţionari, aportul fi ecăruia fi ind conform 
registrului acţionarilor ţinut de către Registrul Mioriţa S.A.”, a art. 4 din Statutul societăţii, 
care va avea conţinutul: „Capitalul social în valoare de 1.976.749,68 lei este reprezentat 
prin 678 acţiuni, având fi ecare o valoare nominală de 2.915,56 lei. Numărul de acţiuni 
deţinut de către fi ecare dintre acţionari este evidenţiat de registrul acţionarilor ţinut de 
Registrul Mioriţa S.A.”, a art. 6 paragraf 1 din Statutul societăţii, care va avea conţinutul: 
„Capitalul social al societăţii este în valoare de 1.976.749,68 lei, divizat în 678 acţiuni, 
având fi ecare o valoare nominală de 2.915,56 lei.” și a art. 6 paragraf 2 din Statutul 
societăţii, care va avea conţinutul: „Acţiunile societăţii sunt nominative, de valori egale, 
emise în formă dematerializată și vor cuprinde elementele prevăzute de lege. Evidenţa 
acţiunilor și acţionarilor societăţii este de tip listă și este ţinută de Registrul Mioriţa S.A., 
cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Onisifor Ghibu, nr. 20A, jud. Cluj, înregistrată la Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1267/1997, având C.U.I. RO 9599222.”

3. Mandatarea Consiliului de administraţie pentru efectuarea tuturor demersurilor 
necesare derulării, fi nalizării și înregistrării măririi valorii nominale în cazul aprobării 
propunerii de la punctul 1 din prezenta ordine de zi, incluzând, dar fără a se limita la 
următoarele:

- să constate prin decizie rezultatul manifestării opţiunii prevăzute la punctul 1;
- să stabilească noua structură a acţionariatului;
- să modifi ce în mod corespunzător Contractul de societate și Statutul societăţii în 

conformitate cu noua valoare nominală și noua structură a acţionariatului.

4. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii 
societăţii Contractul de societate și Statutul societăţii, actualizate.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii 
societăţii Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, 
precum și să obţină documentele aferente eliberate de Ofi ciul Registrului Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi  consultate și 
procurate de la sediul societăţii, începând cu data de 20.09.2019.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generală Extraodinară sau își 
vor putea numi un reprezentant. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale, care 
se vor depune în original la sediul societăţii până la data de 18.10.2019.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
ABRUDAN DUMITRU DORU

Peste 91.000 clujeni 

au semnat pe listele 

de susţinere a candidatu-

rii preşedintelui Klaus 

Iohannis pentru un nou 

mandat la Cotroceni.

PNL Cluj a încheiat, marţi, 

procesul de strângere de sem-

nături pentru susţinerea can-

didaturii lui Klaus Iohannis 

pentru un nou mandat de 

preşedinte. Astfel, în urma 

acţiunii, s-au strâns în total 

91.690 de semnături.

„În numele organizaţiei PNL 

Cluj, le mulţumesc cetăţenilor 

care şi-au manifestat susţine-

rea faţă de candidatura dom-

nului preşedinte Klaus Iohan-

nis. Prin semnătura lor, cluje-

nii ne-au transmis faptul că do-

resc o Românie puternică, o 

Românie normală, o Românie 

funcţională şi o Românie res-

pectată şi apreciată în lume. 

Realegerea domnului Klaus Io-

hannis în funcţia de preşedin-

te este singura temelie pe care 

putem clădi o astfel de ţară, în 

care fi ecare român să se simtă 

respectat”, se arată într-un me-

saj transmis de europarlamen-

tarul PNL Daniel Buda.

„Ne aşteaptă o campanie 

electorală importantă nu 

doar pentru PNL, ci şi pen-

tru România însă, sunt con-

vins că în 24 noiembrie, prin 

votul cetăţenilor, PNL, în 

strâns parteneriat cu dom-

nul preşedinte Klaus Ioha-

nnis, vor reda românilor Ro-

mânia normală de care avem 

nevoie”, afirmă PNL Cluj.

Clujenii au semnat masiv 
pentru candidatura lui Iohannis

Senatul a adoptat, miercuri, 

în calitate de primă Cameră 

sesizată, iniţiativa legislati-

vă prin care sunt taxate 

pensiile speciale cuprinse 

între 7.000 şi 10.000 de lei 

cu 30%, iar ceea ce depă-

şeşte 10.000 de lei, cu 50%. 

Propunerea legislativă va fi  

dezbătută de Camera 

Deputaţilor, for decizional 

în acest caz.

În favoarea actului norma-

tiv au votat 76 de senatori şi 

16 s-au abţinut. Propunerea le-

gislativă prevede instituirea u-

nei taxe pe veniturile reprezen-

tând pensii şi indemnizaţii pen-

tru limită de vârstă primite în 

baza unor legi şi statute speci-

ale. Iniţiatorul propunerii legis-

lative, ministrul Finanţelor Pu-

blice, senatorul Eugen Teodo-

rovici, consideră că prin acest 

act normativ „se face dreptate 

şi justiţie socială”.

Proiectul privind taxarea pen-

siilor a fost amendat chiar de 

către iniţiator, astfel încât com-

ponenta din pensii bazată pe 

principiul contributivităţii să nu 

fi e taxată. Un alt amendament, 

propus de senatorul UDMR 

Tánczos Barna şi adoptat de Co-

misia de buget-fi nanţe şi de plen, 

prevede că şi pensia şefi lor de 

stat intră sub incidenţa proiec-

tului de lege.

Senatorul PNL Florin Cîţu a 

propus un amendament, res-

pins de plen, prin care toate 

pensiile speciale peste 5.000 de 

lei să fi e impozitate cu 90%. 

„Prin acest amendament se eli-

mină demagogia şi ipocrizia”, 

a spus Cîţu, care a explicat că 

pensiile parlamentarilor cu un 

singur mandat sunt mai mici de 

7.000 de lei şi astfel nu sunt ta-

xate. De asemenea, senatorii 

USR au propus scăderea plafo-

nului pentru taxarea pensiilor 

speciale de la 7.000 la 4.000 de 

lei, dar acest amendament for-

mulat direct în plen nu a fost 

luat în considerare.

„Conform informaţiilor fur-

nizate de Casa Naţională de Pen-

sii, pentru un număr de 9.312 

benefi ciari de pensii de serviciu 

în plată la sfârşitul lunii iunie 

2019, din total sume cuvenite 

în cuantum de 105.706.216 lei, 

partea suportată din bugetul asi-

gurărilor sociale de stat bazată 

pe contributivitate reprezintă 

aproximativ 16,9%, iar cea fă-

ră contributivitate, suportată de 

la bugetul de stat, reprezintă 

aproximativ 83,1%. Se consta-

tă că în cazul pensiilor mai ma-

ri de 10.000 lei lunar compo-

nenta bazată pe necontributivi-

tate este dominantă compara-

tiv cu cea bazată pe contributi-

vitate”, se arată în expunerea 

de motive formulată de USR.

De asemenea, iniţiatorul ex-

plică, în expunerea de motive, 

că în stabilirea plafonului de 

7.000 de lei peste care se pro-

pune taxarea pensiilor s-au fo-

losit studii recente făcute de 

Academia Română, fi ind avu-

te în vedere şi cerinţele de con-

vergenţă a veniturilor prezen-

tate în raportul de fundamen-

tare a Planului naţional de adop-

tare a monedei euro.

Taxarea pensiilor 
speciale „grase”, 
adoptată în Senat 
Amendamentele în care se dorea un plafon 
şi mai mic au fost respinse
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Cu profundă tristeţe și durere în sufl et, ne alăturăm 
suferinţei familiei în aceste momente triste în care

COLONEL DOCTOR HORGE IOAN

a trecut în nefi inţă.

Sincere condoleanţe și Dumnezeu să-l odihnească!

Familia Cristescu

CONDOLEANȚE

Cu multă tristeţe, ne despărţim pentru totdeauna și îi 
aducem un ultim omagiu

Domnului COLONEL DOCTOR HORGE IOAN

Transmitem sincere condoleanţe familiei.

Dumnezeu să-l odihnească!

Colectivul companiei Opticris

CONDOLEANȚE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 
camere la etaj, curte și grădi-
nă cu pomi fructiferi, la 50 km 
de Cluj-Napoca. Pentru infor-
mașii sunași la tel. 
0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

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

TERENURI

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (4.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 

mp.Telefon:0752371454

¤ 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.

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (8.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (8.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 

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

TUIT

informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, RE-
GLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0722-801595. (11.30)

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (8.11)

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (6.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-

ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (6.14)

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

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

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

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.7)

¤ Vând dulap cu două uși, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (7.7)

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

LICITAȚII

Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la prima lici-
taţie publică, în data de 
30.09.2019, ora 12.00, bunuri-
le mobile constând din: - Merce-
des - Benz GL 320 CDI 4Matic, 7 
locuri, an fabricaţie 2008 , preţ 
62.700 lei, plus TVA 11913 lei; - 
Volkswagen 9KV SLAYQXO1, ve-
hicul cu utilizare multiplă, an fa-
bricaţie 2001, preţ 4.600 lei, 
plus TVA 874 lei; - BMW 560L 
NC71, an fabricaţie 2004, preţ 
19.700 lei, plus TVA 3743 lei. 
Informaţii suplimentare pot fi  
obţinute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, sala 
10, ghiseul 11, telefon 
0264.591670, interior 586 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunuri-
lor sechestrate.

MATRIMONIALE

¤ Dacă mai crezi în valorile 
prieteniei, în comunicare și 
bun simț, ai între 49-55 de 
ani, peste 180, scrie-mi pe e-
mail: dana_is66@yahoo.com 
sau tel. 0756-751818. (2.5)

PIERDERI

¤ MEDIA EXPRES S.R.L.,  
J12/310/1999, C.U.I. 
11536803, declar pierdut certi-
ficatul constatatoar la benefici-
ar (terți) al societății. Îl declar 
nul.

DIVERSE

¤ Vând cuverturi ţesute din lâ-
nă, preţ 100 RON/buc. Inf. la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (8.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (8.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu 

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

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

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

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

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

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând găini ouătoare sub un 
an, rasa LOHMANN, preţ 15 lei 
respectiv 12 lei. Informaţii su-

plimentare la telefon 

0745-265436.

¤ Desfiinţare gospodărie! 

Vând lucruri casnice, încălţă-

minte femei. Preţuri foarte bu-

ne. Pentru informaţii supli-

mentare sunaţi la telefon 

0735-176040.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPȘA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 11.09.2019, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 13:00, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţile se 
vor repeta în datele de, 18.09.2019, 26.09.2019, 
03.10.2019 și 10.10.2019 în aceleași condţii.Informaţii 
suplimentare se pot obţine la tel : 0264/432.603

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla organizează concurs 
pentru ocuparea urmatorului

post în cadrul Compartimentului Managementul 
Calităţii

- 1 post vacant de consilier juridic debutant pe durată 
nedeterminată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Gherla, 
str.Horea nr.2, în data de 10.10.2019, ora 10,00 – proba 
scrisă și în data de 14.10.2019, ora 10,00 – interviul.

Mai multe informaţii la telefon 0264 241914, pe site-ul 
Spitalului Municipal Gherla: spitalgherla.ro sau la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Gherla.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. Aleea 
Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul post la 
punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat în Turda, 
str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:

-  Absolvent de studii superioare de specialitate.

- Atestat de liberă practică.

- Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare 
și relaţionare interpersonală.

-Interes profesional.

-Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii și 
colegii.

-Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 
de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail 
offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a cărui 
dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile postului.

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior 
Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
,,Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post autopsier
- 1 post magaziner

- 1 post economist specialist IA
- 1 post manipulant bunuri

- 1 post muncitor necalifi cat I
- 2 posturi portar

- 1 post îngrijitor curte
Proba scrisă va avea loc în data de 14.10.2019, ora 11.00, 

str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala 
albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 16.10.2019, ora 11.00, la 
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru postul de autopsier
- studii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire 

a liceului;

- 6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de prosectură.

- pentru postul de magaziner
- studii – diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire 

a școlii generale;

- 6 luni vechime în activitate.

- pentru postul de economist specialist IA
- diplomă de licenţă în specialitate-economist;

- vechime în specialitate peste 6 ani și 6 luni.

- pentru posturile de: manipulant bunuri, muncitor 
necalifi cat I, portar şi îngrijitor curte

- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 03.10.2019, ora 15:30;

Date de contact: telefon 0264334913.
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Ani Senocico 
a plecat la Cisnădie

Mihaela Ani-Senocico, 37 ani, a 
plecat de la Universitatea Cluj 
și va evolua în următoarea pe-
rioadă la Măgura Cișnădie.
Mihaela Ani-Senocico a plecat de 
la Universitatea Cluj și va juca în 
următoarea perioadă la Măgura 
Cisnădie, echipă care este angre-
nată în Cupa EHF. Formaţia sibia-
nă va juca în turul 2 preliminar îm-
potriva celor de la Galîceanka Lvov, 
într-o partidă în care handbalista 
clujeană își poate face debutul.
Universitatea Cluj trece printr-o 
perioadă extrem de difi cilă și are 
0 puncte după patru etape dis-
putate în Liga Florilor, fi ind pe ul-
timul loc. Mihaela Ani-Senocico a 
revenit în 2017 la Universitatea 
Cluj după ce a evoluat în trecut 
alte 13 sezoane pentru formaţia 
clujeană. Senocico a mai jucat în 
Liga Florilor la Cetate Deva și 
HCM Râmnicu Vâlcea.

Handbaliştii clujeni 
încep sezonul
Sezonul 2019-2020 al Diviziei A la 
handbal masculin debutează du-
minică, 22 septembrie, iar cele 24 
de echipe înscrise sunt împărţite 
în patru serii. Echipa de handbal 
masculin a CS Universitatea Cluj 
este repartizată în seria C, alături 
de ACS Szejke Odorheiu Secuiesc, 
CNE Sighișoara, CSM Sighișoara și 
AHC Potaissa Turda.
Primul joc al handbaliștilor uni-
versitari are loc duminică, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian”, de la ora 17:00 îm-
potriva echipei CSM Sighișoara.
Preţul unui bilet pentru intrarea 
la meci poate fi  achiziţionat cu 
10 lei, studenţii și pensionarii au 
reducere 50%, iar elevii intră gra-
tuit pe baza carnetului de elev.

Cupa Centenarului 
se joacă în weekend

Clubul Sportiv Universitatea Cluj 
continuă seria evenimentelor 
care celebrează aniversarea a 
100 de ani de la înfi inţare cu 
organizarea turneului 
internaţional „Cupa 
Centenarului la Volei Feminin”. 
Competiţia are loc la fi nalul 
acestei săptămâni, 20-22 
septembrie, la Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. Alături de 
voleibalistele de la „U” NTT Data 
Cluj vor participa și echipele 
CSM Lugoj, CSM Târgu Mureș și 
Jászberény VT.

Programul meciurilor :
Vineri, 20 septembrie
ora 16:00 CSM Lugoj – CSM 
Târgu Mureș
ora 18:00 „U” NTT Data Cluj – 
Jászberény VT
Sâmbătă, 21 septembrie
ora 16:00 Jászberény VT – CSM 
Târgu Mureș
ora 18:00 Prezentarea lotului 
„U” NTT Data Cluj
ora 18:30 „U” NTT Data Cluj – 
CSM Lugoj
Duminică, 22 septembrie
ora 10:00 CSM Lugoj – 
Jászberény VT
ora 12:00 „U” NTT Data Cluj – 
CSM Târgu Mureș
ora 13:30 Festivitatea de premiere

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Donatas Tarolis (foto), 

unul dintre cele mai impor-

tante transferuri reuşite 

de U-Banca Transilvania 

Cluj în această vară, 

a vorbit despre ceea ce 

a găsit la trupa ardeleană.

Donatas Tarolis, 25 de 

ani, a ajuns în această vară 

la Universitatea Banca Tran-

silvania Cluj şi are un CV 

impresionant pentru un ju-

cător care va evolua în Ro-

mânia. Lituanianul s-a re-

marcat pe plan intern şi a 

fost legitimat într-o perioa-

dă la Zalgiris Kaunas, echi-

pă alături de care a apucat 

să debuteze în Euroligă.

Extrema de forţă a celor 

de la U-BT Cluj a recunoscut 

că venirea lui la trupa arde-

leană se datorează în mare 

parte lui Vusko Vujosevic, le-

gendarul antrenor al echipei 

de pe Malul Someşului.

„Când te sună un antre-

nor precum Duško Vujoše-

vic şi îţi spune că te vrea în 

echipă, nu ai cum să îl re-

fuzi. El este unul dintre cei 

mai mari antrenori din toa-

te timpurile şi era logic să 

vin. Mi-am dorit să mă ală-

turi echipei lui şi nu îmi re-

gret decizia. Cu toţii mun-

cim din greu, băieţii sunt 

de calitate. M-au primit 

foarte bine în vestiar, avem 

o atmosferă pozitivă şi ne 

ajutăm reciproc.”, a expli-

cat Tarolis.

Noul jucător al lui U-BT 

Cluj speră ca în acest sezon 

să cucerească titlul şi Cupa 

României, dar şi la un par-

curs cât mai lung în FIBA 

Europe Cup.

„Ne îmbunătăţim jocul. 

Acest lucru este cel mai im-

portant. Am întâlnit adversari 

puternici, în special în week-

end, dar şi în Serbia. Vreau 

să evidenţiez faptul că am ju-

cat cu toţii din sufl et. Creş-

tem ca echipă şi mă bucură 

acest lucru. Ne-am propus 

multe obiective. Întâi vrem să 

câştigăm campionatul şi Cu-

pa României şi sperăm la un 

parcurs lung în FIBA Europe 

Cup. Nu mă aştept la meciuri 

uşoare în Liga Naţională, dar 

felul cum ne pregătim mă de-

termină să cred că putem lua 

titlul.”, a completat jucătorul.

Tarolis visează la titlu în LNB cu U-BT Cluj

Trupa pregătită 

de Dan Petrescu 

se pregăteşte de un duel 

de foc cu formaţia 

italiană, însă Dan 

Petrescu se confruntă 

în continuare cu 

probleme medicale. 

Tehnicianu trupei din 

Gruia nu se va putea baza 

la acest meci pe Michäel 

Pereira şi Mario Rondon, 

ambii având probleme 

medicale.

„Bursucul” se bucură în-

să de revenirea lui Juan 

Emmanuel Culio, mijloca-

şul care a lipsit echipei în 

ultima perioadă.

„Mi-aş fi  dorit să avem mai 

mulţi jucători pe lista UEFA. 

Culio şi Traore vor face parte 

din lotul pentru meciul de 

mâine. Din păcate, Rondon şi 

Perreira nu vor face parte din 

lotul pentru mâine din cauza 

unor probleme medicale”, a 

spus Dan Petrescu despre lo-

tul de jucători care va apărea 

în meciul cu Lazio.

Tehnicianul celor de la 

CFR Cluj a fost extrem de 

supărat pe faptul că Federa-

ţia Română de Fotbal nu a 

vrut să amâne meciul din 

Cupa României de săptămâ-

na viitoare cu FC Botoşani.

„Nu primim ajutor din par-

tea Federaţiei. Nu am primit a-

jutor din partea lor niciodată 

în acest sezon. Echipele din 

Olanda, Kazakhstan sau Cehia 

şi-au amânat din meciuri când 

au jucat în cupele europene, 

doar la noi nu se poate. Ştim 

că vor fi  6 meciuri în 20 de zi-

le, dar asta e situaţia şi trebu-

ie să respectăm deciziile. Cred 

că meritam mai mult înţelege-

re şi respect din partea Româ-

niei”, a declarat Petrescu.

Lazio Roma a început ex-

celent sezonul din Serie A 

şi a câştigat cu 3-0 pe tere-

nul celor de la Sampdoria 

după care a remizat, 1-1, în 

derbyul cu AS Roma. Trupa 

antrenată de Simone Inzaghi 

a pierdut cu 2-1 în ultima 

rundă din Serie A contra ce-

lor de la Spal după ce au 

condus cu 1-0.

În ciuda faptului că for-

maţia romană a scos doar un 

punct din ultimele două me-

ciuri, Petrescu este de păre-

re că rămâne o echipă pu-

ternică care merita nouă 

puncte în primele trei etape.

„Lazio a făcut un meci 

foarte bun în etapa preceden-

tă cu Spal. Meritau să câşti-

ge în opinia mea, dar au că-

zut din punct de vedere fi zic. 

Este o echipă care merită să 

aibă 9 puncte în primele trei 

etape din Serie A”, a decla-

rat antrenorul clujenilor.

Andrei Burcă, fundaşul cen-

tral al lui CFR Cluj, a vorbit 

şi el despre duelul cu Lazio 

din Europa League, dar şi des-

pre concurenţa din lot pentru 

postul de fundaş central.

„Suntem foarte mulţi pe 

acest post. Cred că ne face bi-

ne această concurenţă. În le-

gătură cu meciul de mâine, (n. 

red. azi) cred că nu mai este 

nimic de spus. Este un club 

mare şi sper că ne vom auto-

depăşi la acest meci. Sper să 

facem un meci mare şi să fa-

cem ţara mândră. E o grupă 

foarte difi cilă. Sunt echipe cu 

pretenţii care vor să meargă 

mai departe. Celtic şi-a dorit 

foarte mult să ajungă în Cham-

pions League, dar noi am re-

uşit să îi eliminăm. Lazio îşi 

doreşte foarte mult să câştige 

întrecerea pentru a ajunge mai 

uşor în Champions League. 

Rennes este o echipă foarte 

bună care a bătut PSG în pri-

ma etapă din campionat şi as-

ta spune multe”, a declarat fot-

balistul clujenilor.

CFR Cluj – Lazio se joacă azi în Gruia! 
Emmanuel Culio revine în lot.
CFR Cluj va juca astăzi, de la ora 19 :55, cu Lazio Roma în primul meci din Grupa E din Europa League

Dan Petrescu la conferința de presă premergătoare meciului cu Lazio
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