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Profesorul Vasile Adamescu 
a murit la 74 de ani
Vasile Adamescu, care era surdo-mut şi 
orb, caz rar la nivel mondial, s-a stins din 
viaţă la Cluj.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Bătaie pe parcările din Cluj
Patru autoturisme la un singur loc de par-
care. Clujul are 210.000 maşini la 50.000 
de parcări.  Pagina 4

SOCIAL

Ultimele ore pentru a vota 
Târgul de Crăciun de la Cluj
Astăzi se încheie votul pentru cel mai frumos 
Târg de Crăciun din Europa, unde este nomi-
nalizat și Târgul din Piaţa Unirii.  Pagina 7

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Preţul benzinei a ajuns sub 5 lei pe litru
EDUCAŢIE

Burse de 50.000 de euro pentru elevi
Tot mai multe benzinării din 

ţară au început să afi şeze un 
preţ de sub 5 lei pentru un li-
tru de benzină, pe fondul scă-
derii preţurilor la petrol pe 
plan mondial.

În Bucureşti preţurile benzi-
nei variază între 4,94 lei/litru 
şi 5,27 lei/litru, ponderea mai 
mare fi ind a staţiilor cu preţuri 
în jurul valorii de 5 lei. Litrul 
de motorină costă între 5,39 lei 
şi 5,65 lei.

În ţară, cea mai ieftină ben-
zină se găseşte în judeţul Argeş, 
în Câmpulung – 4.85 lei litrul, 
iar cea mai ieftină motorină În 
Vălenii de Munte, Prahova, - 
5,27 lei litrul.

Preţul cel mai mic al litrului 
de benzină este în Cluj-Napo-
ca 4,98 lei, în Timişoara 5,01 
lei, în iaşi 5,35 lei şi în Con-
stanţa 4,88 lei. Litrul de moto-
rină costă 5,38 lei în Cluj-Na-
poca şi Timişoara, 5,35 lei în 
Iaşi şi 5,27 lei în Constanţa.

Comparativ cu luna trecută, 
preţul mediu al unui litru de 
benzină a scăzut cu 9,2%, iar 
preţul mediu al unui litru de 
motorină s-a diminuat cu 7,2%.

În această perioadă Româ-
nia se afl ă pe locul al 4-lea în 
Uniunea Europeană în topul 
ţărilor cu cea mai ieftină ben-
zină, după Bulgaria, Ungaria 
şi Polonia. 

Facultatea The Entreprene-
urship Academy (EA), împre-
ună cu Banca Transilvania, 
lansează competiția națională 
EntrepreNation CityStart, 
destinată liceenilor și 
studenților din anul I care 
sunt pasionați de business. 
Competiția are loc pe 26 ia-
nuarie la Cluj-Napoca.

Timp de 4 luni, participanții 
vor intra într-un program de 
mentorat și antreprenoriat 
susținut de echipa EA, pentru a 
implementa și testa ideile de afa-
ceri generate în timpul 
competiției. Câștigătorii vor pri-
mi burse de studiu la EA, în va-
loare de 50.000 de euro, și acce-

sul într-un program antrepreno-
rial concentrat.

Echipele câștigătoare vor fi  
anunțate în luna aprilie 2019, 
după care acestea vor intra într-
un BootCamp, un program an-
treprenorial de 7 zile. Fiecare 
câștigător va avea la fi nalul pro-
gramului un plan de business 
viabil, pe care-l va implementa 
având la dispoziție întâlniri de 
mentorat cu studenții și antre-
prenorii din reteaua academiei.

Tinerii care doresc să se în-
scrie, o pot face gratuit, prin 
completarea unui formular de 
participare disponibil pe pa-
gina de Facebook TheEntre-
preneurshipAcademy.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 
Tel/Fax: 0264.415.167
email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Ofensiva provinciei faţă de Bucureşti. Primarii din Cluj, 
Oradea, Arad şi Timişoara au lansat Alianţa Vestului
Emil Boc a declarat că iniţiativa nu are niciun fel de legătură cu vreun proiect de separatism 
teritorial şi nu doreşte să pună sub semnul întrebării statul naţional unitar român. Pagina 3

2019 aduce taxe 
mai mari la Cluj
Noi tarife pe Cluj Arena şi la parcări
Consiliul Judeţean Cluj modifică astăzi, într-o şedinţă extraordinară, taxele şi tarifele pentru 
anul 2019. Ca o noutate, clujenii vor plăti, în premieră, taxe speciale pentru turism. Pagina 5

Două atracții turistice din Cluj, pe lista 
celor mai frumoase locuri din Europa

Cascada Vălul Miresei de la Răchițele și Lacul Tarnița au fost incluse în lista celor mai frumoase destinaţii de vizitat în Europa.   Pagina 6
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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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Femeie, lovită pe o trecere 
de pietoni de un şofer 
de 71 de ani

Un accident rutier, soldat cu rănirea unei 
persoane, a avut loc, sâmbătă seară, pe 
strada Alexandru Vlahuta, din Cluj-Napoca. 
Din primele informaţii, un șofer de 71 de 
ani, a lovit o femeie, de 64 de ani, care tra-
versa strada pe trecerea de pietoni. În urma 
impactului, femeia a fost rănită.

Şofer băut, implicat 
într-un accident în Floreşti
La data de 6 decembrie, în jurul orei 
19:00, poliţiștii au identificat un condu-
cător auto sub influenţa alcoolului. 
Acesta fusese implicat într-un accident 

rutier cu pagube materiale pe strada 
Horea din Florești. Bărbatul în vârstă de 
40 de ani, din Florești, a fost testat cu a-
paratul etilotest, rezultând o concentra-
ţie de 0,91mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. “În baza celor constatate, conducă-
torului auto i-au fost recoltate mostre bi-
ologice în vederea stabilirii alcoolemiei 
în sânge. În cauză s-a întocmit dosar pe-
nal pentru conducerea unui vehicul sub 
influenţa alcoolului”, transmite IPJ Cluj.

Reţea infracţională, 
demascată de poliţiştii 
de la Transporturi
Aproape 100 de persoane sunt urmărite 
penal, fi ind bănuite de fals intelectual, uz 
de fals și delapidare.  Potrivit IGPR, la data 
de 4 decembrie, polițiștii au dispus efectu-
area în continuare a urmăririi penale față 
de 99 de persoane bănuite de săvârșirea 
infracțiunilor de delapidare, fals intelectual 
și uz de fals. Persoanele vizate sunt bănui-
te că și-ar fi  însușit diverse cantități de mo-

torină la alimentarea locomotivelor care 
tractează trenurile de călători la depoul de 
locomotive. Diferențele au apărut între 
cantitatea ieșită din gestiune și cantitatea 
efectiv alimentată în rezervorul locomoti-
vei, respectiv diferența dintre cantitatea de 
combustibil ieșită din rezervor și cantitatea 
consumată efectiv de motorul diesel. Se 
pare că, în perioada 1 ianuarie 2011 - 
30 septembrie 2016, persoanele cerceta-
te ar fi falsificat foaia de parcurs a loco-
motivei prin atestarea în fals a faptului 
că volumul de carburant alimentat este 
cel înregistrat în foaia de parcurs. De a-
semenea, acestea ar fi folosit bonurile 
de consum-duplicat știind că sunt false. 
Astfel, bonul de consum-duplicat ar fi 
fost introdus pe circuitul documentelor 
financiar-contabile pentru operarea scă-
derii de gestiune și efectuarea înregistră-
rilor în contabilitate. Paguba produsă de 
persoanele bănuite este estimată la 
425.258 de litri de motorină, în valoare 
de circa 2.268.139 lei.

Pe scurt

În ciuda faptului că a fost 
surdo-mut şi orb, Vasile 
Adamescu a reuşit să depă-
şească limitele dizabilităţi-
lor sale şi a găsit un mod 
de comunicare cu cei din 
jur, prin „citirea” cuvintelor 
scrise efectiv pe suprafaţa 
palmei sale de cel care i-a 
fost alături ca interpret şi 
care a reuşit să deprindă 
această metodă de transmi-
tere a gândurilor.

Vasile Adamescu a reuşit, 

prin puterea voinţei şi a spiri-

tului său, nu doar să termine 

o facultate, ci şi să devină pro-

fesor la şcoala de nevăzători 

din Cluj-Napoca, fi ind şi au-

torul mai multor cărţi. El s-a 

născut la 5 septembrie 1944 

în comuna Borcea, Ialomiţa, 

pe malul stâng la Dunării.

„La vârsta de doi ani, în ur-

ma unei meningite, după ce a 

rămas mult timp într-o ploaie 

rece de toamna, şi-a pierdut to-

tal auzul şi vederea, apoi nu a 

mai reuşit să pronunţe nici mă-

car puţinele cuvinte pe care le 

învăţase deja. A rămas aşa, tă-

cut şi trist, până la vârsta de 11 

ani, când este adus la Cluj şi 

preluat de un grup de profesori 

inimoşi care reuşesc imposibi-

lul: recuperarea unui copil cu 

surdocecitate, caz extrem de rar 

la nivel mondial”, arată un co-

municat transmis în luna mar-

tie 2018 de organizatorii lansă-

rii uneia dintre cărţile sale.

A reuşit să înveţe să vorbeas-

că, să scrie, să citească, să cu-

noască lumea prin atingeri, mi-

ros şi senzaţii. I-au fost alături 

câţiva profesori dedicaţi, iar în 

timp performanţele sale uimitoa-

re l-au ajutat să se recupereze 

într-o mare măsură, dată fi ind 

condiţia sa. Când spunea cuvân-

tul „apă”, educatoarea îi băga 

mâinile în apă, astfel, copilul în-

văţând ce este apa. Ca să cu-

noască semnifi caţia cuvântului 

„cadavru”, Vasile Adamescu a 

fost dus la morgă să atingă un 

cadavru. Aşa a afl at că un cada-

vru este ceva rece şi inert.

A urmat apoi liceul apoi şi a 

fost admis la facultatea de Psi-

hopedagogie specială, unde a 

reuşit să ţină pasul cu studen-

ţii fără defi cienţe şi şi-a fi nali-

zat cursurile cu media 9.75. A 

fost apoi încadrat ca profesor la 

Şcoala de Nevăzători din Cluj, 

unde din 1977 şi până în 2004 

s-a ocupat de recuperarea copi-

ilor cu defi cienţe senzoriale.

Între 1983-1986 a urmat cur-

surile Şcolii Populare de Arte 

Plastice, secţia sculptură, unde 

a deprins tainele modelajul în 

lut, artă care l-a ajutat să se ex-

prime la un nou nivel.

„Toate aceste realizări fac ca 

Vasile Adamescu să fi e unul din 

cele trei cazuri excepţionale de 

persoane care reuşesc să-şi de-

păşească condiţia şi să realize-

ze lucruri imposibile. În lume 

sunt cunoscute trei cazuri: Hel-

len Keller, SUA, Olga Skoroho-

dova, Rusia şi Vasile Adames-

cu, România. În 2013, Vasile 

Adamescu îşi publică primul vo-

lum al autobiografi ei, intitulată 

sugestiv – Înfruntând viaţa – o 

lucrare de o inestimabilă valoa-

re ştiinţifi că, o carte care te în-

vaţă că nu există nu pot”, mai 

arată comunicatul citat.

„Profesorul Vasile Adames-

cu, alumn al Universităţii Ba-

beş-Bolyai şi în acelaşi timp un 

simbol universal al omului ca-

re a înfruntat şi a iubit viaţa, de-

monstrând cu demnitate, curaj 

şi iubire de om că 'nu se poate 

să nu se poată' şi-a încheiat că-

lătoria! A fost reper moral şi un 

model de urmat pentru colegi, 

studenţi, a fost omul excepţio-

nal care şi-a dăruit cu genero-

zitate abilităţile transmiţând tu-

turor prin toată fi inţa sa că o-

mul prin dimensiunea sa spiri-

tuală poate învinge orice barie-

ră”, a declarat directorul depar-

tamentului de Psihopedagogie 

specială de la Facultatea de Psi-

hologie a UBB, Adrian Roşanu.

În anul 2013 Vasile Adames-

cu a primit Ordinul Cultural pen-

tru Merit în grad de cavaler. În-

mormântarea a avut loc sâm-

bătă în cimitirul din Floreşti.

A murit singurul nevăzător 
demutizat din România
Clujeanul Vasile Adamescu, care suferea de surdocecitate, fiind surdo-mut şi orb, 
caz rar la nivel mondial s-a stins din viaţă, la vârsta de 74 de ani.

VASILE ADAMESCU | profesor
„Am scris această carte ca un omagiu 
adus profesorilor mei pe care nu am 
să-i uit niciodată, ca mărturie pentru 
întregul sistemul educaţional 
românesc şi nu în ultimul rând, din 
dorinţa de a fi  folosită ca material 
pentru profesorii de astăzi şi pentru 
orice om care doreşte să-mi cunoască 
viaţa. Am încercat să-mi amintesc 
toate trăirile pe care le-am avut din 

dorinţa de a-i face pe oameni să 
înţeleagă prin ce am trecut. 
Priceperea celor care m-au educat a 
făcut ca eu să trec de la beznă şi 
tăcere la lumină. Încă din anii de 
şcoală am adunat în jurnale 
nenumărate materiale şi articole pe 
care le-am inclus în acest volum“ 
(Cluj-Napoca, ianuarie 2013, 
la lansarea cărţii „Înfruntând viaţa”)

Prin puterea voinței și a spiritului său, Vasile Adamescu a reușit să devină profesor la şcoala de nevăzători din Cluj
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„Dacă România merge 

acum pe calea pe care o 

împing Dragnea, 

Tăriceanu, Vâlcov, 

Ştefănescu, Rădulescu şi 

compania, adică împotri-

va Uniunii Europene, spre 

scoaterea de facto din 

Uniunea Europeană, 

Transilvania nu va urma 

această cale”, a spus joi 

seara la Digi24 jurnalistul 

Cristian Tudor Popescu.

„Dacă ne ducem în şanţ în 

raport cu drumul faţă de Uni-

unea Europeană, sau ne du-

cem într-o parcare laterală, cu 

coji de pepeni, hârtii, semin-

ţe, PET- uri aruncate pe jos, 

ne parcăm acolo, Transilva-

nia nu va face asta”, a subli-

niat jurnalistul, care este de 

părere că Transilvania ar fi  

putut să devină o Elveţie a 

Balcanilor, fără să se unească 

neapărat cu România.

„Transilvania, înainte de 

a se uni cu România, era 

într-un soi de uniune euro-

peană. România nu era. Ro-

mânia era un stat cu şapte 

milioane de locuitori, un stat 

singuratic, în vreme ce Tran-

silvania făcea parte dintr-un 

imperiu cu 40-50 milioane de 

locuitori, un imperiu euro-

pean, care era un fel de Uni-

une Europeană. Fireşte, nu 

era democratică, nu era or-

ganizată cum e Uniunea Eu-

ropeană de azi. Era un impe-

riu, dar era o structură euro-

peană, cu administraţie, cu 

educaţie, cu instituţii euro-

pene. Şi Transilvania făcea 

parte din ea. (…) Noi ne gân-

dim că fraţii transilvăneni au 

venit aşa, de la sine, la Ro-

mânia. Nu e adevărat, s-au 

gândit mult până să vină aici. 

Demersurile lor, vreme de de-

cenii, au fost nu în sensul u-

nirii cu România, ci în sen-

sul de a obţine un statut e-

gal în interiorul monarhiei 

austro-ungare, de a nu mai fi  

discriminaţi, de a nu mai fi  

asupriţi şi deznaţionalizaţi. 

Hotărârea de a se uni cu Ro-

mânia a fost luată datorită, 

cu toate ghilimelele, Ungari-

ei, datorită autorităţilor un-

gare şi a programului pe cât 

de sălbatic, pe atât de idiot 

de deznaţionalizare aplicat 

nu numai românilor, ci tutu-

ror, slovacilor, croaţilor, tutu-

ror celor pe care îi stăpâneau.

Altfel, dacă studiezi pu-

ţin istoria, constaţi că Tran-

silvania ar fi putut să devi-

nă, dacă ungurii nu ar fi 

dus acea politică cruntă şi 

falimentară împotriva lor, 

ar fi putut Transilvania să 

devină o Elveţie a Balcani-

lor, cu români, unguri, ger-

mani, multiculturală, mul-

tietnică, multiconfesională. 

Asta ar fi putut să fie Tran-

silvania fără să se unească 

neapărat cu România. Şi de 

ce am spus asta? Pentru că 

dacă România merge acum 

pe calea pe care o împing 

Dragnea, Tăriceanu, Vâlcov, 

Ştefănescu, Rădulescu şi 

compania, adică împotriva 

Uniunii Europene, spre scoa-

terea de facto din Uniunea 

Europeană, Transilvania nu 

va urma această cale. Nu o 

va urma. Transilvania a fost 

obişnuită să fie o ţară eu-

ropeană foarte mult timp, 

spre deosebire de celelalte 

două ţări române şi nu va 

accepta aşa ceva.

Aşa că mie nu mi-e aşa de 

teamă de proiectele autono-

miste ale UDMR-ului, nu de 

ungurii din Ardeal, ci de ce 

vor zice românii din Ardeal. 

Aşa cum pleacă milioane de 

români, acum avem cea mai 

mare diaspora din Europa, aşa 

cum ar putea la un moment 

dat să plece cu ţară cu tot. 

Pentru că dacă ne ducem în 

şanţ în raport cu drumul faţă 

de Uniunea Europeană, sau 

ne ducem într-o parcare din 

asta laterală, cu coji de pe-

peni, hârtii, seminţe, PET- uri 

aruncate pe jos, ne parcăm 

acolo, Transilvania nu va fa-

ce asta”, a spus jurnalistul 

Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu: „Nu de ungurii din Ardeal 
mi-e frică, ci de ce vor zice românii din Ardeal”

Primarii din Cluj-Napoca, 

Timişoara, Arad şi 

Oradea au lansat, sâmbă-

tă, la Timişoara, Alianţa 

Vestului, parteneriat prin 

care vor să atragă fon-

duri europene direct 

de la Bruxelles pentru 

proiecte comune.

Alianţa Vestului este o struc-

tură formată din cele mai ma-

ri oraşe vestice al României, 

din dorinţa de atragere mai fa-

cilă a fondurilor europene, a 

investitorilor şi pentru descen-

tralizare. În primul trimestru 

din 2019, Alianţa Vestului va 

avea personalitate juridică.

Primarul Nicolae Robu, 

gazda evenimentului, a decla-

rat că la baza platformei AVE 

– Alianţa Vestului – stă De-

claraţia de la Alba Iulia.

„Am lansat Alianţa Vestu-

lui între Timişoara, Cluj-Na-

poca, Arad şi Oradea, iniţia-

tivă menită să ne permită să 

facem mai mult decât am fă-

cut până acum, să fi m mai 

performanţi, să ieşim din ti-

parele pe care statutul nostru 

de primar ni le conferă la ni-

vel teritorial, strict pe raza u-

nităţilor unde ne-am asumat 

respoinsabilităţi. La baza plat-

formei noastre stă Declaraţia 

de la Alba Iulia, promovăm 

câteva principii cum ar fi  al 

dezvoltării comunităţilor. 

Obiective comune pe care le 

asumăm sunt accelerarea pro-

iectului Autostrăzii Transilva-

nia, susţinerea Autostrăzii Ti-

mişoara – Belgrad, dezvolta-

rea unui tren de mare viteză 

între cele patru oraşe, fi nali-

zarea centurilor, dezvoltarea 

aeroporturilor, a unei reţele 

de transport public intraregi-

onal şi interregional, creşte-

rea mobilităţii ecologice prin 

proiecte de tramvai, troliebuz, 

metrou metropolitan, sprijini-

rea parteneriatului public pri-

vat prin proiecte de infrastruc-

tură”, a spus Robu.

Potrivit acestuia, Alianţa 

Vestului rămâne deschisă, dar 

nu „de-a valma”, pentru a pu-

tea rămâne concentrată pe 

obiective concrete.

Boc: „Nu e un 
separatism teritorial!”

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat că Alianţa Vestului nu 

are niciun fel de legătură cu 

vreun proiect de separatism 

teritorial şi nu doreşte să pu-

nă sub semnul întrebării sta-

tul naţional unitar român.

„(Alianţa Vestului – n.r.) 

Nu este îndreptată împotriva 

guvernării de la Bucureşti, ci 

să avem o Românie mai bo-

gată, îşi propune să aibă lo-

curi bogate în România. Are 

la bază principiul subsidiari-

tăţii, astfel ca decizia să fi e 

luată de autoritatea cea mai 

apropiată de cetăţeni. (...) Dis-

cutăm cu UE şi partenerii na-

ţionali pentru a benefi cia de 

fondurile UE”, a spus Boc.

Edilul din Arad, Gheorghe 

Falcă, a spus că AVE doreşte 

să transmită un mesaj de res-

ponsabilitate şi de stabilitate, 

iar primarul din Oradea, Ilie 

Bolojan, a explicat că Alian-

ţa este un parteneriat între 

oraşe cu scopul de uni forţe-

le şi energiile, astfel încât ce-

le patru localităţi să fi e mai 

prospere şi să poată acţiona 

în comun pentru a fi  mai atrac-

tive pentru fonduri europene.

„Obiectivul este să consti-

tuim o asociaţie de dezvoltare 

inter-regională, să fi e un par-

tener al Guvernului şi CE, să 

fi m un baraj pentru emigrarea 

românilor în Europa, iar dez-

voltarea şi investiţiile să fi e un 

factor de atracţie pentru ca cei 

care caută un viitor mai bun 

să îl găsească în România. Tot 

ce funcţionează bine într-un 

oraş să fi e preluat de celelalte 

oraşe”, a spus Bolojan.

Alianţa Vestului, lansată oficial la Timişoara. 
Boc: „Nu e un proiect de separatism teritorial!”
Patru mari oraşe din vestul României şi-au unit forţele pentru a se dezvolta mai rapid

Obiective comune pe ca-
re și le popune Alianţa 
Vestului sunt:
- accelerarea proiectului 
Autostrăzii Transilvania,
- susţinerea Autostrăzii 
Timișoara – Belgrad,
- dezvoltarea unui tren 
de mare viteză între cele 
patru orașe,
- finalizarea centurilor,
- dezvoltarea aeroportu-
rilor,
- dezvoltarea unei reţele 
de transport public intra-
regional și interregional,
- creșterea mobilităţii 
ecologice prin proiecte 
de tramvai, troleibuz, 
metrou metropolitan,
- sprijinirea parteneriatu-
lui public privat prin pro-
iecte de infrastructură.

Obiectivele 
Alianței Vestului

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
„Regiunile noastre au avantaje competive cum 
ar fi inovare, resurse umane şi creativitate, de 
ce să nu le fructificăm? Platfoma permite un 
contact direct cu Bruxelles-ul, ceea ce nu era 

permis până acum, deoarece România nu a 
făcut regionalizarea, şi deschide posibilitatea 
de a accesa fonduri europene direct 
de la Bruxelles.“

CRISTIAN TUDOR POPESCU | jurnalist
„Dacă ne ducem în șanț în raport cu drumul față 
de Uniunea Europeană, sau ne ducem într-o 
parcare laterală, cu coji de pepeni, hârtii, 
semințe, PET- uri aruncate pe jos, ne parcăm 
acolo, Transilvania nu va face asta“

Ilie Bolojan (primar Oradea), Emil Boc (primar Cluj-Napoca), Nicole Robu (primar Timișoara) și Gheorghe Falcă (primar Arad)
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În zona ultracentrală, 

începând de anul viitor, 

tariful de parcare pentru 

o oră va creşte de la 5 

lei la 7 lei.

Din zona tarifară II a fost 

scoasă strada Oţetului, de-

oarece în urma reamenajă-

rii pe această stradă au dis-

părut locurile de parcare, 

în schimb au fost introdu-

se străzile Ilie Măcelaru, 

Albert Einstein şi Cloşca. 

De asemenea, în zona tari-

fară I a fost introdus parkin-

gul Moţilor.

Plata se va putea face 

prin: echipamente de pla-

tă stradale (parcometre), 

case de plată automate (în 

cazul parcărilor controla-

te/cu barieră), tichete de 

parcare răzuibile. prin SMS 

sau card bancar pe paltfor-

mă online.

100 de parcometre care 

vor funcţiona în regim au-

tonom, doar cu energie so-

lară, vor fi instalate în 

Cluj-Napoca.

Potrivit viceprimarului 

Dan Tarcea, cele 100 de par-

cometre vor funcţiona doar 

cu energie solară şi vor fi 

dotate cu acumulatori reîn-

cărcabili, care să asigure 

funcţionatea continuă şi in-

dependentă. În luna ianua-

rie a anului viitor vor fi in-

stalate primele 40 de parco-

metre, în zona I.

Parcometrele vor avea ca 

modalitate de plată: plata 

cu monede, card bancar, 

card contactless, carduri pre-

plătite şi este dodat cu un 

modem care asigură comu-

nicaţia wireless cu sistemul 

de administrare.

Cu ocazia dezbaterii pu-

blice privind majorarea pre-

ţurilor parcărilor din cen-

trul Clujului, începând cu 

2019, şi modificarea moda-

lităţilor de plată, adminis-

traţia locală a prezentat o 

statistică a locurilor de par-

care existente în oraş, dar 

şi proiectele aflate în diver-

se etape de realizare.

În prezent, 4.954 de lo-

curi de parcări există în zo-

na centrală, distribuite ast-

fel: zona I – 1.424, zona II 

– 3.530. În cartiere, există 

28.295 de locuri de parca-

re, 9.839 garaje, 634 coper-

tine şi 273 de locuri în par-

cările cu barieră.

De asemenea, în Piaţa U-

nirii sunt 103 locuri de par-

care, în Piaţa Mihai Viteazu, 

74, în Piaţa Cipariu 100 de 

locuri de parcare. În total, 

în parking-urile publice şi 

private există 10.566 de lo-

curi de parcare.

Parking Primăverii – 406 

locuri destinate abonaţi-

lor, 34 de locuri, la demi-

sol II, în regim plata ora-

ră, destinate vizitatorilor 

– regim autotaxare

Parking Băişoara – 3.317 

locuri destinate abonaţilo, 

38 de locuri în regim plata 

orară, destinate vizitatori-

lor – regim autotaxare

Parking Mehedinţi – 

126 de locuri destinate abo-

naţilor

Parking Str. Fabricii – 

5. 310 locuri destinate abo-

naţilor

Parking Moţi lor – 

382 locuri

Parkinguri private – 

(Leul) – 210 de locuri 

de parcare

Parkinguri subterane: Sa-

la Polivalentă – 440 de locuri 

de parcare şi Cluj Arena – 

303 de locuri de parcare

Primăria Cluj-Napoca a 

dat ordinul de începere a lu-

crărilor la un nou parking, 

care ar trebui să fie gata în 

primăvara anului 2020. Es-

te vorba despre parkingul 

de pe Primăverii 20 – stra-

da Gârbău din cartierul Mă-

năştur. Va avea 400 de lo-

curi şi costă 25,5 milioane 

lei, fără TVA. Se pregătesc 

şantierele pentru investiţii-

le de pe Primăverii nr. 8, 

Mogoşoaia nr. 9 şi Haşdeu.

În momentul de faţă în 

Cluj-Napoca f igurează 

210.000 de mașini şi doar 

50.000 de locuri de parcare, 

ceea ce înseamnă aproxima-

tiv că la 4 maşini este un 

singur loc de parcare.

4 maşini pe un singur loc de parcare la Cluj
Primăria Cluj-Napoca va majora tarifele de parcare din centrul oraşului începând cu 1 ianuarie.

Începând cu anul viitor, tarifele pentru parcările din zonele ultracentrale vor crește de la 5 lei la 7 lei

Un număr de 29.473 

de proprietăţi imobiliare 

au fost vândute în Cluj 

până la fi nele lunii noiem-

brie 2018, conform statisti-

cilor Agenţiei Naţionale 

de Cadastru şi Publicitate 

Imobiliară (ANCPI), jude-

ţul regăsindu-se în afara 

unui podium naţional 

dominat de Bucureşti, 

Ilfov şi Timiş.

Bucureştiul este fruntaş la 

vânzări cu 76.342 de propri-

etăţi imobiliare, fi ind urmat 

de judeţele Ilfov (38.312) şi 

Timiş (32.474). În noiembrie 

2018, în judeţul Cluj s-au în-

registrat 2.190 de vânzări, ma-

joritatea în intravilan fără con-

strucţii (716), în intravilan cu 

construcţii (669) şi terenuri 

agricole (589).

Chiar dacă ne afl ăm pe fi nal 

de an, interesul pentru achizi-

ţia de proprietăţi rezidenţiale es-

te încă crescut în cele şase ma-

ri centre regionale ale ţării. Pre-

ţurile s-au temperat în ultimele 

luni, însă depăşesc pragul me-

diu de 1.000 de euro/mp în toa-

te aceste oraşe. Ba mai mult, 

Cluj-Napoca conduce cu o me-

die de 1.500 de euro /mp, scrie 

compariimobiliare.ro.

Preţul mediu pe metru pă-

trat util a ajuns la 1.556 de eu-

ro. Pe segmente de locuinţe, a-

partamentele vechi se vându cu 

1.584 de euro pe metru pătrat 

util, iar cele nou-construite cu 

1.534 de euro pe metru pătrat.

Aşadar, la început de de-

cembrie, cei afl aţi în căutarea 

unei noi locuinţe preferă carti-

erele clasice: Mănăştur – 14%, 

Gheorgheni – 13% şi Măraşti 

– 13% şi unităţile localtive bi 

– 46% şi tricamerale – 32 %. 

Şi terenurile sunt la mare cău-

tare, printre zonele preferate se 

numără Borhanci, Floreşti, Iris, 

Făget, Mănăştur, Dâmbu Ro-

tund, Feleacu, Andrei Mureşa-

nu, Gheorgheni şi Zorilor.

În 2018, Clujul a vândut 30.000 
de proprietăţi imobiliare

Ianuarie – 2.374
Februrie - 3.459
Martie - 3.710
Aprilie - 2.962
Mai - 3.454
Iunie – 2.493
Iulie – 1.962
August – 2.292
Septembrie - 2.148
Octombrie – 2.429
Noimebrie – 2.190
 (sursa: ANCPI)

Cât a vândul Clujul 
imobiliar în fiecare 
lună din 2018

PREȚ

7
lei va costa parcarea 
în zonele ultracentrale
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Consiliul Judeţean 

va adopta, luni, într-o 

şedinţă extraordinară, 

noile taxe şi tarife 

pentru 2019. Potrivit 

hotărârii de Consiliul 

Judeţean, vor creşte 

taxele pentru eliberarea 

certificatelor de urba-

nism sau serviciile 

de copiere xerox.

Direcţia de Administra-

re şi Exploatare a Stadio-

nului Cluj Arena propune 

modificarea cuantumului 

tarifelor practicate în anul 

2018, precum şi adăugarea 

unor activităţi.

Modificările propuse se 

referă la: majorarea tarifu-

lui pentru parcările supra-

terane la 1,68 lei/oră/auto; 

majorarea tarifului pentru 

utilităţi ca urmare a creşte-

rii preţurilor la gaz, energie 

electrică şi apă; folosirea 

unui tarif diferenţiat pentru 

persoanele fizice/ juridice 

care solicită minim 20 abo-

namente pentru parcarea 

subterană; adăugarea tari-

fului de închiriere a vestia-

relor şi în afara competiţii-

lor sportive.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean, la 30 septembrie 2018, 

veniturile realizate din ex-

ploatarea Cluj Arena au fost 

de 23.489.700 lei. Pentru 

anul 2019 se prevede reali-

zarea unor venituri de 

30.731.000 lei. Reamintim 

că, anul trecut, societatea 

care administra Cluj Arena 

a intrat în faliment.

Centrul Naţional de Infor-

mare şi Promovare Turistică 

Cluj (CNIPT Cluj) propune in-

stituirea unor taxe pentru asi-

gurarea ghidajelor turistice pe 

raza administrativă a munici-

piului Cluj-Napoca precum şi 

pe raza administrativă a jude-

ţului Cluj, pentru agenţiile de 

turism care percep taxe/ tari-

fe pentru acest tip de serviciu.

CJ modifică tarifele pentru Cluj Arena 
şi instituie taxe speciale pentru turism
Cât îi va costa de anul viitor pe organizatorii festivalului Untold să închirieze Cluj Arena 
şi cât va plăti Universitatea Cluj să joace pe stadion?

Potrivit hotărârii Consiliului Județean, tarifele pentru închirierea stadionului Cluj Arena vor crește

Ghidaje turistice de spe-
cialitate pe raza adminis-
trativă a municipiului 
Cluj-Napoca solicitate de 
agențiile de turism care  
percep taxe/tarife pen-
tru acest tip de serviciu;
Durata ghidaj: aproxi-
mativ 4 ore - 
170 lei/ghidaj

Taxe speciale pentru 
promovarea turistică

În 2019, folosirea parcării subterane sau supraterană în afara 
competiţiilor va costa 0,84 lei/oră/autoturism.
Accesul pe pista de atletism va rămâne 5,05 lei pe oră/persoa-
nă, folosirea nocturnei la competiţiile interne va costa 2000 lei, 
o ședinţă foto grup maxim 10 persoane costă 150 lei/oră.
Tarifele utilităţilor la sportivi vor crește de la 25,21 lei la 29,41 lei.
În 2019, șoferii vor avea posibilitatea să își facă un abonament 
la parcarea subterană nelimitat (minim 20 abonamente lunar/
persoană fi zică/juridică) la preţul de 37,82 lei/lună.
Închirierea sălilor de conferinţe costă de la 400 de lei/1 oră la 
1500 lei/8 ore.
Închirierea sălii multifuncţionale VIP costă de la 500 lei/1 oră la 
1500 lei/8 ore, iar închirierea zonei VIP lojă plus terasă costă de 
la 500 lei/1 oră la 3.000 lei/8 ore.
Închirirea gazonului pentru meciuri amatori ajunge la 6.000 
lei/1 oră, iar închirierea arenei pentru concerte, festivaluri, spec-
tacole fără utilităţi costă 25.000 lei/zi.
Închirierea arenei pentru întruniri cu caracter religios fără utilităţi 
costă 15.000 lei/zi.
Închiriere arenă pentru evenimente culturale școlare, competiţii 
de atletism și maratoane fără utilităţi costă 7.000 lei/zi.
Utilizarea stadionului pentru evenimentele fotbalistice, competi-
ţii interne Liga I și competiţii internaţionale maxim 2 zile costă 
9.000 euro/eveniment, iar antrenamentele de fotbal la meciuri-
le internaţionale costă 3.600 de euro/oră.
În 2019, închirierea spaţiului exterior arenei în suprafaţă de mi-
nim 10 mp și maxim 149 mp se majorează de la 30 la 70 de 
lei/mp/lună.
Utilizarea stadionului pentru evenimente fotbalistice, competiţii 
interne Liga a 3-a (fotbal masculin), competiţii de fotbal naţio-
nale și internaţionale de fotbal feminin, tineret și juniori maxim 
2 zile costă 1.000 euro/eveniment.
Utilizarea stadionului pentru evenimente fotbalistice, competiţii 
interne Liga a 2-a, maxim 2 zile, costă 2.000 euro/eveniment.
Utilizare stadion- evenimente fotbalistice (Cupa României), în func-
ţie de liga internă în care activează echipa gazdă, maxim 2 zile: Liga 
I – 9.000 de euro/eveniment, Liga II – 2.000 euro/eveniment.

Noile tarife pentru utilizarea Cluj Arena. 
Preţurile sunt fără TVA-ul de 19%

PSD Cluj continuă să 

arate cu degetul spre 

Consiliul Judeţean, mai 

ales spre preşedintele 

Alin Tişe, în ceea ce pri-

veşte starea drumurilor 

din judeţ.

Problema drumurilor care 

nu au fost reabilitate a fost 

tot ridicată în ultima vreme 

de către reprezentanţii PSD 

Cluj, în frunte cu preşedinte-

le Horia Nasra. Într-un comu-

nicat de presă, Nasra arată 

starea a alte două drumuri din 

judeţ şi anume DJ 109 (Răs-

cruci – Borşa – Vultureni – 

Aşchileu) şi DJ 109A (Chinteni 

– Panticeu – Recea Cristur – 

Dealul Jurcii).

„Vine iarna şi mai multe 

drumuri judeţene arată ca du-

pă bombardament, în condi-

ţiile în care reabilitarea lor 

nu se produce cu comunicări 

faraonice din biroul de pre-

să de la Consiliul Judeţean 

Cluj. Realitatea în teren este 

una sumbra iar supărarea clu-

jenilor este îndreptăţită. Pre-

şedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Alin Tişe, de mai 

bine de şapte ani se tot lau-

dă că reabilitează ba 720 km, 

ba 500 km, mâine poimâne 

poate va anunţa că doreşte 

să asfalteze drumul până la 

lună, chiar dacă realitatea es-

te alta. Grupul consilierilor 

judeţeni social-democraţi îi 

solicită lui Alin Tişe, mai în-

tâi să vizite reabilitările de 

drumuri judeţene şi abia apoi 

să se laude cu acestea. De a-

semenea, grupul consilierilor 

judeţeni social-democraţi îi 

asigură pe clujeni că indife-

rent de nepăsarea actualului 

lider al Consiliului Judeţean 

Cluj, va susţine proiectele ju-

deţului în permanenţă şi va 

solitica Guvernului Români-

ei sprijin pentru acestea, aşa 

cum s-a întâmplat şi în cazul 

obţinerii de fi nanţare pentru 

reabilitarea mai multor dru-

muri judeţene prin Progra-

mul National de Dezvoltare 

Locala, program iniţiat de Gu-

vernul PSD prin Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Ad-

ministratiei Publice”, se ara-

tă într-un comunicat de pre-

să transmis de PSD Cluj.

Atac la Tișe: „Vine iarna şi drumurile 

arată ca după bombardament!”

PSD CLUJ 

 „Realitatea în teren este una sumbra iar 
supărarea clujenilor este îndreptăţită. Preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, de mai bine de 
şapte ani se tot laudă că reabilitează ba 720 km, 
ba 500 km, mâine poimâne poate va anunţa că 
doreşte să asfalteze drumul până la lună, chiar 
dacă realitatea este alta.“
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17 obiective turistice 

din Munţii Apuseni au fost 

incluse de prestigiosul 

canal internaţional 

de televiziune CNN pe lista 

celor mai frumoase desti-

naţii de vizitat din Europa, 

într-un „Mare Tur” al zile-

lor noastre. Două dintre 

ele sunt în judeţul Cluj.

Ce spune CNN despre 

Apuseni? Că reprezintă una 

dintre cele mai atractive des-

tinaţii turistice din Româ-

nia, pentru că păstrează fa-

una, flora şi tradiţiile. „Apu-

senii sunt ideali pentru va-

canţe de vară, cu tempera-

turi răcoroase, trasee nea-

glomerate, păşuni vechi, pă-

duri virgine şi vârfuri calca-

roase”, scrie CNN.

Peştera Urşilor 
şi Lacul Tarniţa

„Urşi bruni şi lupi stră-

bat aceste dealuri, dar e ne-

voie de răbdare şi un ochi 

ager să îi descoperi. Căţără-

torii pot încerca mai multe 

rute «via ferrata» protejate, 

care urcă de pe malurile râ-

ului de la sud de satul Va-

du Crişului”, scrie în docu-

mentarul CNN.

Destinaţiile amintite de 

postul internaţional de tele-

viziune includ deja cunos-

cutele Peştera Urşilor, Ghe-

ţarii de la Scărişoara şi Vâr-

top, Poarta lui Ionele. Sur-

priza este adăugarea unor 

atracţii mai puţin cunoscu-

te în străinătate, dar foarte 

dragi clujenilor: Cascada Vă-

lul Miresei de la Răchiţele 

şi Lacul Tarniţa.

Frumuseţea Munţilor Apu-

seni îi situează, potrivit CNN, 

pe locul al treilea, după Pi-

cos de Europa (Spania) şi in-

sulele Lofoten (Norvegia).

Un „Grand Tour” modern 
de-a latul Europei

În secolele 18-19, „Ma-

rele Tur” era un ritual al de-

venirii pentru tinerii bogaţi 

şi cu un anumit statut so-

cial, care „colecţionau” ce-

le mai frumoase destinaţii 

pe care Europa le putea ofe-

ri. Astăzi, cu zborurile 

low-cost, căile ferate de ma-

re viteză (nu şi în România, 

din păcate) şi o mulţime de 

destinaţii spectaculoase şi, 

mai ales, foarte puţin cu-

noscute, călătorul modern 

îşi poate alcătui propriul 

traseu de-a latul continen-

tului, explică jurnaliştii CNN 

topul alcătuit.

În ordine, destinaţiile pro-

puse de CNN sunt Picos de 

Europa (Spania), insulele 

Lofoten (Norvegia), Munţii 

Apuseni (România), Efes 

(Turcia), Avignon (Franţa), 

Lisabona (Portugalia), pe-

ninsula Dingle (Irlanda), 

oraşul Plovdiv (Bulgaria), 

Popmei (Italia), Atena (Gre-

cia), Salzburg (Austria), pla-

jele de la Henne Strand, (Da-

nemarca), Bruges (Belgia), 

Düsseldorf (Germania), 

Wrocław (Polonia), Gronin-

gen (Olanda), parcul naţio-

nal Cairngorms (Scoţia).

Două atracţii turistice din Cluj, pe lista CNN 
a celor mai frumoase locuri din Europa
Cascada Vălul Miresei de la Răchiţele şi Lacul Tarniţa au fost incluse în lista celor mai frumoase destinaţii de vizitat în Europa.

Lacul Tarnița este una dintre cele mai frumoase destinații de vizitat în Europa

Cabinetul Dăncilă a adoptat vineri o hotărâre prin care 
se alocă suma de 17,85 de milioane de lei din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe acest an ale unor uni-
tăţi administrativ-teritoriale din judeţele Alba, Arad, 
Bihor, Cluj, Hunedoara și Tulcea, potrivit unui comuni-
cat al Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administraţiei Publice (MDRAP).
„Această măsură este necesară întrucât localităţile din 
Delta Dunării și din Munţii Apuseni sunt dezavantajate din 
cauza suprafeţelor mari de teren și a numărului redus de 
locuitori. Aceștia benefi ciază de reducerea cu 50% a impo-
zitelor și taxelor locale, precum și a tarifelor pentru ener-
gia electrică, energia termică și de apă potabilă din reţea-
ua publică, sumele pentru subvenţionarea tarifelor de apă 
potabilă și energie termică fi ind suportate din veniturile 
proprii ale judeţelor respective”, se explică în comunicat.
Conform MDRAP, acordarea acestor facilităţi „are un 
impact social pozitiv pentru populaţie, dar afectează 
negativ nivelul veniturilor proprii ale unităţilor adminis-
trativ-teritoriale, deoarece pentru diferenţa neîncasată 
nu există mecanisme de echilibrare/alocare de sume de 
la bugetul de stat în vederea compensării reducerilor și 
a subvenţiilor acordate”.
„Astfel, aceste unităţi administrativ-teritoriale sunt du-
blu afectate, atât prin încasarea unor impozite și taxe 
locale reduse, cât și prin aplicarea formulelor de repar-
tizare aprobate prin lege, fiind, din punct de vedere bu-
getar, în imposibilitatea de a asigura funcţionarea apa-
ratului de specialitate și a serviciilor publice din subor-
dine”, se precizează în comunicat.

18 milioane de lei pentru Delta Dunării 
şi Munţii Apuseni
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Prietenia dintre evrei, ro-

mâni şi maghiari, dintre clu-

jenii de toate naţionalităţi-

le, a fost omagiată, joi sea-

ră, într-o seară specială de 

Hanuka, organizată în Sala 

Tonitza de la Muzeul de Ar-

tă. Evenimentul a fost mar-

cat de rugăciuni pentru Is-

rael şi România, dar şi de 

poveşti despre prietenia unor 

români pentru evrei, bună-

tate care a salvat sinagogi 

şi le-a redat speranţa în mo-

mentele grele ale istoriei.

Alături de preşedintele Co-

munităţii Evreieşti din Cluj, 

Schwartz Róbert, s-au afl at 

şi alţi lideri ai cultului mo-

zaic şi ai oraşului, care au 

vorbit despre comunitate şi 

multiculturalism. Mesajul 

conducerii Federaţiei Comu-

nităţilor Evreieşti din Româ-

nia, prezidată de Aurel Vai-

ner, a fost transmis de Edu-

ard Kupferberg, secretarul 

general al organizaţiei, iar 

prof. Carol Iancu de la Uni-

versitatea din Montpellier a 

vorbit despre semnifi caţia 

semi-sărbătorii Hanuka.

Festivitatea a inclus o se-

rie de cântece evreieşti, ca-

re au marcat importanţa Ha-

nuka, o semi-sărbătoare ne-

inclusă în Tora, însă cu o 

semnificaţie aparte pentru 

evrei, aşa cum a mărturisit 

Ronai Mihail, secretarul Co-

munităţii Evreieşti din 

Cluj-Napoca. „Hanuka nu 

este o sărbătoare biblică, 

dar ţine de istoria poporu-

lui evreu, care îşi are sor-

gintele în negura îndepărta-

tă a istoriei. Totuşi, există 

un fir subţire care leagă Ha-

nuka de Tora, se concreti-

zează tocmai prin menora. 

Hanuka este o sărbătoare 

triunghiulară, un triunghi 

echilateral, cu laturile şi un-

ghiurile egale, iar în fiecare 

colţ există o minune, prin-

tre care minunea arderii ule-

iului sacru în candelă timp 

de opt zile în loc de una sin-

gură. Menora este doar un 

suport material, dar care 

susţine o lumină sacră, di-

vină, spirituală”, a spus ofi-

ciandul de cult al Comuni-

tăţii care astăzi numără pu-

ţin peste 400 de suflete.

Programul formaţiei klez-

mer Mazel Tov, dirijat de Va-

sile Socea, urmat de recitalul 

corului Shira Hadasha, con-

dus de prof. Halmos Ecateri-

na, au încântat zecile de per-

soane adunate în sala Tonit-

za a Muzeului de Artă, evrei 

şi creştini deopotrivă. Nu au 

lipsit melodiile în idiş şi ivrit, 

precum Yerushalaim Shel 

Zachav sau Hava Naghila, 

două dintre cele mai cunos-

cute piese evreieşti, dar şi 

Ban Ich Mir a Dreidl, o me-

lodie tradiţională de Hanuka.

Festivitate de Hanuka, cu muzică 
tradițională și elogii aduse prieteniei
Evreii din Cluj au sărbătorit Hanuka, „Sărbătoarea Luminilor”, au ascultat muzică tradițională și au vorbit 

despre importanța prieteniei, joi seară, la Muzeul de Artă.

Evreii din Cluj au sărbătorit Hanuka, „Sărbătoarea Luminilor”, la Muzeul de Artă, unde au ascultat muzică 
tradițională și au vorbit despre prietenie

Hanuka, adică „rededicarea”, cunoscută și sub numele 
de „Sărbătoarea Luminilor”, comemorează rededicarea 
Templului din Ierusalim după izbânda revoltei conduse 
de frații Macabei împotriva monarhiei seleucide din 
Siria care încercase să nimicească religia evreiască. 
Hanuka este o semi-sărbătoare care durează timp de 
opt zile, anul acesta între 2-10 decembrie.
Potrivit tradiției, în cele opt seri ale „Sărbătorii 
Luminii” se aprinde câte o nouă lumânare, iar pe mă-
sură ce numărul lor crește, lumina care ne înconjoară 
va crește și ea. Hanuka are o simbolistică mai largă 
decât cea pur evreiască, eliberarea Templului din 
Ierusalim de către Macabei semnificând victoria mono-
teismului în fața păgânismului.

Ce sărbătoresc evreii de Hanuka?

Asociaţia Sfânta 

Elisabeta Feodorovna & 

Young Famous Orchestra 

vă invită la concertul 

caritabil de Crăciun 

„Zâmbet pentru copii”.

Donaţii pentru susţinerea 

proiectelor Asociaţiei Sfân-

ta Elisabeta Feodorovna, CUI 

35882421, se pot face în con-

tul deschis la Banca Tran-

silvania Cluj: RO15 BTRL 

RONC RT03 3861 3001.

„Zâmbet pentru copii” 

este concertul care aduce 

magia Crăciunului în via-

ţa copiilor cărora li s-a fu-

rat copilăria.

La câtă magie au adus în 

copilăria ta cântecele de 

Crăciun, acum ai ocazia să 

dai înapoi din bucuria pri-

mită! Tot ascultând cânte-

ce de sărbătoare! Dacă vii 

pe 23 decembrie, la ora 

18:00, la Casa Universitari-

lor, Sala Auditorium, ai par-

te de un concert special ca-

re te va face să simţi sărbă-

torile, iar prin cumpărarea 

biletului vei ajuta copiii ca-

re, din păcate, au pierdut 

magia Crăciunului. Bilete 

se gasesc online, la caseria 

cinematografului Florin Pier-

sic si libraria Humanitas.

La spectacolul numit chiar 

„Zâmbet pentru copii”, îi 

poţi asculta pe cei de la Yo-

ung Famous Orchestra (di-

rijaţi de Vladimir Agachi) şi 

pe cei de la Grupul Coral 

Sfântul Apostol Andrei (di-

rijaţi de preotul Decebal Co-

rea). Dacă primii sunt apre-

ciaţi în Cluj pentru concer-

tele simfonice despre trăiri 

şi emoţii, Grupul Coral Sfân-

tul Apostol Andrei e cunos-

cut în ţară şi străinătate pen-

tru colindele lor româneşti 

şi cântecele preluate din re-

pertoriul clasic şi bisericesc 

rus şi grec.

Fondurile strânse în ur-

ma cumpărării biletelor 

vor fi donate de către Aso-

ciaţia Sfânta Elisabeta Fe-

odorovna Spitalului Clinic 

de Urgenţă pentru Copii 

Cluj, pentru dotarea Sec-

ţiei IV Pediatrie.

Asociaţia Sfânta Elisabe-

ta Feodorovna se axează pe 

sprijinirea copiiilor aflaţi în 

Centrele de plasament rezi-

denţiale, a celor internaţi în 

spitale, a tinerilor care au 

părăsit sistemul de protec-

ţie a copilului, a mamelor 

care urmează să nască şi a 

persoanelor vârstnice fără 

aparţinători.

Iar tu, ca iubitor de co-

linde, poţi să fii Moş Cră-

ciun pentru aceşti copii şi 

să îi ajuţi să aibă o viaţă 

mai bună. Şi să se bucure 

de sărbători, pentru că fie-

care copil merită să simtă 

că Moş Crăciun există.

Concert caritabil de Crăciun la Cluj 
pentru copiii cărora li s-a furat copilăria

Au mai rămas doar câteva 

ore în care puteţi vota cel 

mai frumos Târg 

de Crăciun din Europa 

în cadrul concursului 

European Best Christmas 

Market al European Best 

Destinations în care este 

nominalizat şi târgul 

de crăciun din Cluj-Napoca.

Târgul de Crăciun Cluj-Na-

poca este unul dintre cele 20 

de târguri de Crăciun nomina-

lizate în concursul European 

Best Christmas Market al Eu-

ropean Best Destinations.

Alături de Târgul de Crăciun 

din Cluj-Napoca au mai fost 

nominalizate târgurile de ma-

re tradiţie din Viena, Budapes-

ta, Köln, Bruxelles sau Praga.

Cel mai frumos Târg de Crăciun 

al anului 2018 va fi  ales pe 10 de-

cembrie, când se va încheia votul.

Deschis în data de 23 no-

iembrie în faţa a mii de clu-

jeni, Târgul de Crăciun din 

Cluj-Napoca a devansat mult 

mai faimosul Târg de la Sibiu, 

autointitulat „de zece ani cel 

mai frumos târg din România”.

Printre noutăţile târgului de 

anul acesta se numără căsuţe noi 

cu cadouri şi bunătăţi, un pro-

gram antrenant presărat cu acti-

vităţi multiculturale, o săptămâ-

nă dedicată vizionării fi lmelor, un 

radio al Târgului de Crăciun, o 

săptămână culinară cu activităţi 

specifi ce şi multe alte surprize, 

care vor fi  dezvăluite pe parcurs.

Târgul va fi  deschis cinci săp-

tămâni, perioadă în care cluje-

nii sunt aşteptaţi la foarte mul-

te evenimente. Fiecare săptămâ-

nă din cele cinci în care Târgul 

de Crăciun va fi  deschis, va avea 

câte o tematică dedicată.

Pe site-ul European Best Des-

tinations se arată că în ultimii 

trei ani competiţia a fost foarte 

strânsă, iar oraşul Zagreb a ie-

şit câştigător, amintind că acest 

oraş are una dintre cele mai fru-

moase scene de Advent de pe 

continent. Cât despre Târgul de 

Crăciun din Cluj, European Best 

Destinations spune că este „o 

sărbătoare a familiei, a întregii 

familii extinse: copii, bunici, mă-

tuşi, unchi, veri etc.”.

Astăzi se închide votul pentru cel mai 
frumos Târg de Crăciun. Clujul este pe listă!

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Sute de conturi 

de pe reţelele de socializa-

re, care au legătură 

cu Rusia, au încercat 

să amplifi ce protestele 

de stradă ce zguduie 

Franţa, relevă o analiză 

a unei companii de securi-

tate cibernetică la care au 

avut acces jurnaliştii de la 

publicaţia „The Times”.

Această reţea de conturi a fă-

cut să circule mesaje pe Twitter 

care se concentrau asupra violen-

ţei şi haosului generat de protes-

tele „vestelor galbene”. În momen-

tul în care au izbucnit revoltele, 

luna trecută, un grup de aproape 

200 de conturi afl ate sub monito-

rizare au transmis aproximativ 

1.600 de tweet-uri sau re-tweeturi 

pe zi! O mare parte dintre aceste 

conturi par să fi e aşa-numite „con-

turi-fantomă” care, aparent, ar a-

parţine unor persoane din Vest. 

Însă, potrivit unei analize făcute 

de compania New Knowledge, a-

ceste conturi au răspândit infor-

maţii folosind fotografi i cu protes-

tatari răniţi la alte evenimente, 

pentru a construi imaginea unei 

poliţii extrem de brutale.

Pe de altă parte, o altă anali-

ză citată de Bloomberg observă 

că o temă majoră a tweet-urilor 

transmise în ultimele zile în Fran-

ţa este că forţele de ordine ar fi  

pe punctul de a se revolta. Afi r-

maţia – ce nu pare să aibă aco-

perire în realitate – aduce amin-

te de alte campanii de dezinfor-

mare ce au avut în spate Kremli-

nul şi care au încercat să seme-

ne neîncrederea în guvernele oc-

cidentale şi să arate că democra-

ţiile liberale sunt în declin.

Manipularea Rusiei 
prin reţelele de socializare

Multe dintre informaţiile 

transmise sau retransmise pe 

Twitter veneau dinspre presa de 

stat din Rusia, inclusiv de la 

Sputnik, Russia Today sau 

Ruptly, o agenţie video cu se-

diul în Germania, dar care apar-

ţine tot RT. Aceste instituţii me-

dia au acoperit îndeaproape cri-

za din Franţa, iar Russia Today 

a transmis că 12 dintre jurnaliş-

tii săi ar fi  fost răniţi în timpul 

protestelor. Nicio altă instituţie 

de presă nu a avut atâtea „vic-

time colaterale”.

Tot RT, dar şi Sputnik au re-

latat în ultimele zile că majo-

ritatea poliţiştilor francezi nu-l 

mai sprijină pe preşedintele Ma-

cron şi sunt de partea protes-

tatarilor. Ca sursă citau două 

mici sindicate din poliţie, ne-

semnifi cative la nivel naţional. 

Sputnik şi RT au difuzat ima-

gini – răspândite masiv pe re-

ţelele de socializare în Franţa 

– în care jandarmii din oraşul 

Pau, din sud-vest, îşi dădeau 

jos căştile în ceea ce a fost de-

scris ca fi ind un semn de soli-

daritate cu protestatarii. Numai 

că poliţia locală şi jurnaliştii ca-

re au asistat la această scenă 

au spus că într-adevăr, unii 

agenţi şi-au dat jos căştile, dar 

numai pentru puţin timp, pen-

tru a vorbi cu protestatarii. Apoi 

şi le-au pus la loc.

Mobilizare atipică 
pentru Franţa

De altfel, jurnaliştii, analiştii 

şi oamenii care trăiesc în Hexa-

gon, cu toţii au remarcat că par-

ticularitatea acestor proteste din 

Franţa – o ţară care are, totuşi, 

o tradiţie în mişcările de stradă 

– este că mobilizarea s-a făcut 

prin intermediul reţelelor de so-

cializare, şi nu al sindicatelor, 

cum se întâmpla de obicei.

Simbolurile Franţei şi ale Pa-

risului au fost vandalizate sâm-

băta trecută. Arcul de Triumf a 

căzut pradă aşa numitelor „Ves-

te galbene”, mobilierul stradal 

de pe Champs Elysees a fost dis-

trus, magazinele de lux au fost 

atacate. Protestele au continu-

at, pe tot parcursul săptămânii, 

în ciuda faptului că guvernul de 

la Paris a anunţat că taxa pe car-

buranţi, principalul motiv al pro-

testelor, a fost amânată, şi e po-

sibil să fi e chiar anulată. De la 

pensionari care nu mai fac faţă 

cheltuielilor, până la liceeni şi 

studenţi, francezii vor o viaţă 

mai bună. Protestele au conti-

nuat şi sâmbătă la Paris, în al 

patrulea weekend de mobiliza-

re în capitala franceză, dar am-

ploarea a fost totuşi mult mai 

mică. E adevărat, şi mobiliza-

rea forţelor de ordine a fost se-

rioasă. Acum, protestatarii au 

strigat că vor demisia preşedin-

telui Emmanuel Macron.

Cine alimentează furia 
protestatarilor francezilor?
Descoperirile unor investigaţii de securitate cibernetică

Analiza unei companii de securitate cibernetică relevă că protestele din Franța au fost amplificate 

de anumite rețele de socializare, care au legătură cu Rusia

Nu ar fi  pentru prima dată când președintele Emmanuel 
Macron s-ar confrunta cu o astfel de acţiune negativă venită 
dinspre Rusia. Agenţi ruși au încercat să obţină informaţii de la 
echipa sa de campanie, prin intermediul unor conturi false de 
Facebook, înaintea alegerilor prezidenţiale din 2017. În plus, 
Facebook a confi rmat la vremea respectivă că a depistat exis-
tenţa unor conturi frauduloase în Franţa, care difuzau informa-
ţii false în legătură cu alegerile prezidenţiale. Reprezentanţi ai 
gigantului IT au avansat chiar numărul de 70.000 de conturi.

Macron şi hackerii ruşi. Precedentul

Curtea Supremă a 

Canadei a decis că Vice 

Media trebuie să pre-

dea autorităţilor comu-

nicările sale cu un pre-

supus terorist.

Curtea Supremă de Justi-

ţie arată că ordinul de solici-

tare al Poliţiei Regale Canadi-

ene Călare (RCMP), care ca-

ută acele comunicaţii „a fost 

emis în mod corespunzător şi 

ar trebui să fi e admis”.

Vice Media a refuzat să 

predea aceste note.

Cazul a ridicat întrebări 

despre cum o democraţie echi-

librează siguranţa publică cu 

libertatea presei de a-şi pro-

teja sursele.

Vineri, printr-o decizie una-

nimă, Curtea Supremă a dat 

câştig de cauză RCMP, decla-

rând că trebuie „un echilibru 

proporţional” între dreptul 

presei de a aduna informaţii 

fără intervenţia nejustifi cată 

din partea guvernului şi ne-

voile poliţiei de a investiga in-

fracţiunile grave.

Ben Makuch, jurnalist spe-

cializat pe securitate naţiona-

lă la Vice News, a luat legă-

tura în 2014 cu cetăţeanul ca-

nadian Farah Shirdon, despre 

care se crede că şi-a părăsit 

locuinţa din oraşul Calgary, 

în luna martie a aceluiaşi an, 

pentru a se alătura grupării 

Stat Islamic.

Makuch a publicat trei ar-

ticole despre conversaţiile sa-

le cu Shirdon.

După publicarea lor, 

RCMP a cerut acces la toa-

te comunicările reporteru-

lui Vice cu Shirdon, ca par-

te a unei investigaţii pena-

le în care Shirdon a fost acu-

zat în absenţă de şase in-

fracţiuni de terorism.

Vice-ul a contestat în in-

stanţă solicitarea RCMP, argu-

mentând că predarea textului 

ar putea avea un „efect de ră-

cire” asupra surselor.

Două instanţe inferioare 

au susţinut anterior ordinul 

prin care RCMP cerea acces 

la documente.

Jurnalistul Ben Makuch 

a fost sprijinit de numeroa-

se organizaţii pentru liber-

tatea presei, inclusiv Repor-

teri Fără Frontiere.

Potrivit BBC, Curtea Su-

premă de Justiţie a respins 

vineri împotriva argumen-

tul redacţiei Vice, potrivit 

căreia predarea textelor ar 

interfera cu activitatea sa de 

colectare de ştiri, în contex-

tul în care „sursa nu era con-

fidenţială şi dorea ca tot ce 

a spus să fie făcut public”. 

„Nu există nicio sugestie 

conform căreia sursa a spus 

explicit sau implicit că de-

claraţiile sale sunt of the re-

cord”, a arătat Cuetea Su-

premă Canadiană, care a de-

cis că „beneficiul interesu-

lui statului în obţinerea me-

sajelor depăşeşte orice pre-

judiciu pentru drepturile Vi-

ce Media”.

Vice Media a arătat într-o 

declaraţie de presă citată de 

BBC că „aceasta este o zi în-

tunecată pentru libertatea 

presei, care este un principiu 

fundamental al democraţiei”.

Canada șterge pe jos cu libertatea presei. Curtea Supremă 
a obligat jurnaliștii Vice Media să își dezvăluie sursele.
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CITR S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, RFO II 
0253/2006, și BDO BUSINESS RESTRUCTURING S.P.R.L., cu sediul în București, Str. 
Învingătorilor, nr. 24, Clădirea Victory Business Center, et. 3, Sector 3, RFO 0239/2006, în 
calitate de administratori judiciari, cu respectarea hotărârii AC din data de 29.11.2018, 
vând prin licitaţie publică competitivă cu strigare, următoarele active:

Ferma Bogata
Amplasamentul, având o suprafaţă totală 84.971 mp teren + construcţii, este situat în 

mun. Turda, str. Bogata, nr. F.N. (zona de acces dinspre Turda spre loc. Bogata), în vecină-
tatea Drumului Judeţean 161B, fi ind situată la o distanţă relativ mică faţă de Autostrada 
Transilvania – benzile de acces (nodul de acces Turda) la Autostrada Transilvania, fi ind for-
mat din două ferme: Ferma 1, înscrisă în CF 50256, în suprafaţă de 34.595 mp și Ferma 
2, înscrisă în CF 50255, în suprafaţă de 50.376 mp. Construcţiile situate pe teren sunt ha-
le vechi cu regim P+E, construite în anul 1960. Preţ de pornire 788.000 euro plus TVA.

Ferma Dezmir
Amplasamentul este compus din teren în suprafaţă totală de 35.253 mp + construcţii, 

înscris în CF 50548 și este situat în loc. Dezmir cu intrare din strada Triajului, com. Apahi-
da, jud. Cluj. Construcţiile situate pe teren sunt hale vechi afl ate într-o stare avansată de 
degradare.

Zona de amplasare este una rezidenţială în dezvoltare, existând cu preponderenţă pro-
prietăţi imobiliare compuse din teren+casă, de altfel vecinătăţile amplasamentului sunt 
pe toate laturile case de locuit. Preţ de pornire 846.000 euro plus TVA.

Imobil CF 255062 din cadrul Fermei Lomb
Teren intravilan înscris în CF 255062 Cluj Napoca, top 20003/1/2, în suprafaţă de 4.538 

mp și construcţii cad C1, top 20003/1/2, având următoarele observaţii/referinţe: terenu-
rile aferente reţelelor compuse din reţea electrică ( 92/2) și șanţ de scurgere 93/2) cu o 
suprafaţă de Sâ190 mp, terenuri libere compuse din spaţii de protecţie SIâ4348 mp.Utili-
zarea terenului este industrială și agroindustrială. Preţ de pornire 100.000 euro plus TVA.

Ferma Dăbâca
Amplasamentul, complex zootehnic, este situat în loc. Dăbâca dinspre Luna de Jos, jud. 

Cluj, având o suprafaţă totală 18.200 mp teren + construcţii, respectiv CF 50010 cu supra-
faţa de 18.000 mp și CF 50011 cu suprafaţa de 200 mp.

Construcţiile situate pe teren sunt hale vechi cu regim P (tip grajduri cu utilizare actua-
lă hale păsări –curcani , o clădirie administrativă de tip rural și construcţii mici anexe). Preţ 
de pornire 190.700 euro plus TVA.

Teren Jucu
Terenul este considerat liber pentru dezvoltare industrială, fi ind în suprafaţă totală de 

35.322 mp și este compus din două loturi de teren, respectiv de 33.852 mp și 1.470 mp, si-
tuat în com. Jucu, în zona fermelor de pui.Proprietatea este formată din două parcele de te-
ren cu suprafaţa de 33.852 mp și respectiv 1.470 mp. Terenul în suprafaţă de 33.852 mp a-
re front la drumul de acces (neamenajat, din pământ) iar pentru terenul de 1.470 mp nu se 
cunoaște regimul juridic al drumului de acces. Preţ de pornire 151.885 euro plus TVA.

Ferma Jucu
Amplasamentul este situat în loc. Jucu de Sus – com. Jucu, jud. Cluj, la circa 1,3 km faţă 

de Drumul Judeţean DJ109E care traversează localitatea, și la cca. 4,5 km faţă de Drumul 
European E578, fi ind compus din teren înscris în CF 50289 în suprafaţă totală de 85.514 mp 
+ construcţii. Din suprafaţa totală, se valorifi că doar terenul cadastral 56475 suprafaţa de 
14223 mp, conform referat dezmembrare. Preţ de pornire 71.000 euro plus TVA.

Spaţiu comercial, str. Bună Ziua, nr. 34-36, Cluj-Napoca
Activ imobiliar înscris în CF nr. 260671 Cluj Napoca, compus din teren în suprafaţă to-

tală de 772 mp și construcţie spaţiu comercial, Suâ304,85 mp, situat în Cluj – Napoca, str. 
Bună Ziua nr. 34-36, jud. Cluj. Preţ de pornire 485.000 euro plus TVA.

Casă şi teren situate în Turda, str. Gheorghe Şincai, nr. 33, jud. Cluj
Proprietate imobiliară rezidenţială compusă din casă unifamilială și teren intravilan afe-

rent în suprafaţă de 910 mp (446 mp+464 mp), loc. Turda, str. Gh. Șincai, nr. 33, jud. Cluj, 
CP 401078.Proprietatea este identifi cată juridic prin CF Nr. 54224 Turda, teren cu Nr. Top. 
3878/1 și construcţie cu Nr. Top. 3878/1-C1 și CF nr. 53115 Turda, teren cu nr. Top 3879/1. 
Preţ de pornire 76.000 euro plus TVA.

Pentru cele 8 active mai sus mentionate, licitaţia va avea loc în 14.12.2018, ora 12:00, 
la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3 în incinta Silver Business 
Center, jud. Cluj. În cazul în care activele nu vor fi  valorifi cate, se vor organiza noi licitaţii 
în data de 07.01.2019 si 14.01.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Ferma Săliştea
Amplasamentul este compus din teren în suprafaţă de 26.531 mp + construcţii, înscris 

în CF 51666, situat la intrarea în loc. Săliștea Nouă, com. Baciu, jud. Cluj, cu front la Dru-
mul Judeţean 105T. Pe amplasamentul se regăsesc 6 hale pentru creștere păsări și alte 3 
construcţii principale anexe. Preţ de pornire 794.000 euro plus TVA.

Ferma 3 Huedin
Amplasamentul fermei 3 este situat la intrarea în loc. Huedin dinspre Cluj cu front de aprox 

230 m la Drumul European E60 și este compus din teren înscris în CF 50350 Huedin, în su-
prafaţă totală de 82.641 mp + construcţii. Preţ de pornire 413.000 euro plus TVA.

Spaţiu comercial, str. Buftea nr. 2, Cluj-Napoca
Amplasamentul este înscris în CF 264731 Cluj Napoca și este compus din teren în su-

prafaţă totală de 2.202 mp și construcţie spaţiu comercial, situat în Cluj – Napoca, str. Buf-
tea nr. 2, jud. Cluj. Preţ de pornire 1.401.000 euro plus TVA.

Pentru cele 3 active mai sus mentionate, licitaţia va avea loc în 19.12.2018, ora 12:00, 
la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 48, et. 3 în incinta Silver Business 
Center, jud. Cluj. În cazul în care activele nu vor fi  valorifi cate, se vor organiza noi licitaţii 
în data de 07.01.2019 si 21.01.2019 la același preţ, locaţie și oră.

Preţurile sunt exprimate în EURO şi nu conţin TVA. Se va aplica cota TVA din momen-
tul vânzării.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la administratorul judiciar CITR SPRL, iar do-
cumentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfă-
surării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la tel 0737.330.213 sau acce-
sând pagina de internet sales.citr.ro.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Parlamentul britanic 
a făcut publice 250 
de pagini de documente 
care conţin discuţii inter-
ne din cadrul Facebook.

Totul a început săptămâna 

trecută, când o comisie a par-

lamentului britanic a confi s-

cat documente de la compa-

nia americană Six4Three ce a 

dat în judecată Facebook pen-

tru că reţeaua socială i-a tă-

iat accesul la datele utilizato-

rilor, scrie playtech.ro.

Six4Three avea o aplicaţie 

care le permitea utilizatorilor 

să caute prin pozele prieteni-

lor de pe Facebook pentru a 

găsi fotografi i cu aceştia în 

costum de baie.

Facebook le-a tăiat accesul 

la API în 2015 (acelaşi API de 

care a abuzat Cambridge 

Analytica pentru a fura infor-

maţiile a 87 de milioane de 

oameni). Acest API a fost cre-

at de Facebook pentru a da 

acces dezvoltatorii de aplica-

ţii la datele utilizatorilor, dar 

unii dezvotatori s-au compor-

tat într-un fel atât de rău, în-

cât Facebook a decis să închi-

dă API-ul în 2015.

În jur de 250 de pagini au 

fost făcute publice, iar Da-

mian Collins, cel responsa-

bil de ancheta împotriva lui 

Facebook, a semnalat câte-

va probleme.

Facebook le-a permis com-

paniilor să aibă acces pe de-

plin la datele prietenilor uti-

lizatorilor chiar după ce a 

anunţat schimbările de pe 

platformă din 2014/2015. Cei 

de la Facebook ştiau că un 

update al aplicaţiei Facebook 

pe Android le permitea să ai-

bă acces apelurile şi mesaje-

le utilizatorilor. Cu toate aces-

tea nu au spus nimic pentru 

a nu stârni un scandal.

Facebook a folosit datele 

obţinute de la fi rma de analy-

tics Onavo pentru a determi-

na ce aplicaţii erau descărca-

te şi utilizate de public. Apoi 

decidea ce aplicaţii să cum-

pere sau pe care să le trateze 

ca pe o ameninţare.

Reprezentanţii Facebook 

au declarat că documentele 

au fost prezentate într-o ma-

nieră „foarte înşelătoare” şi 

spun că este nevoie de con-

text adiţional.

„Datele sunt clare: nu am 

vândut datele utilizatorilor noş-

tri”, a comunicat compania.

Înainte ca aceste documen-

te să fi e publice, cei de la Wall 

Street Journal au reuşit să ob-

ţină acces la mailuri interne tri-

mise între 2012 şi 2014. În a-

ceste mailuri se poate vedea că 

Facebook a încheiat acorduri 

cu unele companii pentru a le 

permite „accesul deplin la da-

tele prietenilor utilizatorilor” 

reţelei sociale, deşi gigantul 

american a anunţat în 2015 că 

a pus capăt acestor practici.

De exemplu, a fost o miş-

care riscantă să aibă acces la 

apelurile şi la SMS-urile utili-

zatorilor doar pentru a putea 

îmbunătăţi algoritmul pentru 

News Feed şi pentru funcţia 

„People You May Know” ca-

re-ţi sugerează ce prieteni să-ţi 

faci pe reţea.

Pe lângă faptul că cei de la 

conducere erau preocupaţi să 

crească numărul de utilizatori 

de pe platformă, tot ei monito-

rizau şi competiţia. De exem-

plu, ei au văzut că ritmul de 

creştere al WhatsApp era mult 

mai mare decât al Facebook 

Messenger în anumite regiuni. 

De asemenea, au putut vedea 

că pe WhatsApp se trimiteau 

8,2 miliarde de mesaj pe zi fa-

ţă de cele 3,5 miliarde de me-

saje zilnice trimise pe Facebook 

Messenger. Ulterior, reţeaua so-

cială a cumpărat WhatsApp cu 

19 miliarde de dolari.

Mașinăria 
„infernală” Facebook
Cum funcționează strategia diabolică a lui Zuckerberg?

Facebook a fost dat în judecată de compania Six4Three, pentru că 
le-a tăiat accesul la datele utilizatorilor

Studiile arată că românii 
sunt familiarizaţi 
cu banii virtuali

Românii sunt printre euro-

penii care apreciază cel mai 

mult monedele virtuale, cel pu-

ţin la nivel declarativ. Iar asta 

îi transformă într-o pradă pen-

tru pentru hackeri, care prefe-

ră să fure criptomonede, pen-

tru că o astfel de lovitură nu 

lasă urme, iar paguba e aproa-

pe imposibil de recuperat.

10% dintre ei deţin deja 

criptomonede în timp ce pes-

te 30% dintre ei au mărturisit 

că intenţionează să cumpere. 

În plus, aproape toţi cei ches-

tionaţi au spus că au auzit mă-

car o singură dată de monede 

virtuale, scrie digi24.ro.

Cifrele ne plasează pe pri-

mele locuri în Europa. Româ-

nia ocupă a doua poziţie, du-

pă Turcia. Urmează polone-

zii, spaniolii, austriecii, ger-

manii şi italienii, iar în prima 

parte a clasamentului mai a-

par britanicii şi francezii. Pro-

centajul românilor care au 

spus că deţin criptomonede e 

mai mare decât cel înregistrat 

în Statele Unite – 8%.

„Cunosc câteva criptomone-

de, dar sincer nu am investit în 

aşa ceva pentru că mi se pare 

o zona mult prea volatilă în ca-

re să îţi investeşti banii” sau 

„Cred că ar trebui să mă infor-

mez şi să mă asigur că înţeleg 

fenomenul înainte să investesc”, 

sunt declaraţiile altori români.

Specialiştii spun că cel 

mai important e ca poseso-

rii de criptomonede să înţe-

leagă fenomenul.

Ionuţ Budişteanu, specia-

list securitate, fondator 

WebDollar: „Sunt foarte inte-

resaţi hackerii şi criminalii ci-

bernetici să atace în special 

fi rme ori grupuri mari cu po-

tenţial foarte mare de cripto-

monede şi asta pentru că oda-

tă transferaţi, banii nu mai pot 

fi  recuperaţi. Criptomoneda es-

te mult mai anonimă decât ba-

nul. Atunci când tu, hacker, 

furi bani de la o companie sau 

de la un om de pe card, se 

poate vedea istoricul tuturor 

tranzacţiilor şi în cateva ore 

poate fi  identifi cat atacatorul. 

Pe când, în monedele digita-

le, odată transferaţi banii re-

spectivi, nu ştii cine le are şi 

pot să dureze luni, săptămâni 

şi există şi cazuri în care nu a 

fost depistat nici măcar acum 

atacatorul respectiv”.

Specialiştii le recomandă 

celor care folosesc criptomo-

nede să îşi păstreze portofe-

lul virtual pe un hard extern, 

departe de internet.

Românii i-au întrecut 
pe americani la criptomonede
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

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

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ 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.

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

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, beci, 
sobe noi, apă caldă, pomi tineri 
de brazi, tuia, fosă septică la DN, 
la 7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (8.14)
¤ 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.
¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunași la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp,cu C.F.. 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis 
de blocurile ANL, cu mult sub 
preţul pieţei. Informaţii și detalii 
suplimentare la telefon 

0746-402720. (3.7)
¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (3.7)

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.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 22 
ml la șoseaua asfaltată, curent, a-
pă, gaz în apropiere. Cei intere-
saţi pentru detalii, pot suna la tel. 
0734-777772.
¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Vând 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 în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.
¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. Preţ 
negociabil. Tel. 0758- 051260.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Titulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (6.10)

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Infor-
maţii 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.

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

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi Cluj-Na-
poca, cu sau fără autoturism Da-
cia Logan Laurate 1.2, an 2016, 
benzină + GLP, 99500 km, echitat 
complet, Nova Taxi, la preţul pie-
ţei. Tel. 0751-705527. (2.5)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 
și relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte în 

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

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

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

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

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

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

regulă. Informaţii și relaţii la tele-
fon 0754-312994.

ELECTRO

¤ Vând mașină de tricotat ”SI-
MAC” cu 3 ace. Informaţii supli-
mentare la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând chiuvetă faianţă albă, 
cu baterie, 60 x 50 cm, WC cu 
rezervor și capac, calorifer 95 x 
60 cm și candelabru cu 3 braţe 
cu abajure sticlă opaca. Infor-
maţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)
¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)
¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(2.7)
¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (2.7)
¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (2.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (2.7)
¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând brad de Crăciun artifi ci-
al, USA. Informaţii suplimentare 
la tel. 0743-492064. (7.7)
¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâsle, 
pompă, douî scaune pneumatice și 
mototr electric, nou, toate marca 
SAYLOR, preţ 700 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare la 
tel. 0744-479172. (4.7)
¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (4.7)
¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și ne-
gru, dimensiunea 3,50 x 2,50 m, 
stare foarte bună, aspect frumos, 
preţ bun. Inf. la telefon 0744-30 
9401 sau 0264-444915. (4.7)
¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(4.10)
¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, 
cu cameră și cauciuc, cadru de 
aluminiu, multiple poziţii, coș cu 
bagaje, copertină reglabilă, pe-
lerină de ploaie, ham, centură 
de siguranţă 5 puncte, frână de 
mână și picior, preţ 350 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-955625. (4.7)
¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (4.7)
¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (4.7)
¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (4.7)
¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (4.7)

CĂRŢI

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 
buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare 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. (17.20)
¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (6.7)

PIERDERI

¤ Anulare permis de exercitare 
nivel 2 nr. 617/2016 – Emis de 
CNCAN.
¤ Pierdut carnet și legitimaţie 
de student pe numele FILIP OA-
NA ANTONIA, Facultatea de Ar-
hitectura și Urbanism Cluj-Napo-
ca. Le declar nule.
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DORACLEAN SRL

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

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tăi
18:35 Pulsul zilei
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei
23:30 Breaking News - Dark 
News

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Aici eu sunt vedeta!
22:00 Guess My Age – 
Ghiceste varsta
23:15 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 Ferma vedetelor
23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Pasiune Toscană
17:00 Fiica Elisei
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Ultima misiune
22:30 Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 Știrile Kanal D
19:45 Dragoste și ură
23:00 WOWBiz

LOOK TV

13:30 Teleshopping 
14:30 Liga Magazin 
15:00 Teleshopping 
16:00 Magazin UEFA 
Champions League 
16:30 Footbal Stars 
17:00 Știrile Look Sport 
17:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 
FC Botoșani 
19:30 Magazin UEFA 
Champions League 

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA BAZINALA 
DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , nr.17, 
judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii 
contractuale temporar vacante de executie astfel:

- 1 post de Inginer, cu norma intreaga, pe perioada 
determinata, in cadrul biroului Comunicatii si Tehnologia 
Informatiei.

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 08 ianuarie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 10 ianuarie 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii:
- Studii superioare tehnice in specializarile:automatica 

si calculatoare, stiinta sistemelor, electronica si telecomunicatii;
- Specializari si califi cari: inginer Automatica si Calculatoare 

sau Electronica si Comunicatii; Specializare in domeniul 
IT&C, automatizarilor si informaticii aplicate; Cunostinte 
bune privind instalarea, confi gurarea si administrarea 
sistemelor de operare Windows Client si Server, a sistemelor 
de comunicatii si retelelor de calculatoare precum si lucrul 
cu bazele de date.

- Cunostinte foarte bune privind utilizarea in SO Windows 
Vista/7/8.1/10, Windows Server 2003/2008/2012, baze 
de date SQL, MS Offi ce si alte programe si aplicatii specifi c;

- vechime: minim 12 luni in specialitatea studiilor absolvite.
Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 

la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa ,str.
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca, pana la data de 17 
decembrie 2018, ora 10,00. .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca(daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, persoana de 
contact :Lia Bodea.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Se publica spre cunoștinţă că în ziua de 10.01.2019 ora 
13:00, se va vinde la licitatie publica (locul vânzarii): Cluj-
Napoca, Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judetul 
Cluj la Biroul Executorului Judecătoresc Crisan Radu, imobilul: 

Teren extravilan, înscris în C.F. nr. 50740 Jibou, cu nr. 
cadastral 50740, nr. topo -, imobil compus din: teren extravilan 
cu o su=1.094 m.p., imobil situat în localitatea  Jibou - 
455200, Judetul Salaj, proprietatea HORVAT Anton Traian.

Imobilul a fost evaluat la preţul de 30.480,00 lei, de 
catre evaluator ROMPRICE S.R.L., avand sediul social in 
Timisoara, str. Silistra, nr. 23, bl. A73, sc. B, et. 3, jud. Timis, 
la data de 18.10.2018.

Pretul de pornire al licitatiei este 30.480,00 Lei.
Invităm pe toti cei care pretind vreun drept asupra 

imobilului să anunţe executorul judecatoresc înainte de 
data stabilită pentru vânzare.

Potrivit dispozitiilor art. 844, alin.1, C. Pr. Civ., persoanele 
care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să 
depuna in contul de consemnare nr. RO64 BREL 0002 0006 
3194 0101 deschis la Libra Internet Bank SA, cu sediul in 
Cluj-Napoca str. Eroilor nr. 10, judetul Cluj, la dispoziţia 
executorului judecatoresc până la termenul de vânzare o 
cauţiune in suma de 3.048,00 Lei , reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitatiei. Toti cei care vor să cumpere 
imobilul se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul 
fi xat în acest scop și pâna la acel termen sa prezinte oferta 
de cumpărare, avand asupra lor actul de identitate, in cazul 
persoanelor fi zice, respectiv copie dupa Certifi catul de 
Inregistrare Fiscala si stampila, in cazul persoanelor juridice.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Se publica spre cunoștinţă că în ziua de 10.01.2019 ora 
12:00, se va vinde la licitatie publica (locul vânzarii): Cluj-Napoca, 
Calea Dorobantilor nr. 22, et. 1, ap. 3A-C/1, Judetul Cluj la 
Biroul Executorului Judecătoresc Crisan Radu, imobilul:

Apartament, înscris în C.F. nr. 54034-C1-U11 Zalau, cu 
nr. cadastral 2015/3, nr. topo -, imobil compus din: 
apartament compus din 2 camere, bucatarie, baie, camara, 
debara si hol cu o suâ49,91 m.p., imobil situat în localitatea 
Zalau, Str. Torentului nr. 8, bl. P3, ap. 3, Judetul Salaj, 
proprietatea MORAR Florica.

Imobilul a fost evaluat la preţul de 139.290,00 Lei, de 
catre ROMPRICE S.R.L., avand sediul social in Timisoara, 
str. Silistra, nr. 23, bl. A73, sc. B, et. 3, jud. Timis, la data 
de 18.10.2018.

Pretul de pornire al licitatiei este 139.290,00 Lei.
Invităm pe toti cei care pretind vreun drept asupra 

imobilului să anunţe executorul judecatoresc înainte de 
data stabilită pentru vânzare.

Potrivit dispozitiilor art. 844, alin.1, C. Pr. Civ., persoanele 
care vor să cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate să 
depuna in contul de consemnare nr. RO64 BREL 0002 0006 
3194 0101 deschis la Libra Internet Bank SA, cu sediul in 
Cluj-Napoca str. Eroilor nr. 10, judetul Cluj, la dispoziţia 
executorului judecatoresc până la termenul de vânzare o 
cauţiune in suma de 13.929.00 Lei , reprezentand 10% din 
preţul de pornire al licitatiei. Toti cei care vor să cumpere 
imobilul se vor prezenta la termenul de vânzare, la locul 
fi xat în acest scop și pâna la acel termen sa prezinte oferta 
de cumpărare, avand asupra lor actul de identitate, in cazul 
persoanelor fi zice, respectiv copie dupa Certifi catul de 
Inregistrare Fiscala si stampila, in cazul persoanelor juridice.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 22.11.2018, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare, 
licitațile se vor repeta în datele de, 29.11.2018, 06.12.2018, 
13.12.2018 și 27.12.2018 în aceleași condţii.Informații 
suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

AVIZ DE MEDIU

DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ, OCOLUL SILVIC HUEDIN 
cu sediul în Huedin, str. Gh. Doja, nr.7, judeţul Cluj, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu conform H.G. 1076/2004 
pentru Derogare de la Amenajamentul silvic al UP 1 
COMPOSESORATUL VISAG.

Prima versiune a amenajamentului poate fi  consultată 
la sediul titularului, DIRECŢIA SILVICĂ CLUJ, OCOLUL SILVIC 
HUEDIN, din data de 05.12.2018, între orele 9.00 - 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 27.12.2018 la APM Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr 99, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9.00-14.00.

AVIZ DE MEDIU

S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru “Elaborare PUZ conform Legii 
350/2001 actualizată și modifi cată pentru construire hale 
depozitare”, în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr.101 
provizoriu, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., str. Călărașilor 
nr.1, Cluj-Napoca, din data de 10.12.2018, între orele 9-
16. Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 26.12.2018, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14. 

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

S.C. PUNCTUAL INVEST S.R.L., anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic Zonal pentru „Construire Hale depozitare“, 
str. Calea Baciului nr. 101 provizoriu, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, camera 62.

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA IN ADMINISTRAREA 
CONSILIULUI LOCAL CLUJ-NAPOCA, DOMENIUL PUBLIC" 
anunta initierea Planului Urbanistic de Detaliu – PUD 
-CONSTRUIRE, EXTINDERE COMPARTIMENT PRIMIRI URGENTE, 
Str. Tabacarilor nr. 11, loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj . 

Consultarea propunerii se poate face la Primaria 
Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii urbane, Sala Mica.

Consorţiul format din:

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalaţii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului 
sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, prin sentinţa 
civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu din data de 
29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj, organizează, sub condiţia 
confi rmării de către judecătorul sindic la termenul din data 
de 18.12.2018 a modifi cării planului de reorganizare al 
societăţii Grup 4 Instalaţii SA, licitaţie publică pentru vânzarea:

• Imobilului constând în două parcele de teren, situate în 
loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv parcelă 
teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, nr. cad. 6098/2 
cu o suprafaţă de 6.158 mp şi parcelă teren înscrisă în Cartea 
Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 cu o suprafaţă de 
7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 20.12.2018, ora 11:00, la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) 
se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu

Musat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa
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„U” Cluj, doar locul 5 
în Liga Campionilor
Echipele CSM Bucureşti şi U 
CSM Dinamo Cluj-Napoca au 
ocupat locurile 5 la masculin, 
respectiv feminin, în Liga 
Campionilor la judo, competi-
ţie care s-a desfăşurat la 
Bucureşti. Medalia de aur şi 
trofeul Ligii Campionilor a re-
venit echipei portugheze 
Sporting CP Lisabona. În con-
cursul feminin, reprezentanta 
României, U CSM Dinamo 
Cluj-Napoca, a fost învinsă în 
meciul pentru medalia de 
bronz cu 3-2 de echipa croată 
JC Vinkovci. Punctele formaţi-
ei U CSM Dinamo au fost a-
duse de Loredana Ohâi şi ja-
poneza Yuki Kojima. Pentru U 
CSM Dinamo Cluj-Napoca au 
concurat: Camelia Ioniţă (52 
kg), Loredana Ohâi (57 kg), 
Ştefania Dobre (63 kg), 
Yukina Kobayashi (70 kg) şi 
Yuki Kojima (+70 kg). 
Medaliile de aur la feminin 
au fost cucerite de compo-
nentele echipei Flam 91 
Longjumeau Massy (Franţa).

Potaissa şi „U” Cluj 
au ratat calificarea

Echipele de handbal masculin 
Universitatea Cluj şi Potaissa 
Turda au disputat meciurile din 
cadrul sferturilor de fi nală ale 
Cupei României. CSM 
Bucureşti a învins-o în deplasa-
re pe AHC Potaissa Turda cu 
scorul de 27-26 (11-12, 
24-24), la loviturile de la 7 
metri, în timp ce CSM Vaslui a 
dispus de formaţia de primul 
eşalon, Universitatea Cluj, cu 
scorul de 34-28 (19-16).

U-BT joacă 
cu BCM Timişoara

U-Banca Transilvania întâlneşte 
astăzi, de la ora 18:00, forma-
ţia BC SCM Timişoara în etapa a 
IX-a din Grupa A a Ligii 
Naţionale de Baschet Masculin. 
Înaintea acestui meci echipa 
clujeană se afl ă pe locul 3 în 
clasamentul LNBM, cu 14 punc-
te cumulate, în timp ce forma-
ţia oaspete se afl ă pe locul 6, 
cu 10 puncte. Antrenor princi-
pal al U-Banca Transilvania, 
Mihai Silvăşan spune, înaintea 
acestui meci: „Pentru noi şi 
acest meci e foarte important, 
nu dorim să mai facem paşi 
greşiti. Gândurile noastre sunt 
doar la victorie şi sper să reu-
şim să o obţinem. Alte proble-
me de lot decât cele cunoscute 
nu sunt şi sper să nici nu apăra 
până la ora jocului.“ Biletele 
pentru meci s-au pus în vânzare 
pe platforma bilete.ro şi din 
aplicaţia mobilă U-BT. Preţul bi-
letelor este de 12 lei. Elevii şi 
studenţii benefi ciază de 50% 
reducere la casieria BTarena.

Pe scurt

Chindia a început puter-
nic meciul, Cherchez 
pasează excelent pe 
culoar, în careu, Andreas 
Mihaiu îi ia faţa lui Berci, 
urmăreşte perfect în 
dreapta şi fi nalizează din 
10 metri la colţul lung.

Cu 10 minute înainte de 

fi nalul primei reprize, Haţie-

gan egalează din centrul ca-

reului mic după ce Gavra a 

trimis spre poarta lui Popes-

cu, iar portarul a respins în 

faţă, scorul ajungând 1-1.

Imediat după începutul re-

prizei secunde, Ursu bate un 

corner de pe stânga, Cristian 

Gavra, scapă de marcajul lui 

Dinu, reia de pe picioare, de 

pe linia de 6 metri, din cen-

trul şi deviază la colţul lung, 

acolo unde mingea loveşte ba-

ra şi intră în poartă, cu toată 

opoziţia lui Iustin Popescu.

Ultimul gol al meciului este 

marcat tot de jucătorii antrenaţi 

de Bogdan Lobonţ, în minutul 

90+5, clujenii scapă pe contra-

atac, Marius Coman pasează 

din faţa careului în dreapta, Iu-

liu Haţiegan preia la 10 metri şi 

fi nalizează în forţă la colţul scurt, 

scorul ajungând la 3-1.

La prima declaraţie după ce 

a devenit antrenor şi a asistat la 

meci, Bogdan Lobonţ a decla-

rat că a suferit mai mult la te-

levizor decât pe teren.

„Băieţii au făcut un meci 

mare, au avut o atitudine ex-

traordinară şi este doar meri-

tul lor. Au fost aici zi de zi, 

sunt aceeaşi, au demonstrat 

că au valoare. Toţi au jucat 

bine, au făcut un joc extraor-

dinar. Au potenţial, valoare, 

talent. Mai mult am suferit la 

televizor, din momentul în ca-

re mi-am dat acordul să vin. 

E mai greu. Şi aici am sufe-

rit, dar am suferit cu toţii, di-

sipăm între noi suferinţa. Ştim 

că sunt şi momente când tre-

buie să suferim”, a declarat 

Bogdan Lobonţ, după meci.

Bogdan Lobonţ ar fi  trebu-

it să preia echipa de la 1 ianu-

arie 2019, însă lucrurile au fost 

grăbite. Chiar dacă, ofi cial, în 

acte, el nu îndeplineşte funcţia 

de antrenor principal, Lobonţ 

va fi  ajutat de un întreg staff. 

În staff vor fi  Adrian Iencsi, 

Mircea Cojocaru, Dan Dudiţă 

şi Călin Albuţ, cu portarii.

Victorie de debut pentru ”U” Cluj 
cu Bogdan Lobonţ antrenor
Bogdan Lobonţ a debutat pe banca Universităţii Cluj chiar în ultimul meci 
al anului pentru Universitatea Cluj.

1. Sportul Snagov 46
2. Academica Clinceni 45
3. Petrolul Ploiești 45
4. Universitatea Cluj 44
5. Chindia Târgoviște 44
6. FC Argeș Pitești 41
7. CS Mioveni 34
8. Energeticianul 29
9. UTA Arad 29
10. Pandurii Tg. Jiu 28
11. Politehnica Timișoara 25
12. Ripensia Timișoara 25
13. Daco-Getica București 24
14. Luceafărul Oradea 23
15. Aerostar Bacău 22
16. Metaloglobus 21
17. Farul Constanța 20
18. CS Balotești 19
19. Dacia Unirea Brăila 12
20. Poli Timișoara 10

Clasamentul Ligii 1:

Naţionala României debu-
tează acasă în preliminarii, 
cu un meci abordabil. După 
meciul cu Suedia băieţii lui 
Cosmin Contra vor juca pe 
teren propriu cu reprezen-
tativa Insulelor Feroe.

Partida, a doua din preli-

minariile EURO 2020, este pro-

gramată pe 26 martie, la ora 

21:45. Tricolorii vor debuta în 

deplasare, în Suedia, pe 23 

martie, la ora 19:00.

La sfârşitul săptămânii tre-

cute, Federaţia Română de Fot-

bal a anunţat unde se va juca 

partida România – Feroe. Ast-

fel, „tricolorii” vor disputa pri-

mul meci pe teren propriu din 

preliminariile pentru EURO 2020, 

la Cluj-Napoca, pe stadionul 

„Dr. Constantin Rădulescu”.

Ultimul joc al naţionalei 

României pe stadionul pe ca-

re CFR Cluj îşi dispută parti-

dele de pe teren propriu a fost 

amicalul cu Turcia, scor 2-0, 

din noiembrie 2017.

Cel mai scurt drum al „tri-

colorilor” către turneul fi nal, 

la care patru meciuri se vor 

disputa la Bucureşti, este cla-

sarea pe unul dintre primele 

două locuri în Grupa F. De 

notat că primul criteriu de 

departajare în cazul în care 

două echipe termină la ega-

litate de puncte, în prelimi-

nariile Euro 2020, este cel al 

rezultatelor directe. Dacă re-

zultatele sunt identice, atunci 

se apelează la golaveraj.

Dar dacă elevii lui Cos-

min Contra nu vor reuşi să-şi 

asigure prezenţa la Euro prin 

intermediul preliminariilor, 

mai pot face acest lucru din 

Liga Naţiunilor.

Clujul, noua casă 
a fotbalului românesc?

23 martie 2019: Suedia – România (ora 19:00)
26 martie 2019: România – Feroe (ora 21:45)
7 iunie 2019: Norvegia – România (ora 21:45)
10 iunie 2019: Malta – România (ora 21:45)
5 septembrie 2019: România – Spania (ora 21:45)
8 septembrie 2019: România – Malta (ora 19:00)
12 octombrie 2019: Feroe – România (ora 19:00)
15 octombrie 2019: România – Norvegia (ora 21:45)
15 noiembrie 2019: România – Suedia (ora 21:45)
18 noiembrie 2019: Spania – România (ora 21:45)

Programul României în grupa F:

CFR Cluj a fost condusă 
cu 2-0, dar a reuşit să 
egaleze in extremis, 
ratând chiar victoria în 
prelungirile unei partide 
care a avut de toate.

Gaz Metan a deschis sco-

rul prin Ely Fernandes (12), 

la o gafă uriaşă a portaru-

lui Giedrius Arlauskis, care 

a scăpat mingea în faţa ata-

cantului capverdian. Medi-

eşenii şi-au majorat avanta-

jul în urma unui gol superb 

reuşit de bulgarul Antoni 

Ivanov (31), un şut cu efect 

din marginea careului, la 

colţul lung.

Campioana, care i-a pier-

dut în prima repriză pe Deac 

şi Ţucudean, accidentaţi, a re-

dus din diferenţă prin france-

zul Billel Omrani (43).

Gaz Metan a rămas în ze-

ce oameni în minutul 63, 

după ce Răzvan Trif a pri-

mit două cartonaşe galbene 

în decurs de două minute. 

CFR Cluj a reuşit egalarea 

în minutul 87, prin acelaşi 

Omrani, care a profitat de o 

minge respinsă greşit de fun-

daşul Iulian Cristea.

Clujenii puteau obţine vic-

toria în minutele adiţionale, dar 

Juan Culio a ratat (90+4) un 

penalty acordat după un fault 

comis de Boubacar Fofana a-

supra lui Alexandru Ioniţă

Cele două echipe au termi-

nat la egalitate şi în tur, 0-0.

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Antonio Conceicao, a 

declarat, după meci, că pu-

teau să câştige dar şi că doi 

jucători de bază s-au acciden-

tat în timpul meciului.

„Puteam să câştigăm acest 

joc, am avut ocaziile să o fa-

cem. Mergem înainte, avem 

un drum lung. Echipa face o 

treabă bună, şi la antrenamen-

te şi la jocuri. O luăm joc cu 

joc, asta este poziţia noastră 

în campionat. Cred că a fost 

o problemă medicală. La pa-

uză, Ţucudean a vorbit cu un 

doctor şi s-a tras concluzia că 

nu avea condiţia pentru repri-

za a doua. Deac a avut un tra-

umatism. După o intrare du-

ră a unui adversar, s-a resim-

ţit şi a trebuit să îl înlocuiesc”, 

a declarat Antonio Conceicao.

Duminică, ofi cialii CFR Cluj 

au comunicat că la pauza par-

tidei, fotbalistul CFR-ului, Geor-

ge Ţucudean, a acuzat o stare 

de ameţeală şi de deshidratare 

antrenorul cerând schimbarea 

lui. La fi nalul meciului, George 

a mers la spital, a făcut unele 

analize medicale, iar în urma 

rezultatelor a reieşit că starea sa 

de sănătate este una bună.

Totodată, Ciprian Deac şi 

Thierry Moutinho vor fi  in-

disponibili zilele următoare 

din cauza accidentărilor.

Pentru CFR Cluj va urma 

meciul împotriva formaţiei 

FC Viitorul, luni, 17 decem-

brie, de la ora 20:00, şi der-

by-ul împotriva formaţiei 

FCSB, sâmbătă, 22 decem-

brie, de la ora 20:00.

CFR Cluj a dat-o în bară cu Mediaş, 
dar rămâne liderul ligii
Echipele de fotbal CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş au terminat la egalitate, 2-2 (1-2), sâmbătă 
seara, în etapa a 19-a a Ligii I de fotbal.

În acest meci, Deac şi Ţucudean au fost schimbaţi din cauza problemelor medicale
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