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ECONOMIE

De ce trenul Cluj – Viena 
nu e o revoluţie?
Trenul este mult încetinit de faptul că sta-
ţionează mult în gările de frontieră şi 
opreşte în 24 de staţii.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Discriminare pe criterii 
politice la împărţirea banilor?
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
Alin Tişe, este acuzat că împarte banii că-
tre comune după bunul plac.  Pagina 4

ACTUALITATE

Compania de Drumuri se laudă 
cu 100 km. de autostradă
Autorităţile susţin că România are 100 
de kilometri de autostradă construiţi în 
acest an.  Pagina 2

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

METEO

Revin ploile şi lapoviţa, în toată ţara. 
Cum se schimbă vremea?

SOCIAL

Valorile termice diurne vor 
rămâne, în general, peste nor-
mele climatologice ale perioa-
dei, iar la nivel de precipitaţii 
probabilitatea de producere a 
acestora – mai ales sub formă 
de ploaie şi lapoviţă – va fi  con-
stantă pe parcursul următoare-
lor două săptămâni (10 – 23 de-
cembrie), arată prognoza de 
specialitate, publicată luni de 
Administraţia Naţională de Me-
teorologie (ANM).

În zona Transilvaniei, în pri-
ma săptămână, media regio-
nală a valorilor de temperatu-
ră va fi  apropiată, iar la înce-
put chiar uşor peste specifi cul 
climatologic al acestei perioa-
de din an, cu maxime diurne 
de 0 – 5 grade şi minime în ge-
neral între -7 şi -2 grade, cu 
valori mai mici în special în 
depresiuni în perioada 12 – 14 
decembrie. Estimările pentru 

intervalul 16 – 23 decembrie 
indică o probabilitate mai ma-
re de a se înregistra un regim 
termic în general peste cel nor-
mal în a doua jumătate a lu-
nii decembrie, mai ales în pri-
vinţa valorilor diurne. Proba-
bilitatea pentru precipitaţii lo-
cale – ploaie, lapoviţă şi nin-
soare – se va menţine relativ 
ridicată pe tot parcursul inter-
valului de referinţă, însă aces-
tea vor avea caracter tempo-
rar şi vor fi  slabe cantitativ.

La munte, până în jurul da-
tei de 15 decembrie, tempera-
turile vor fi  în scădere, caracte-
rizând o vreme rece. Valorile di-
urne vor fi  negative în toată zo-
na montană şi vor rămâne la 
pragul de ger (-10 grade) la al-
titudini de peste 1.600 de me-
tri. Minimele nocturne vor co-
borî spre o medie oscilantă, în-
tre -14 şi -12 grade Celsius.

Pompierii din Cluj au interve-
nit, ieri, pentru a salva două vulpi 
care nu reuşeau să iasă dintr-un 
canal îngheţat. Animalele riscau 
să moară, dar au fost observate 
la timp de mai mulţi oameni din 
localitatea Luna de Sus.

Câinii au fost cei care au sim-
ţit mirosul lor şi s-au năpustit 
la canalul în care aceste vulpi 
se afl au. După câteva ore, pom-
pierii au reuşit să scoată vulpi-
le din canal şi le-au redat liber-

tatea în sălbăticie. Potrivit ISU 
Cluj, un echipaj de stins incen-
dii cu o autospecială de descar-
cerare şi un reprezentant SVSU 
Floreşti au participat la această 
salvare. Pentru salvarea vulpi-
lor a fost amenajată o rampă pe 
care animalele să poată ieşi din 
canalul în care era acumulată 
apă îngheţată şi au fost necesa-
re măsuri de protejare a vulpi-
lor de câinii domestici care au 
fost atraşi de acestea.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 
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email:  cristina.pencof@romsystems.ro 
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Senatorul Marius Nicoară, făcut praf în instanță. 
A mințit senatorul în fața judecătorilor?
Avertizat de judecător cu un mandat de aducere, Marius Nicoară a oferit declarații de martor în dosarul diplomei 
de licențe false a lui Mihai Seplecan, fostul președinte al Consiliului Județean Cluj. Pagina 3

Clujul a depășit Bucureștiul 
la capitolul standard de viață!
Clujul este principalul competitor al Capitalei prin standardele de viaţă ridicate pe care le oferă, 
rata şomajului scăzută, creşterea numărului de salariaţi, strategia de stimulare a economiei 
prin parteneriate cu universităţi, bazate pe inovare, tehnologizare, cercetare, IT. Pagina 5

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca, locul 10
între cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Vulpi captive într-un canal 
din Luna de Sus, salvate de pompieri

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca s-a situat pe locul 10 în topul celor mai frumoase târguri de Crăciun 
din Europa, în cadrul concursului European Best Christmas Market. Pagina 7
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O autobasculantă încărcată 
cu pietriş a luat foc 

O autoutilitară încărcată cu pietriș s-a răs-
turnat și a luat foc, luni după amiaza, după 
ce i s-a produs o explozie asupra unei anve-
lope. Trafi cul pe DN 1, în zona localităţii 
Dumbrava, a fost blocat ore în șir. “Un șo-
fer, în timp ce se deplasa pe DN1E60 din di-
recţia Huedin înspre Cluj-Napoca, a avut o 
explozie la o anvelopă, moment în care nu 
a mai putut controla autoutilitara răstur-
nându-se perpendicular pe partea carosabi-
lă. Autovehiculul a luat foc fi ind ars în tota-
litate”, transmite IPJ Cluj. Pompierii au in-
tervenit cu două autospeciale de stins in-

cendii. “Flăcările au cuprins în totalitate ca-
pul tractor al autotrenului până la sosirea 
pompierilor. Focul a fost stins de către 
pompieri în 10 minute după sosirea la locul 
evenimentului. O ambulanţă de prim-ajutor 
SMURD a fost solicitată ulterior stingerii fl ă-
cărilor, pentru a consulta șoferul autotrenu-
lui care acuza dureri la nivelul membrelor 
inferioare”, transmite ISU Cluj.

Bărbat înşelat prin metoda 
„Accidentul”
Un bărbat i-a dat peste 12.000 unui ne-
cunoscut care s-a dat drept medic și a ce-
rut bani pentru fiul său care a suferit un 
accident rutier. “La data de 8 decembrie, 
Poliţia Cluj-Napoca a fost sesizată de că-
tre un bărbat, de 87 de ani, cu privire la 
faptul că, în jurul orei 19:00, a fost con-
tactat pe postul telefonic fix din locuinţă, 
de o persoană necunoscută care s-a reco-
mandat ca fiind medic și care l-a infor-
mat, în mod eronat, că fiul său a fost vic-
tima a unui accident rutier și în vederea 
unei interventii chirurgicale este nevoie 
de suma de 17.000 de euro. Ca urmare a 
apelului, persoana vătămată a predat su-
ma de 12.680 de lei unui bărbat necu-
noscut care s-a prezentat la domiciliul 
său. În baza sesizării, poliţiștii efectuează 

cercetări sub aspectul savârșirii infracţiu-
nii de înșelăciune”, transmite IPJ Cluj.

2.000 de sancţiuni 
aplicate şoferilor
În urma numărului mare de accidente rutiere 
care au avut loc în ultima perioadă, multe 
dintre ele fi ind cu pietoni implicaţi, poliţiștii 
clujeni au început să organizeze tot mai multe 
acţiuni de prevenire. Astfel, timp de o săptă-
mână, în perioada 3-9 decembrie, peste 100 
de poliţiști au supravegheat drumurile din ju-
deţ, aplicând peste 2.000 de sancţiuni contra-
venţionale, dintre care 640 pentru depășirea 
vitezei legale, 332 pentru traversări neregula-
mentare și 53 de sancţiuni pentru neacordare 
de prioritate pietonilor. Totodată, au fost reţi-
nute 154 de permise de conducere „S-au fo-
losit aparatele Trucam de măsurat viteza, a-
paratele radar instalate pe autospecialele de 
poliţie și etiloteste. S-a acţionat pe linia res-
pectării regimului legal de viteză, a regulilor 
privind acordarea priorităţii de trecere pieto-
nilor, precum și pentru combaterea traversări-
lor neregulamentare. De asemenea, acţiunile 
poliţiștilor s-au focusat pe depistarea și luarea 
măsurilor legale faţă de șoferii care consumă 
alcool și apoi conduc pe drumurile publice, 
creând astfel o stare de pericol în trafi c”, au 
transmis reprezentanţii IPJ.

Pe scurt

Premierul Viorica Dăncilă 

a declarat că în cazul în 

care nu vor fi  fi nalizaţi 

100 de kilometri de auto-

stradă până la încheierea 

acestui an, atunci şeful 

CNAIR va fi  demis.

Narcis Neaga spune că nu 

poate pune presiune suplimen-

tară pe constructori, pentru ca 

restul de 40 de kilometri, pe 

care există deja asfalt turnat, 

să fi e daţi în crculaţie, dar nu 

poate pune presiune pe con-

structori pentru că pot apărea 

probleme, oferind exemplul u-

nei noi surpări de teren apă-

rută pe A1, tronsonul Lugoj-De-

va, duminică noaptea, în ace-

laşi loc în care în urmă cu o 

lună şi jumătate a apărut o 

primă surpare.

Directorul CNAIR spune 

că în luna mai, când a venit 

la conducerea companiei, nu 

era nici un kilometru de au-

tostradă dat în trafi c. A so-

licitat companiilor care lu-

crează pe autostrada Lugoj 

– Deva şi a discutat posibi-

litatea fi nalizării lucrărilor 

în acest an, în condiţiile în 

care aceştia au termene de 

execuţie vara anului viitor.

Din cei aproape 60 de km 

care vor intra în circulaţie di-

rectorul a enumerat două seg-

mente pe segmentul Sebeş – 

Turda, fi nalizarea segmentu-

lui Gilău – Nădăşelu, după fi -

nalizarea podului peste So-

meş de la Gilău, segmentul 

Câmpia Turzii – Târgu Mureş, 

precum şi o porţiune de 6 km 

la intrarea în Bucureşti a au-

tostrăzii Bucureşti – Ploieşti, 

care ar putea fi  dată în folo-

sinţă vineri 14 decembrie.

Autostrada Câmpia Tur-

zii-Târgu Mureş este împărţită 

în patru loturi: Lotul 1, între 

Ungheni şi Ogra, având o lun-

gime de 10,1 kilometri, este fi -

nalizat aproape în totalitate, Lo-

tul 2, pe porţiunea cuprinsă în-

tre Ogra şi Iernut, având o lun-

gime de 3,6 kilometri, este fi -

nalizat în proporţie de 100%, 

Lotul 3, între Iernut şi Cheţani, 

cu o lungime de 17,9 kilome-

tri, este fi nalizat în proporţie 

de 57,8%, iar Câmpia Tur-

zii-Cheţani este realizată în pro-

porţie de 18,3% şi are o lungi-

me de 15,6 kilometri.

Restul de 43 de kilome-

tri ar putea fi daţi în folo-

sinţă în martie 2019, a spus 

Neaga, care a precizat că 

acesta nu este un termen 

contractual. Constructorii 

sunt în întârziere cu 45 de 

zile, din cauza ploilor care 

au fost, dar sunt cu lucrări-

le în avans iar termenul din 

contracte pentru finalizarea 

Lujoj – Deva este perioada 

iulie – august 2019.

Vorbe-n vânt? CNAIR susţine 
că are 100 de kilometri de 
autostradă construiţi în 2018
CNAIR are 100 de kilometri de autostradă construiţi în acest an, 
din care în jur de 60 de kilometri vor fi daţi în trafic până la finele 
anului, a declarat luni la DC News Narcis Neaga, şeful CNAIR

Pe lotul 4 al Autostrăzii A10 Sebeș-Turda, deschis circulaţiei 
pe 30 iulie 2018, CNAIR a solicitat constructorului să insta-
leze doar 5 panouri fonoabsorbante între autostradă și 
Centrul de Întreţinere și Coordonare (CIC). Potrivit Pro 
Infrastructură, aceste panouri nu-și au rostul, ele atingân-
du-și scopul dacă sunt puse pe lungimi mult mai mari.

„Ne întrebăm retoric: cine sunt eminenţele cenușii care au 
gândit soluţia tehnică? Și, mai grav, oare vom reuși cu ast-
fel de specialiști să executăm autostrăzi montane foarte di-
fi cile precum A1 Sibiu-Pitești, A8 Târgu Mureș-Târgu Neamţ 
sau A3 Comarnic-Brașov?!”, scriu cei de la Pro Infrastructura 
pe o reţea de socializare.

Specialiștii spun că performanţa unui panou fonoabsorbant 
(fonoizolant) este dată în bună măsură de grosimea și de ti-
pul de material folosit, de asemenea, înălţimea panoului es-
te importantă. Barierele sonore trebuie instalate cât mai 
aproape de sursă sau de receptor. Barierele de pe marginea 
drumului trebuie să fi e continue și să se întindă pe distanţe 
mari pentru a fi  efi ciente. Ideal ar fi  ca barierele fonice să fi e 
cât mai înalte, în orice caz, mai inalte decât un gard obișnuit. 
Însă, în cazul în care acest lucru nu este posibil, barierele joa-
se pot fi  efi ciente pe drumuri înălţate și pe pasarele.

Doar 5 panouri fonoabsorbante 
montate pe Autostrada Sebeş-Turda 
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Şeful Poliţiei Capitalei 

Mihai Marius Voicu a fost 

schimbat din funcţie şi 

înlocuit cu Adrian Ciprian 

Miron, în prezent adjunct 

al Inspectorului IGPR. 

Miron a fost şeful IPJ Cluj.

În vârstă de 42 de ani, Adri-

an Ciprian Miron este adjunct 

al inspectorului general al Po-

liţiei Române din aprilie 2018, 

anterior, el deţinând funcţia 

de adjunct al inspectorului şef 

al Inspectoratului Judeţean de 

Poliţie Cluj.

„Având în vedere că Direc-

ţia Generală de Poliţie a Mu-

nicipiului Bucureşti (DGPMB) 

este unitatea din cadrul Poli-

ţiei Române căreia îi va reve-

ni rolul principal în pregăti-

rea şi gestionarea efi cientă din 

punct de vedere al asigurării 

ordinii şi siguranţei publice în 

contextul preluării Preşedin-

ţiei Consiliului Uniunii Euro-

pene de către România, la ni-

velul acestei instituţii s-au de-

cis unele măsuri pentru ridi-

carea capacităţii operaţiona-

le”, se arată într-un comuni-

cat al Poliţiei Române.

Prin ordin al ministrului Afa-

cerilor Interne, a fost împuter-

nicit, în funcţia de director ge-

neral al DGPMB, pe o perioa-

dă de maximum 6 luni, comi-

sarul-şef de poliţie Miron Adri-

an-Ciprian, care până în pre-

zent a deţinut funcţia de in-

spector general adjunct al IGPR.

Chestorul de poliţie Voicu 

Mihai Marius, director gene-

ral al Direcţiei Generale de Po-

liţie a Municipiului Bucureşti, 

a fost eliberat din funcţie.

„Pe lângă modificările 

structurale, pentru acoperirea 

defi citului existent şi buna 

funcţionare, Poliţia Capitalei 

va benefi cia şi de suplimen-

tarea numărului de posturi şi, 

implicit, de creşterea numă-

rului de poliţişti care se vor 

încadra în unităţile de poliţie 

pe tot parcursul anului, pe 

măsură ce vor absolvi insti-

tuţiile de învăţământ ale Mi-

nisterului Afacerilor Interne”, 

se arată în documentul citat.

Ciprian Miron a condus IPJ 

Cluj mai bine de un an de zi-

le, fi ind împuternicit să condu-

că această instituţie prin ordin 

al şefului Poliţiei Române. Când 

a venit vremea să susţină un 

concurs pentru şefi a Poliţiei 

Cluj, primul de acest gen din 

ultimii trei ani, Ciprian Miron 

a fost notat cu cinci, fi ind de-

clarat respins. Imediat, minis-

trul de Interne Carmen Dan l-a 

demis din funcţia pe care o ocu-

pa ca şef şi l-a numit în func-

ţia de adjunct al şefului IPJ Cluj.

Între timp, din noiembrie 

2017, când a avut loc concur-

sul unde a luat nota cinci, Mi-

ron a stat la umbra altui şef 

numit tot cu împuternicire, 

comisarul şef Constantin Ilea.

Ciprian Miron a fost adus 

la IPJ Cluj, în anul 2015, când 

a fost împuternicit adjunct al 

şefului Secţiei 2 de Poliţie din 

Cluj Napoca. De atunci se ştia 

că el este ”prinţul moşteni-

tor” al IPJ Cluj. La scurt timp, 

a fost împuternicit şef al Sec-

ţiei 2 de Poliţie din cadrul Po-

liţiei municipiului Cluj-Napo-

ca, funcţie în care a rămas 

timp de un an de zile. Apoi, 

în iunie 2016, Miron a fost din 

nou împuternicit în funcţia de 

şef al Poliţiei municipiului 

Cluj-Napoca. A patra împu-

ternicire într-o funcţie de şef, 

s-a făcut în data de 31 august 

2016, când Ciprian Miron a 

fost instalat ca şef al IPJ Cluj, 

pentru o perioadă de şase luni.

Miron Adrian Ciprian a ab-

solvit cursurile Academiei FBI 

din Virginia SUA. Comisarul 

Miron a absolvit Academia de 

Poliţie din Bucureşti, în anul 

2000, iar anul 2010 pe cele ale 

Academiei Quntico, din SUA. 

A fost adjunct al Poliţiei Alba 

Iulia iar din 2010 şi până în 2015 

a fost numit reprezentant al Mi-

nisterului Afacerilor Interne al 

României în Statele Unite.

Poliţistul de nota 5 de la IPJ Cluj, noul şef al Poliţiei Capitalei

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Senatorul PNL Marius 

Nicoară s-a prezentat, 

luni, la Judecătoria 

Cluj-Napoca la un nou 

termen în procesul fostu-

lui preşedinte de Consiliu 

Judeţean, Mihai Seplecan, 

judecat pentru uz de fals 

în scandalul diplomei de 

licenţă false. 

O probă-surpriză adusă de 

avocatul fostului preşedinte 

al CJ Cluj, Cătălin Bichescu, 

l-a pus în difi cultate pe sena-

torul Nicoară.

Sursele lui Nicoară

„Între 2004-2008 aveam o 

dublă funcţie, de preşedinte 

PNL Cluj, respectiv de preşe-

dinte al Consiliului Judeţean. 

Dânsul era în PRM, voia să 

treacă în PNL, eu am fost de 

acord şi aşa am început cola-

borarea profesională. Am avut 

două surse care mi-au comu-

nicat că are diploma falsă, una 

la Bucureşti şi una la Cluj-Na-

poca. Nu puteam să le ignor, 

astfel am făcut o simplă adre-

să către Universitatea «Spiru 

Haret», să afl u când a absol-

vit, ce medie a avut. E o adre-

să pe care oricine o poate fa-

ce pe baza Legii 544. Au tre-

cut mulţi ani de atunci, dar so-

licitarea este în scris, se poa-

te consulta la Universitate. Mă 

mir de curajul pe care l-a avut 

domnul Seplecan, mi se pare 

extrem de grav să foloseşti o 

copie falsă ca să te angajezi în 

funcţii publice”, a spus Nicoa-

ră, întrebat despre demersuri-

le pe care le-a făcut privind di-

ploma falsă a lui Seplecan.

Întrebat de apărătorul lui 

Seplecan de ce nu a sesizat 

organele penale, Nicoară s-a 

apărat, spunând că nu era de 

competenţa lui să o facă.

„Am avut o discuţie cu 

domnul Ciceo (n.r. directo-

rul Aeroportului Internaţio-

nal «Avram Iancu»), i-am 

atras atenţia asupra acestui 

aspect, că, în calitate de pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean, domnul Seplecan blo-

ca activitatea aeroportului. 

Eu aveam obligaţia morală 

de a face public acest aspect 

privind diploma, după audi-

enţele cu cele două persoa-

ne private. Consiliul Jude-

ţean sau primăriile trebuiau 

să sesizeze Comisia de Abu-

zuri. Nu am făcut nimic alt-

ceva, eu nu puteam face al-

te demersuri decât să fac pu-

blic cazul, iar organele abi-

litate au luat la cunoştinţă", 

a declarat senatorul în faţa 

completului de judecată.

Asul din mâneca 
lui Seplecan

„Eu nu ştiam absolut ni-

mic de studiile dânsului, ştiu 

doar că voia să continue stu-

diile la USAMV. M-a rugat să 

vorbesc cu domnul Adrian 

Oros, pe atunci decan sau pro-

rector la USAMV, nu mai ţin 

minte exact, să îi intermedi-

ez o întâlnire cu acesta. Ştiu 

că voia să treacă examenele 

fără să se prezinte la ele”.

Marius Nicoară a dat asi-

gurări judecătorului că nu 

l-a sprijinit în niciun fel pe 

Mihai Seplecan în obţinerea 

vreunei funcţii de conduce-

re, fi e în sfera privată sau 

cea publică.

Cu toate acestea, un docu-

ment adus de avocatul fostu-

lui preşedinte CJ l-a luat prin 

surprindere pe senatorul PNL, 

care a început să se bâlbâie 

în faţa completului. Documen-

tul adus în instanţă de apără-

torul lui Seplecan arată că, pe 

vremea când Nicoară era în 

USL, acesta ar fi  semnat o re-

comandare pentru numirea 

lui Mihai Seplecan în funcţia 

de director adjunct la SC Elec-

trica Furnizare SA.

„Eu nu am ştiut că dânsul 

este consilier la primării, nu 

l-am ajutat să ocupe funcţii 

de conducere. Singura pozi-

ţie politică în care l-am spri-

jinit a fost cea de preşedinte 

al Consiliului Judeţean, care, 

din câte ştiu, nu face parte 

din parte civilă. Da... seamă-

nă cu semnătura mea, dar nu 

mai ţin minte. O astfel de hâr-

tie trebuie să aibă dată şi nu-

măr de ieşire. De ştampilă s-a 

ocupat secretariatul, nu mai 

ţin minte cum arăta ştampi-

la USL, poate fi  reală sau nu, 

eu nu mai ţin minte”, s-a a-

părat Nicoară atunci când avo-

catul lui Seplecan i-a pus în 

faţă actul care pare a fi  sem-

nat chiar de senator.

Având în vedere faptul că 

Mihai Seplecan nu s-a prezen-

tat la acest termen, avocatul 

său susţinând că acesta se afl ă 

în străinătate, completul a dis-

pus amânarea următorului 

proces pentru data de 14 ia-

nuarie 2019.

Senatorul Marius Nicoară, făcut praf în instanţă. 
A minţit senatorul în faţa judecătorilor?
Avertizat de judecător cu un mandat de aducere, senatorul PNL Marius Nicoară a oferit declaraţii 
în calitate de martor în dosarul diplomei de licenţe false a fostului președinte CJ Seplecan.

Marius Nicoară a ieșit în grabă de la Judecătoria Cluj-Napoca

Afl at în străinătate, Mihai Seplecan a lipsit de 
la termenul de ieri. A reacţionat însă pe 
Facebook.

„Domnule senator, Dumnezeu spune să răs-
pundem răului cu bine. Eu așa am să fac, dar o 
fac doar din respect și bun simţ faţă de vârsta 
pe care o aveţi și pentru că am fost «prieteni» 
atâţia ani. Sau cel puţin eu așa am crezut și am 
simţit. Știm că aveţi deja un an de pușcărie cu 
suspendare sub supraveghere și continuaţi să 
faceţi o declaraţie falsă sub jurământ. La toate 
acestea, tăinuiţi și persoana care a «venit in au-

dienţă» să vă spună că diploma mea este «fal-
să». Unii mă îndrumă să vă fac plângere pen-
tru tăinuire și declaraţie mincinoasă, să aveţi 
două suspendări și să luaţi cu executare. Dar 
eu nu am să o fac, nu vreau răul aproapelui și 
nu am să dorm mai liniștit noaptea. Din contră, 
eu vă mulţumesc frumos pentru tot! Mă doare 
sufl etul când văd unde aţi ajuns și cât de tare 
v-aţi degradat din punct de vedere moral. 
Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze, 
căci eu v-am iertat de mult", a scris Mihai 
Seplecan pe pagina sa de Facebook.

Mihai Seplecan: „Unii mă îndrumă să vă fac plângere 
pentru tăinuire şi declaraţie mincinoasă!”

Scrisoarea de recomandare prezentată în instanță de avocatul 
lui Seplecan cu semnătura lui Nicoară

Ciprian Miron a condus IPJ Cluj mai bine de un an de zile
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De duminică circulă 

un tren direct între Cluj 

şi Viena şi vestea este 

bună fiindcă România 

este tot mai izolată din 

punct de vedere feroviar 

şi trenurile internaţiona-

le sunt în declin. Totuşi, 

noul tren este doar o 

picătură într-un ocean 

şi nu reprezintă intrarea 

austriecilor de la OBB 

pe piaţa locală.

În plus, trenul are pe te-

ritoriul ţării doar vagoane 

româneşti şi ungureşti şi es-

te mult încetinit de faptul că 

staţionează mult în gările de 

frontieră şi opreşte în 24 de 

staţii pe întreg parcursul, 

scrie hotnews.ro.

La fi nal de octombrie, aus-

triecii de la OBB publicau Mer-

sul Trenurilor şi anunţau noi 

legături internaţionale, inclu-

siv una între Viena şi Cluj, prin 

trenul numit Transilvania.

Mai mult, de la Episcopia 

Bihor până la Cluj trenurile 

IR 143 şi 144 nu doar că sunt 

tractate de locomotive româ-

neşti, aşa cum este normal, 

ci au doar vagoane româneşti 

şi ungureşti, dar nu şi vagoa-

ne austriece.

OBB este cunoscută pen-

tru trenurile Railjet care ru-

lează pe distanţe mari cu vi-

teze medii de 120 -140 km/h 

şi viteze maxime de peste 

220 km/h. OBB are un pro-

gram de investiţii de 1,8 mi-

liarde euro în locomotive şi 

vagoane noi. Vagoanele con-

fortabile ale OBB nu ajung 

totuşi în România, iar pe tre-

nul Bucureşti – Viena sunt 

cuşete şi vagoane convenţi-

onale româneşti.

Apoi trenul nu este foar-

te rapid, cei 671 km dintre 

Cluj şi Viena fiind parcurşi 

în circa 10 ore şi 40 de mi-

nute în special din cauză 

că trenul staţionează des-

tul de mult. De exemplu în 

patru staţii, din care două 

de frontieră, timpii totali de 

staţionare sunt de 102 mi-

nute. Pe tot parcursul, tre-

nul Cluj – Viena staţionea-

ză două ore şi 16 minute, 

în 24 de staţii.

În acest context portalul 

Deutsche Bahn care cuprinde 

un Mers al Trenurilor din toa-

tă Europa, arată că drumul 

dintre Cluj şi Viena poate fi  

făcut mai rapid schimbând 

chiar şi trei trenuri.

Preţul unui bilet Cluj – 

Viena este de 29 euro la 

ofertă, în limita unui nu-

măr de locuri disponibile. 

În afara ofertei preţul este 

de 39 euro pe sens. Marele 

avantaj, în comparaţie cu 

avionul. ţine de preţ, Cu 

avionul, dacă iei biletul cu 

doar o săptămână înainte 

este greu să găseşti la sub 

200 euro dus/întors, dar cu 

o lună şi jumătate înaintea 

călătoriei poţi găsi bilet cu 

sub 80-90 euro.

Cu maşina, drumul du-

rează chiar şi sub opt pre şi 

jumătate dacă nu apar blo-

caje de trafic.

În concluzie, trenul Cluj 

– Viena este o veste bună, 

dar nu compensează faptul 

că stăm rău la legături in-

ternaţionale cu excepţia ce-

lor cu Ungaria. De exemplu 

nu există tren direct cu Ser-

bia, cu Moldova este un tren 

pe zi, iar cu Ucraina există 

un vagon direct o dată pe 

săptămână.

De ce legătură Cluj-Viena nu reprezintă 
o revoluţie pentru piaţa locală

Cluj – Oradea 152 km 
48 km/h

Oradea – Budapesta 247 
km 49 km/h

Budapesta – Viena 272 
km/h 101 km/h

Trenul Cluj - Viena, 
viteza media 
pe segmente

Modul în care au fost 

repartizate, luni, sumele 

din impozitul pe venit de 

către Consiliul Judeţean 

(CJ) Cluj pentru primării-

le clujene l-a nemulţumit 

pe preşedintele PSD Cluj, 

deputatul Horia Nasra, 

care acuză o distribuire 

pe criterii politice.

„Maşina de vot a majori-

tăţii liberale din Consiliul Ju-

deţean Cluj a recidivat fi ind 

complice la mizerabila împăr-

ţire a sumelor din impozitul 

pe venit pe UAT-uri, operaţi-

unea fi ind comandată de mi-

zerabilul preşedinte zero rea-

lizări, prim-păunelul judeţu-

lui Cluj. Complici tăcuţi la a-

ceastă mizerie administrati-

vă, Daniel Buda, preşedinte-

le PNL Cluj şi naşul Păunelu-

lui, Emil Boc, pun la rându-le 

umărul la subfi nanţarea a trei-

zeci de comune clujene, doar 

pentru că în acele localităţi 

nu s-au votat candidaţii PNL 

la alegerile locale”, a declarat 

Horia Nasra, potrivit unui co-

municat al PSD Cluj.

În replică, liderul grupului 

PNL din CJ Cluj, Călin Tuluc, 

a explicat, că respectiva împăr-

ţire s-a făcut după o înţelegere 

care datează din anul 2009 şi 

că banii au fost distribuiţi con-

form ponderii partidelor în fo-

rul judeţean, respectiv 48% 

pentru PNL, 31% pentru PSD 

şi circa 20% pentru UDMR.

„Peste tot există criterii po-

litice până la urmă. Dar exis-

tă o înţelegere între grupuri-

le politice, de prin anul 2009, 

cu privire la modalitatea de 

împărţire şi la algoritmul du-

pă care se împart banii repar-

tizaţi de CJ. Administraţiile 

locale primesc bani din trei 

surse, venituri proprii, veni-

turile de echilibrare care vin 

prin intermediul fi nanţelor şi 

este o cotă de circa 19-20% 

care se repartizează de către 

CJ. De regulă, cota de la CJ 

e cota cea mai mică care re-

vine primarilor. (...) Şi înţe-

legerea grupurilor politice a 

fost ca respectiva cotă să se 

împartă raportat la ponderea 

politică a fiecărui grup. 

Atunci, sumele se iau, se îm-

part proporţional pe ponde-

rea fi ecărui grup în CJ. (...) 

Nasra poate să spună orice, 

el să-şi facă treaba cu privi-

re la proiectele Clujului, pen-

tru care a fost trimis în par-

lament, să nu-şi dea cu pă-

rerea cu privire la CJ, pentru 

că n-a fost consilier judeţean 

niciodată şi nu ştie cum se 

întâmplă lucrurile”, a spus 

Călin Tuluc.

Acum, lui Alin Tişe atât i 

se pare de normală situaţia în-

cât nici nu mai vrea să stea la 

discuţii cu acei consilieri care 

doresc rezolvarea situaţiei.

„Vă rog să îmi spuneţi da-

că sau care este până la urmă 

criteriul că văd că şi data tre-

cută şi acum apar tot cu o su-

mă fi xă primăriile care au pri-

mari PSD sau unde PSD a câş-

tigat alegerile, iar la restul fl uc-

tuează suma. Şi nu mi se pa-

re normal că până la urmă in-

diferent dacă suntem consili-

eri judeţeni cu domiciul în Cluj, 

Câmpia Turzii, Gherla, tot ar 

trebui să luptăm şi să găsim o 

formulă ca toţi cetăţenii aces-

tui judeţ să fi e egal reprezen-

tanţi sau să găsim nişte crite-

rii pe baza cărora fi ecare uni-

tate administrativ-teritorială de 

la noi din subordine să pri-

mească fondurile necesare pen-

tru a-şi dezvolta proiectele. În-

că este o problemă la care 

imediat împlinit trei ani şi pe 

care nu am rezolvat-o. De trei 

ani de zile tot discutăm aici 

în Consiliul Judeţean şi noi 

consilierii judeţeni PSD soli-

cităm preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean să găsească o 

formulă pentru care toţi lo-

cuitorii acestui judeţ, indife-

rent de culoarea politică, de 

modul în care s-au câştigat 

alegerile şi dacă a câştigat 

PSD sau PNL alegerile sau 

UDMR să poată benefi cia de 

sprijin din partea Consiliului 

Judeţean când e vorba despre 

alocările de bani pentru a-şi 

putea dezvolta proiecte”, a de-

clarat Vladimir Mătuşan, con-

silier judeţean PSD.

Alin Tişe nici măcar nu 

i-a oferit un răspuns. Pur şi 

simplu le-a cerut consilieri-

lor să voteze.

„Da, vă rog, dacă mai sunt 

alte întrebări. Bun, dacă nu 

vă rog să pregătiţi votul”, a 

spus Alin Tişe.

Președintele CJ Cluj, Alin Tişe, acuzat că împarte 
banii către comune după bunul plac
Deşi de-a lungul anilor, consilierii judeţeni au încercat găsirea unei soluţii pentru evitarea acestor 
discriminări pe criterii politice, conducerea Consiliului Judeţean nu a făcut nimic.

Alocarea banilor pentru primări pe criterii politice este o obișnuință la Consiliul Județean Cluj
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EY a realizat o analiză 

comparativă a două 

dintre cele mai mari 

oraşe ale ţării, Bucureşti 

şi Cluj-Napoca. 

Analiza îşi propune să iden-

tifi ce principalele diferenţe şi 

ritmul de dezvoltare al fi ecă-

ruia din punct de vedere de-

mografi c, educaţional, econo-

mic, cultural şi turistic. În ace-

laşi timp, să ofere o perspec-

tivă utilă atât locuitorilor, cât 

şi celor care intenţionează să 

deschidă o afacere într-unul 

dintre oraşele menţionate.

Clujul peste Bucureşti 
la calitatea vieţii

Bucureştiul este oraşul cu 

cel mai mare număr de locu-

itori, cel mai important cen-

tru industrial şi comercial din 

ţară. Conform Oxford Econo-

mics, în 2017, a fost unul din-

tre cele mai performante ora-

şe, cu o creştere economică 

mai mare decât media euro-

peană. Acest lucru se dato-

rează în mare măsură secto-

rului de servicii care este tot 

mai important pentru capita-

lă, cu o pondere de 23% din 

PIB în 2017.

Cluj-Napoca este însă pe 

locul 29 într-un clasament ca-

re măsoară calitatea vieţii în 

72 de oraşe din Europa, situ-

ându-se cu 26 de locuri mai 

sus decât Bucureştiul. Clujul 

punctează mai bine decât ca-

pitala nu numai în privinţa 

calităţii vieţii, ci şi a siguran-

ţei, facilităţilor medicale, a 

serviciilor de transport şi a 

gestionării ambuteiajelor în 

trafi c, potrivit datelor de la 

centrul Numbeo. Costul chi-

riilor în raport cu veniturile 

ridică o problemă în oraşul 

transilvănean, fi ind cu aproa-

pe două puncte mai mare de-

cât în Bucureşti (12,6 vs.11).

Comparaţia între Bucu-

reşti şi Cluj-Napoca aduce în 

atenţie informaţii relevante 

mediului economic, atât pen-

tru cei care se gândesc să îşi 

deschidă o afacere pe cont 

propriu sau poate la alege-

rea unui loc în care să îşi 

dezvolte o carieră.

Populaţia Clujului creşte, 
oamenii fug din Bucureşti

Concluziile cercetării re-

alizate de EY România ara-

tă următoarele: Creşterea 

populaţiei are loc într-un 

ritm mai stabil în Cluj faţă 

de Bucureşti. Populaţia ca-

pitalei a scăzut în ultimii 

ani 5 ani analizaţi (2013-2017) 

cu aproximativ 55.000 locu-

itori (0,7%). Pe de altă par-

te, numărul locuitorilor din 

oraşul Cluj-Napoca a cres-

cut în acest timp cu aproxi-

mativ 2 procente.

Bucureştiul importă capi-

tal uman prin atragerea ce-

lui mai mare număr de imi-

granţi comparativ cu alte ora-

şe, în timp ce Clujul înregis-

trează o mică pierdere la 

acest capitol. Creşterea nu-

mărului de locuitori din Cluj 

în ultimii 5 ani se bazează 

în special pe sporul natural 

pozitiv. Comparativ, sporul 

natural negativ înregistrat în 

Bucureşti are ca efect scăde-

rea populaţiei capitalei.

Ambele oraşe au un fl ux 

constant de studenţi, însă Bu-

cureştiul, cu un număr de pes-

te 30 de universităţi, are cei 

mai mulţi absolvenţi, cu po-

tenţial ulterior de încadrare 

pe piaţa muncii.

În Cluj, procentul salari-

aţilor din totalul populaţiei 

este mai mare faţă de Bucu-

reşti (50% vs. 43%), chiar 

şi în domeniul IT. Oraşul 

transilvănean rămâne lider 

ca număr de angajaţi din do-

meniu, raportat la populaţie 

(1,9 % vs. 1,4%).

În cei 5 ani de referinţă, 

rata şomajului la nivel de lo-

calitate este mai mare în mu-

nicipiul Bucureşti, menţinân-

du-se astfel pe toată perioada 

analizată (1,3 în 2017), com-

parativ cu cea din Cluj-Napo-

ca (0,7 în 2017).

Chirii mai mari la Cluj
Cel mai mare preţ al chiri-

ei locuinţelor se înregistrează 

în Cluj-Napoca, cu aproxima-

tiv 3% mai mare decât în Bu-

cureşti. Tot în Cluj, se obser-

vă un cost cu până la 20% mai 

mare pentru un metru pătrat 

cumpărat al locuinţelor afl ate 

la periferia oraşului. Bucureş-

tiul este însă mai scump în ce-

ea ce priveşte utilităţile (apă, 

electricitate), cu +3%, dar şi 

în privinţa meselor în oraş la 

restaurant – cu până la 20%.

Cu un număr de locuinţe de 

6 ori mai mare decât în Cluj 

(850.000 vs. 142.000) datorate 

întinderii mai mari, Capitala 

este codaşă în ceea ce priveş-

te suprafaţa locuibilă. Casele 

bucureştenilor sunt în medie 

mai mici cu aproximativ 4 me-

tri pătraţi. Şi când vine vorba 

de spaţiul verde, clujenii se bu-

cură de mai mult, cu 4 metri 

pătraţi în plus pe cap de locu-

itor (21,4 m+2 în Bucureşti vs. 

25,3 m+2 în Cluj Napoca).

Cea mai mare creştere a în-

matriculărilor de fi rme noi şi 

PFA-uri în 2017 a avut loc în 

judeţul Cluj, cu 50% mai mul-

te comparativ cu 2016 (5674 

vs. 8532). Deşi creşterea este 

mai mare pentru Cluj (50% 

vs. 23%), în valori absolute 

s-au înfi inţat cu 70% mai mul-

te fi rme în Bucureşti.

Similar, deşi conduce de-

taşat la nivel de ţară în ceea 

ce priveşte numărul turiştilor, 

Capitala rămâne în urma Clu-

jului la creşterea numărului 

acestora de la un an la altul 

(creştere relativă Bucureşti 

23% vs. 50% în Cluj). Capi-

tala rămâne însă mai atracti-

vă din punct de vedere cultu-

ral, având mai multe obiecti-

ve culturale de vizitat.

Schimbările demografi ce 

negative vor infl uenţa dezvol-

tarea economică a Capitalei, 

ritmul de creştere economică 

din Bucureşti încetinind la 

2,3% creştere PIB în următo-

rii cinci ani, în condiţiile în ca-

re în anul 2017 s-a înregistrat 

o creştere de 7,2 %, conform 

estimărilor Oxford Economics. 

Populaţia activă a capitalei a 

scăzut în ultimii ani cu apro-

ximativ 3% şi se previzionea-

ză menţinerea aceluiaşi ritm 

de scădere pentru următorii 5 

ani, fapt care va avea repercu-

siuni asupra creării locurilor 

de muncă din capitală.

Clujul, rivalul Bucureştiului. Oraşul de pe Someş 
are standarde mai ridicate de viaţă
Clujul este principalul competitor al Capitalei prin standardele de viaţă ridicate pe care le oferă, 
rata şomajului scăzută, creşterea numărului de salariaţi, strategia de stimulare a economiei 
prin parteneriate cu universităţi, bazate pe inovare, tehnologizare, cercetare, IT.

Cluj-Napoca se situează cu 26 de locuri mai sus decât Bucureştiul în ceea ce privește calitatea vieții

Judeţul Cluj este unul 

dintre cei mai importanţi 

cinci poli de business din 

România, făcând parte 

din „parcul de locomoti-

ve“ care susţine creşterea 

economică de pe plan 

local. Ca nivel al PIB-ului, 

judeţul Cluj se afl ă pe 

locul patru în România, 

după Bucureşti, Timiş şi 

Constanţa, arată datele de 

la Comisia Naţională de 

Prognoză (CNP).

Cele mai mari 20 de com-

panii din judeţul Cluj au avut 

anul trecut cumulat o cifră de 

afaceri de peste 14 miliarde 

de lei, adică aproape un sfert 

din totalul businessului rapor-

tat la nivel de judeţ, arată o 

analiză a ZF pe baza datelor 

de la Registrul Comerţului.

În Cluj, cifra de afaceri to-

tală de 58,7 mld. lei în 2017 

este realizată de 42.000 de 

companii, în timp ce în Argeş, 

un rulaj comparabil (59 mld. 

lei) este realizat cu 20.000 de 

fi rme. Datele de la Registrul 

Comerţului arată că peste 

700.000 de companii au de-

pus bilanţ pe anul 2017, cel 

mai ridicat nivel din ultimul 

deceniu. Cea mai mare com-

panie din judeţul Cluj a fost 

anul trecut MOL România Pe-

troleum Products, care este 

totodată unul dintre cei mai 

mari jucători de pe piaţa co-

merţului cu carburanţi de la 

nivel naţional.

Clujul şi-a dublat cifra 
de afaceri între 2008 şi 2017
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Volumul „Istoria, adevă-

rul şi miturile” al istori-

cului clujean Ioan-Aurel 

Pop (Ediţia a III-a, revă-

zută şi adăugită) a fost 

distins cu Premiul „Cartea 

anului” de către revista 

„România literară”.

Cartea este un proiect edi-

torial dedicat Centenarului 

Marii Uniri, apărut la Editura 

Şcoala Ardeleană din Cluj.

Volumul a mai primit Trofe-

ul pentru Cea mai râvnită car-

te a Târgului Gaudeamus 

Cluj-Napoca (18-22 aprilie 2018).

Volumul este un răspuns po-

lemic dat celebrei cărţi “Mit şi 

istorie în conştiinţa româneas-

că” de Lucian Boia, apărută în 

1997 la Humanitas şi care a dat 

startul curentului demitizator 

în istoriografi a românească.

Această carte a ajuns la edi-

ţia a treia, deoarece, deşi a fost 

scrisă în 2002, mesajul său ră-

mâne actual. Reaşezarea isto-

riei noastre s-a dovedit o între-

prindere utilă şi necesară, dar 

calea de „demitizare” pe care 

au pornit unii autori – între ca-

re şi profesorul Lucian Boia –, 

susţinuţi mediatic la cel mai î-

nalt nivel, a ajuns să fi e distruc-

tivă pentru adevărul istoric şi 

pentru conştiinţa publică ro-

mânească. Recidivând, istori-

cul menţionat a pus, în anii din 

urmă, sub semnul întrebării 

chiar legitimitatea Marii Uniri 

de la 1918, relativizând dorin-

ţa românilor transilvani de a 

veni spre Ţară.

O carte scrisă de Ioan Aurel Pop, desemnată 
Cartea Anului datorită mesajului actual

Cea de-a treia săptămână 

a Târgului de Crăciun va fi  

concentrată în jurul unuia 

dintre cele mai importante 

capitole ale sărbătorilor 

de iarnă, mâncarea.

Începând de luni, la Târ-

gul de Crăciun, timp de 7 zi-

le, va avea loc săptămâna cu-

linară, iar cei prezenţi în Pia-

ţa Unirii se vor putea bucura 

de activităţi culinare.

Cea de-a doua săptămână a 

fost dedicată copiilor, astfel că 

activităţile au fost pregătite spe-

cial pentru cei mai mici mem-

bri ai familionului. Aceştia s-au 

putut bucura de animaţii stra-

dale, ateliere creative la Căsu-

ţa lui Moş Crăciun şi spectaco-

le de teatru ale poveştilor: „Pun-

guţa cu doi bani”, „Cenuşărea-

sa”, „Fram, ursul polar”, „Scu-

fi ţa Roşie”, „Muzicanţii din Bre-

men”, şi „Frozen” – o adapta-

re a fi lmului animat.

De asemenea, în data de 5 

decembrie, Piaţa Unirii a fost 

vizitată de Moş Nicolae, iar 

în zilele următoare, copiii s-au 

putut bucura de vizita lui Moş 

Crăciun în fi ecare seară.

Nu a lipsit nici programul 

de la scenă. Cei care au ră-

mas în Piaţă după spectaco-

lele de teatru s-au putut bu-

cura de concerte ale artiştilor 

Radu Farcane şi The Beat, Ar-

monia Music, Score Band, Pa-

triciu Pop şi de spectacole mu-

zicale ale Şcolii „Elf” şi a Co-

rului Oastea Domnului.

Distracţia continuă cu săp-

tămâna culinară, care va avea 

loc din 10 şi până pe 16 de-

cembrie, cu activităţi noi, pre-

cum demonstraţii şi ateliere-

culinare. Vor fi , în continuare, 

şi animaţii stradale, concerte, 

ateliere la Căsuţa Moşului şi 

colinde în faţa bradului.

Mâncarea, omagiată în cadrul 
Zilelor culinare la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca
Gurmanzii şi pofticioşii pot să ia parte la evenimente dedicate delicateselor în Piaţa Unirii

La Târgul de Crăciun, timp de 7 zile, va avea loc săptămâna culinară

Programul săptămânii culinare 
de la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

• Programul de la scenă:
–Spectacol al Liceului de Teatru și Coregrafi e „Octavian Stroia”;
– Concert susţinut de Patricia Labou;
– Concert al Școlii de Muzică „Tudor Jarda”;
–  Concert susţinut de Cătă la Lookru cu Mircea Baniciu, 

Victor Socaciu, Cătă & Sandy și Adrian Ivaniţchi;
– Concert al trupei Natif;
– Concert susţinut de Taraf de Caliu;
– Concert susţinut de Patriciu Pop;
• Spectacole culinare:
– Spectacol culinar cu dulciuri;
– Spectacol culinar cu bucătărie italiană;
– Spectacol culinar susţinut de La Casa;
– Spectacol culinar cu bucătărie turcească;
– Spectacol culinar susţinut de Familia Moldovan;
– Spectacol culinar susţinut de Chef Horia Șimon;
•  Ateliere organizate de Oameni mici şi Mari la Căsuţa lui 

Moş Crăciun:
– Jucării din textile;
– Jucării și decoraţiuni din lână;
– Modelaj din lut
• Ateliere culinare;
•  Animaţii stradale cu un prinţ, o prinţesă, Scooby Doo, 

Clowniţa, Anna, Elsa, Kristoff, Omul de Zăpadă, 
Spartacus, Harry Potter, Tigrul, Crăiasa Zăpezii, păpuși și 
personaje gigant și spiriduși;

• Poveşti la Gura Sobei.

Nici anul acesta nu trece fără un Cros, astfel că pe data 
de 15 decembrie, de la ora 18:00, suntem invitaţi să 
alergăm și să facem o faptă bună. Crosul Spiridușilor va 
avea 6 kilometri în total, cu un traseu de 3 kilometri par-
curs de două ori:

Piaţa Unirii Est – Strada Iuliu Maniu – Strada Baba Novac – 
Strada Eroilor – Strada Universităţii – Strada Brătianu – 
Strada Baba Novac – Strada Kogălniceanu – Strada 
Universităţii – Strada Napoca – întoarcere – Strada Napoca 
– Piaţa Unirii.

Și ca totul să fi e mai distractiv și în ton cu sărbătorile, orga-
nizatorii ne încurajează (ba chiar insistă) să ne îmbrăcăm 
frumos, în costum de Moș Crăciun sau de Spiriduș. 
Bineînţeles, puteţi veni și costumaţi în reni, elani, cutii de 
cadou, globuri, brazi – fi ţi creativi!

Crosul Spiridușilor
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Târgul de Crăciun de 

la Cluj-Napoca s-a situat 

pe locul 10 în topul celor 

mai frumoase târguri 

de Crăciun din Europa, 

în cadrul concursului 

European Best Christmas 

Market.

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 Si-

biu, autointitulat „de zece 

ani cel mai frumos târg din 

România”.

Târgul va fi  deschis cinci 

săptămâni, perioadă în care 

clujenii sunt aşteptaţi la foar-

te multe evenimente. Fiecare 

săptămână din cele cinci în 

care Târgul de Crăciun va fi  

deschis, va avea câte o tema-

tică dedicată.

Pe site-ul European Best 

Destinations se arată că în ul-

timii trei ani competiţia a fost 

foarte strânsă, iar oraşul Za-

greb a ieşit câştigător, amin-

tind că acest oraş are una din-

tre cele mai frumoase scene 

de Advent de pe continent. 

Cât despre Târgul de Crăciun 

din Cluj, European Best Des-

tinations spune că este „o săr-

bătoare a familiei, a întregii 

familii extinse: copii, bunici, 

mătuşi, unchi, veri etc.”.

Pe primul loc s-a clasat 

Târgul de Crăciun de la Tallin 

(Estonia), podiumul fi ind 

completat de Târgul de Cră-

ciun de la Budapesta (Unga-

ria) şi de Târgul de Crăciun 

de la Strasbourg (Franţa). Pe 

celelalte poziţii s-au clasat 

târgurile de Crăciun din Vie-

na (Austria), Erfurt (Germa-

nia), Poznan (Polonia), 

Bruxelles (Belgia) sau cel din 

Praga (Cehia).

Târgul de Crăciun de la 

Cluj s-a clasat deasupra târ-

gurilor de acest gen din Ami-

ens, Montbeliard şi Metz (Fran-

ţa), Leipzig şi Dresden (Ger-

mania), Köln şi Nüremberg 

(Germania), Basel (Elveţia), 

Sevilia (Spania), Chester (Ma-

rea Britanie).

În cadrul concursului Eu-

ropean Best Christmas Mar-

ket au fost nominalizate 20 

de târguri.

În cadrul concursului au vo-

tat peste 200.000 de persoane.

Târgul de Crăciun de la Cluj-Napoca, locul 10
între cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Târgul de Crăciun de la Tallin (Estonia) a ocupat poziția fruntașă în clasamentul Târgurilor de Crăciun din Europa

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Proiectul Terapie prin 

Artă by Create.Act.Enjoy 

s-a întors pentru o ediţie 

de Crăciun în spitalele 

clujene. 

Artiştii şi voluntarii au 

început sâmbătă să desfă-

şoare activităţi recreative 

cu pacienţii de la Spitalul 

de Recuperare, Spitalul Mi-

litar „Dr. Constantin Papi-

lian” şi Institutul de Gas-

troenterologie şi Hepatolgie 

„Prof. Dr. Octavian Fodor” 

din Cluj-Napoca.

Timp de cinci zile, artiş-

tii vor înveseli pacienţii, ca-

drele medicale şi aparţinăto-

rii şi, de asemenea, vor îm-

părţi 2.000 de pachete cadou 

în spitale, acolo unde oame-

nii nu se aşteaptă să-i gă-

sească Moş Crăciun.

Îndată ce păşeşti în Spi-

talul de Recuperare din 

Cluj-Napoca, te loveşte o li-

nişte aproape dureroasă. La 

fel ca în orice alt spital, de 

altfel. Nimeni nu poate fi 

fericit când e bolnav sau 

când cineva drag suferă. Un 

brad împodobit îi întâmpi-

nă pe cei care intră, însă at-

mosfera de Crăciun lipseş-

te cu desăvârşire. Un bran-

cardier transportă un băr-

bat care se îndoaie de dure-

re şi încearcă să se abţină 

să nu ţipe.

„Imediat, imediat”, îi spu-

ne pentru a-l linişti.

În urma lor, soţia bolna-

vului încearcă să ţină pasul 

cu ei, cărând un dosar plin 

cu acte. Cadrele medicale 

aleargă dintr-o parte în cea-

laltă, toată lumea vorbeşte 

în şoaptă.

Veselia din mijlocul 
liniştii

Însă, în „sala borcan”, at-

mosfera este complet diferită. 

O mână de oameni pregătesc 

o surpriză care doreşte să adu-

că atmosfera de Crăciun chiar 

şi pe holurile triste ale spitalu-

lui. Membrii grupului Create.

Act.Enjoy fac pachete, aşează 

în ele: banane, portocale, man-

darine, bomboane, decorațiuni 

de pom, o carte poștală, sticke-

re și un fl uturaș cu descrierea 

proiectului. În fi nal, vor fi  câ-

teva sute de cadouri.

„E practic o conexiune de 

la sufl et la sufl et ce are im-

pact şi pe voluntari şi pe echi-

pă, pe pacienţi, pe cei din per-

sonalul spitalului. Cam aşa se 

poate şi realiza, altfel nu ar 

putea funcţiona”, a spus Ra-

luca Bugnar, PR pentru Crea-

te.Act.Enjoy.

În timp ce voluntarii pre-

gătesc pachetele, membrii 

echipei „Terapie prin artă” îşi 

pregătesc machiajul şi costu-

mele. Se ajută unii pe alţii să 

îşi facă nod la cravata muzi-

cală, verde cu reni şi Moşi 

Crăciun. Una dintre fete ia o 

banană şi se preface că vor-

beşte la ea, ca la un telefon. 

Nu o observă nimeni, ea doar 

încearcă să îşi intre în rol.

Zâmbetele şi cadourile 
împărţite prin spital

O scurtă şedinţă, după ca-

re artiştii urmează să se răs-

fi re prin spital, să împartă ca-

douri, zâmbete, vorbe bune.

„Asta şi creativitatea ajută 

la îmbunătățirea stării de bine 

a pacienţilor şi a oamenilor în 

general”, le spune Diana Bu-

luga, unul dintre organizatori, 

înainte ca omuleţii costumaţi 

să meargă spre saloane.

Deja din hol, încep să îm-

partă veselie în stânga şi în 

dreapta. O vârstincă, vizibil 

emoţionată, lasă să îi răsară 

în colţul ochiului o lacrimă.

„Sărbători fericite, dragilor! 

Sunteţi tare frumoşi. Sunteţi 

tineri şi minunaţi. Nu mă aş-

teptam la aşa ceva”, spune ea.

Nici măcar bărbaţii nu pot 

să nu fi e impresionaţi.

„E frumos. Ce bine că mai 

sunt oameni care se gândesc 

la cei necăjiţi”, zice un pacient.

Unul dintre mimi poartă în 

spate o boxă. Din ea răsună 

cântece de iarnă. 

„We wish you a Merry Christ-

mas, we wish you a Merry 

Christmas”.

Cadrele medicale i-au aş-

teptat nerăbdătoare. S-au obiş-

nuit cu ei.

„E atât de frumos, doar 

zâmbete aduceţi”, spune San-

da Patrichi, managerul spita-

lului, apoi îi îmbrăţişează pe 

câţiva dintre ei.

„Este o ediţie specială, cea 

de Crăciun. Noi avem o foar-

te lungă colaborare cu tine-

rii aceştia deosebit de ini-

moşi, care nu îşi fac doar 

meseria, nu îşi fac doar da-

toria profesională. Ei pun 

foarte mult sufl et, sunt foar-

te apropiaţi de pacienţi. Pa-

cienţii aşteaptă cu nerăbda-

re întâlnirea cu ei. Foşti pa-

cienţi vin în această perioa-

dă în vizită, să se întâlneas-

că cu ei. Am spus de nenu-

mărate ori că îi ajută să ia-

să din starea de boală, din 

această conjunctură în care 

o suferinţă te aduce într-un 

loc de unde aştepţi alinare 

şi aştepţi ajutor, întâlnirile 

acestea pe tărâmul artei, te 

detaşează de condiţia de diza-

bilitate, te duce într-un do-

meniu în care eşti liber, în 

care eşti la fel ca toţi ceilalţi, 

iar programele sunt deose-

bit de interactive”, explică 

managerul.

În decursul zilei de luni, 

membrii echipei „Terapie prin 

artă” au petrecut ore bune în 

spital împărţind peste 800 de 

pachete şi probabil şi mai mul-

te zâmbete. Marţi, artiştii îi 

vor înveseli pe pacienţii de la 

Medicală 3.

Arta a adus zâmbete pe chipurile 
oamenilor din Spitalul de Recuperare
Membrii Create.Act.Enjoy au împărţit peste 800 de pachete pentru pacienți și cadre medicale 

Artiștii ajută pacienții să iasă din starea pricinuită de problemele de sănătate
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Curtea Constituţională a 

Republicii Moldova a decis 

suspendarea temporară a 

preşedintelui republicii, Igor 

Dodon, pentru refuzul lui de 

a promulga cinci legi apro-

bate de parlament, infor-

mează luni Radio Chişinău.

Printre acestea se numără 

cea referitoare la construcţia 

Ambasadei SUA pe terenul fos-

tului Stadion Republican, cea 

privind sărbătorirea la 9 mai a 

Zilei Europei, cea referitoare la 

noul Cod al Serviciilor Media 

Audiovizuale şi cea cu privire 

la reforma Departamentului Tru-

pelor de Carabinieri.

În calitate de preşedinte in-

terimar, preşedintele parlamen-

tului de la Chişinău sau premi-

erul va emite decrete de pro-

mulgare a actelor respective, po-

trivit hotărârii.

Până acum, Igor Dodon a 

fost suspendat din funcţia de 

preşedinte de patru ori, iar obli-

gaţiunile sale au fost îndeplini-

te de către preşedintele parla-

mentului, Andrian Candu.

Prima dată Igor Dodon a fost 

suspendat după ce a refuzat să 

semneze decretul de numire in 

funcţie a ministrului apărării Eu-

gen Sturza, documentul fi ind 

semnat de Andrian Candu. Tot 

presedintele parlamentului a sem-

nat decretele de numire a noilor 

miniştri propuşi anterior de de-

mocraţi şi respinşi în mod repe-

tat de Igor Dodon. A treia oară, 

presedintele a fost suspendat 

pentru că a refuzat să promulge 

legea anti-propagandă, iar a pa-

tra oară, pentru că a refuzat sa 

semneze decretele de numire în 

funcţii de miniştri a Silviei Radu 

şi a lui Nicolae Ciubuc.

Pactul global cu privire la 

migraţii a fost aprobat ofi -

cial luni, la Marrakech 

(Maroc), după proclama-

rea verbală şi tradiţionala 

lovitură de ciocan, în faţa 

reprezentanţilor celor 

aproximativ 150 de ţări 

reuniţi în conferinţă inter-

guvernamentală, transmit 

AFP şi Reuters.

În luna iulie, toate cele 193 

de ţări membre ale ONU, cu ex-

cepţia SUA, au fi nalizat textul 

pactului, care nu are un carac-

ter obligatoriu. De atunci însă, 

pactul a devenit ţinta criticilor 

politicienilor europeni de extre-

mă dreapta care susţin că el poa-

te duce la noi valuri masive de 

migranţi către Europa.

Pactul consemnează atât 

principii - apărarea drepturilor 

omului, ale copiilor sau recu-

noaşterea suveranităţii naţio-

nale - cât şi propuneri pentru 

ajutarea ţărilor să facă faţă mi-

graţiei, cum ar fi  schimbul de 

informaţii şi expertiză, integra-

rea migranţilor etc. El interzi-

ce totodată detenţiile arbitra-

re şi nu autorizează arestările 

decât ca ultimă soluţie.

Pactul detaliază 23 de obiec-

tive, printre care „lupta împotri-

va factorilor negativi şi a proble-

melor structurale care împing 

persoane să-şi părăsească ţara 

de origine”, „salvarea de vieţi”, 

„întărirea acţiunii transnaţiona-

le în faţa trafi cului de migranţi”, 

„nerecurgerea la plasarea în re-

tenţie administrativă a migranţi-

lor decât în ultimă instanţă” sau 

„asigurarea accesului migranţi-

lor la servicii de bază”.

Rusia a urcat în 2017 pe 

poziţia a doua în clasamen-

tul ţărilor producătoare de 

arme, după Statele Unite 

ale Americii, ocupând astfel 

locul ocupat mult timp de 

Marea Britanie, relevă 

raportul Institutului de cer-

cetări privind pacea inter-

naţională de la Stockholm 

(SIPRI), făcut public luni şi 

citat de agenţiile internaţio-

nale de presă.

Industria de armament rusă 

a reprezentat în 2017 9,5% din 

vânzările primilor 100 cei mai 

mari producători mondiali, cu 

o cifră de afaceri de 37,7 mili-

arde de dolari (33 miliarde de 

euro), adică o creştere de 8,5% 

faţă de 2016, se arată în raport.

Locul al doilea în acest cla-

sament era ocupat din 2002 de 

Marea Britanie, care a trecut 

acum pe poziţia a treia, cu 9% 

din producţia mondială. Franţa 

a rămas pe locul al patrulea, cu 

5,3%. În ce priveşte liderul cla-

samentului, SUA, producătorii 

americani au reprezentat în 2017 

57% din vânzări, cu 42 de com-

panii în top 100 şi o cifră de afa-

ceri cumulată de 226,6 miliar-

de de dolari.

La distanţă de primul pro-

ducător mondial, care este 

Lockheed Martin din SUA, cu 

o cifră de afaceri de 44,9 mili-

arde de dolari, compania rusă 

Almaz-Antey, prima fi rmă ru-

să din clasament, se afl ă abia 

pe locul 10, cu o cifră de afa-

ceri de 8,6 miliarde de dolari, 

în creştere cu 17% faţă de 2016. 

Este însă prima dată când o 

companie din Rusia ajunge în-

tre primele 10. Alte nouă gru-

puri de armament ruse fi gurea-

ză în clasamentul primilor 100 

de producători de pe glob.

Dodon, suspendat a cincea 
oară din funcţia de preşedinte 
al Republicii Moldova

Pactul global cu privire 
la migraţii a fost aprobat 
oficial la Marrakech

Rusia, pe locul 2 în topul 
ţărilor producătoare de arme

Premierul Theresa May 

a amânat votul crucial 

asupra acordului privind 

Brexit-ul care urma să aibă 

loc marţi în parlament în 

contextul opoziţiei puterni-

ce din partea unor aleşi ai 

Partidului Conservator pe 

care îl conduce, relatează 

BBC şi alte media britani-

ce, citate de DPA.

BBC citează două sursă ne-

identifi cate din cabinet care 

au spus că May a decis să 

amâne votul, în contextul în 

care Downing Street a confi r-

mat că ea a avut luni dimi-

neaţă o conferinţă prin tele-

fon cu miniştrii.

În acelaşi timp, Comisia 

Europeană a atras atenţi luni 

că nu intenţionează să rene-

gocieze acordul obţinut cu 

Londra privind ieşirea Marii 

Britanii din UE la 29 martie 

2019, conform AFP şi Reuters.

„Acordul înaintat la 25 no-

iembrie este cel mai bun şi 

singurul posibil. Nu se pune 

problema unei renegocieri”, 

a afi rmat o purtătoare de cu-

vânt a Comisiei Europene, Mi-

na Andreeva.

După primele trei zile de 

dezbateri în faţa Camerei Co-

munelor săptămâna trecută, 

guvernul conservator condus 

de Theresa May ar urma să 

depună luni şi marţi ultimele 

eforturi pentru a încerca să 

convingă deputaţii britanici 

că textul acordului este bine 

fundamentat, însă şansele de 

a reuşi acest lucru par redu-

se semnifi cativ.

Boris Johnson, rival al The-

resei May şi fost ministru al 

afacerilor externe, a propus 

chiar să se pună în balanţă o 

parte a facturii ''divorţului'' 

care va trebui să fi e achitată 

de Regatul Unit pentru ieşirea 

din UE, estimată la 40-45 mi-

liarde de euro, ca levier în 

eventuale noi negocieri.

Îngrijoraţi de perspectiva 

unui eşec marţi în parlament, 

mai mulţi miniştri britanici i-au 

solicitat premierului să amâ-

ne votul, întrucât respingerea 

textului ar putea-o expune pe 

Theresa May unei moţiuni de 

cenzură şi ar duce în fi nal la 

noi alegeri parlamentare, a re-

latat publicaţia conservatoare 

The Spectator.

Premierul May a atenţio-

nat în legătură cu consecin-

ţele pe care le-ar avea res-

pingerea acordului. „Acest 

lucru ar însemna o gravă in-

certitudine pentru ţară, cu 

un risc real de a nu avea un 

Brexit sau de a părăsi Uni-

unea Europeană fără un 

acord”, a spus şefa guver-

nului britanic.

În ceea ce priveşte opozi-

ţia laburistă, duminică, depu-

tatul Jon Trickett a anunţat că 

partidul său este „pregătit” să 

formeze guvernul. „Acest lu-

cru s-ar putea produce mier-

curi dimineaţă, pentru a în-

cepe relansarea negocierilor” 

cu Bruxelles-ul, a declarat el 

pentru Sky News.

CURTEA DE JUSTIŢIE A UNIUNII EUROPENE

Marea Britanie poate opri 
procesul de ieşire din UE
Premierul Theresa May amână votul crucial din parlament 
privind Brexit-ul prevăzut pentru marţi

Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis luni că 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord 
este liber să revoce în mod unilateral notifi carea 
intenţiei sale de retragere din UE, transmit agen-
ţiile de presă internaţionale.
Decizia de a revoca Brexit-ul ar fi  o opţiune 'su-
verană', a susţinut instanţa europeană.
La începutul lunii octombrie, Curtea Supremă a Scoţiei 
a anunţat că a sesizat Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene (CJUE) pentru o hotărâre preliminară cu pri-
vire la posibilitatea ca Marea Britanie să poată revoca 
unilateral decizia de a ieși din Uniunea Europeană.
Deputaţi scoţieni reprezentând circumscripţii care, 
la referendumul din iunie 2016, au votat masiv 
pentru menţinerea Regatului Unit în UE, au înain-
tat o petiţie Curţii Supreme, în tentativa de a dove-
di că acesta are o opţiune unilaterală de a rămâne 
în blocul comunitar. Ei susţin că, deși nu există nicio 
incertitudine din punct de vedere juridic că Marea 

Britanie ar putea opri Brexit-ul cu acordul celorlalte 
27 state membre, ar trebui să caute să instituie un 
drept juridic de a face aceasta în mod unilateral, in-
diferent de poziţia blocului comunitar.
Petiţionarii mai afi rmă că parlamentul de la 
Londra ar trebui să aibă dreptul de a revoca de-
clanșarea Articolului 50 din Tratatul UE, fără a ce-
re permisiunea celorlalte 27 state membre ale 
UE. Ei argumentează că este necesară certitudine 
juridică în privinţa acestui proces înaintea oricărui 
vot al parlamentului britanic, întrucât niciun stat 
nu s-a mai retras până acum din UE.
Guvernul de la Londra a menţionat, totuși, că pro-
blema este una pur ipotetică întrucât nu intenţio-
nează să revoce notifi carea intenţiei de ieșire din UE.
Cazul a fost soluţionat în procedură accelerată de 
CJUE ca urmare a calendarului foarte strâns al 
Brexit-ului. Regatul Unit urmează să părăsească 
Uniunea Europeană la 29 martie 2019.

Guvernul britanic poate revoca unilateral decizia de ieşire 
a Regatului Unit din Uniunea Europeană 

Premierul Theresa May a amânat votul crucial asupra acordului privind Brexit-ul
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Ameninţările informatice 

din ce în ce mai agresi-

ve, menite să facă mai 

mulţi bani ca oricând, 

vor fi  în centrul atenţiei 

în 2019, pe listă fi ind 

incluse, printre altele, 

cele care vor exploata 

dispozitivele inteligente 

sau atacurile destinate 

băncilor, atrag atenţia 

specialiştii Bitdefender.

O primă tendinţă va avea 

în prim-plan atacurile de tip 

ransomware, despre care ex-

perţii susţin că vor apărea 

noi versiuni, unele chiar mai 

complexe şi mai greu de de-

pistat, dar pagubele cauza-

te nu vor depăşi nivelul în-

registrat în acest an.

De asemenea, specialiştii 

în securitate informatică an-

ticipează, pentru anul viitor, 

mai multe atacuri ce exploa-

tează dispozitivele smart, iar 

atacatorii vor continua să fa-

că bani din vulnerabilităţile 

identifi cate în diverse gadge-

turi, precum monitoare de be-

beluşi, camere de supraveghe-

re şi aparate electrocasnice.

„Nici dispozitivele medica-

le nu sunt ferite, implanturi-

le controlate prin wi-fi  ar pu-

tea fi  ţinta primului atac in-

formatic din istorie care să le 

oprească funcţionarea”, no-

tează Bitdefender.

Potrivit sursei citate, co-

ta de piaţă crescândă a Apple 

în segmentul terminalelor 

desktop va determina ataca-

torii să construiască noi for-

me de malware care să in-

fecteze Mac-uri, tendinţă de-

ja vizibilă în telemetria in-

ternă a Bitdefender. Datele 

arată nu doar ameninţări con-

struite în mod special pen-

tru macOS, dar şi mecanis-

me şi unelte specifi ce aces-

tui sistem de operare meni-

te să uşureze câştigurile fi -

nanciare ale răufăcătorilor 

după infectarea victimei.

O altă ameninţare ciberne-

tică văzută pentru anul viitor 

va fi  cea care speculează se-

turile de comenzi tip macro 

din soluţiile Microsoft Offi ce. 

Acestea, susţin specialiştii, vor 

fi  momeala perfectă pentru 

victime, uşor de păcălit de că-

tre răufăcători prin diverse 

scheme de inginerie socială.

În ierarhie se mai afl ă apli-

caţiile potenţial nedorite (in-

clusiv adware), Calul troian 

din dispozitive şi programe 

sau ameninţări avansate des-

tinate băncilor.

Pe de altă parte, Bitdefen-

der menţionează că efectul in-

trării în vigoare a noului Re-

gulament privind Protecţia 

Datelor Personale (GDPR) va 

fi  reducerea scurgerilor de in-

formaţii de la companii şi, 

deci, mai puţine breşe de am-

ploare care să ţină prima pa-

gină a ziarelor. În acest fel, 

organizaţiile vor limita mult 

mai bine incidentele de secu-

ritate într-un amplu efort de 

a reduce cuantumul potenţi-

alelor amenzi, de până la 4% 

din cifra de afaceri anuală.

Un alt aspect ce nu tre-

buie neglijat va fi cel legat 

de imixtiunile din alegerile 

din Europa.

„Anul alegerilor europar-

lamentare va atrage un inte-

res deosebit pentru atacuri in-

formatice sponsorizate de en-

tităţi statale asupra sisteme-

lor de votare, dar şi pentru 

propagandă pe reţelele de so-

cializare şi alte forme de imix-

tiune. Considerate altădată 

scenarii conspiraţioniste, eve-

nimentele din ultimii doi ani 

arată că guvernele străine ar 

face orice ca să infl uenţeze 

rezultatele alegerilor din ţări 

unde au interese strategice”, 

scriu experţii.

În 2019, nu vor lipsi ata-

curile informatice asupra ser-

viciilor fi nanciare accesate 

mai ales prin terminale mo-

bile, atrag atenţia specialiş-

tii. Conform acestora, pe mă-

sură ce companiile din fi nte-

ch vor administra mai mulţi 

bani în numele clienţilor, ame-

ninţările cibernetice dezvol-

tate pentru acest sector vor 

creşte în complexitate.

Dispozitivele smart, băncile şi utilizatorii de Mac, 
în atenţia atacatorilor cibernetici în 2019

iPhone-urile rămân, în con-

tinuare, produse căutate de 

utilizatori, însă nu mai au 

aceeaşi popularitate de 

acum câţiva ani, iar acum 

avem şi cifre care arată asta.

Apple reuşeşte să producă, 

de ani buni, telefoane pe care 

oamenii şi le doresc. În conti-

nuare, pentru unii, e un semn 

de exclusivitate. Pentru alţii, e 

un moft inutil şi chiar scump, 

mai ales având în vedere preţu-

rile ultimelor modele.

Oricum ai pune problema, 

însă, pare că iPhone-urile nu 

mai sunt la fel de populare ca 

odinioară. Cei de la UBS au efec-

tuat un sondaj care arată că in-

tenţia de cumpărare a unui iPho-

ne a ajuns la nivelul minim al 

ultimilor 5 ani.

Sondajul a fost efectuat în 

cinci ţări şi au fost chestionaţi 

6.900 de persoane. În toate ce-

le cinci ţări, rezultatele sunt si-

milare, cu o scădere a dorinţei 

de cumpărare a unui iPhone. În 

SUA, doar 18% dintre cei ches-

tionaţi au de gând să-şi cumpe-

re un iPhone în următoarele 12 

luni. Procentajul de anul trecut 

era de 21%. În 2015, era de 17%.

O situaţie similară se găseş-

te şi în China. Aceasta este una 

dintre cele mai mari pieţe ale 

telefoanelor produse de Apple. 

Aici, 23% dintre cei intervievaţi 

au de gând să-şi ia un iPhone 

nou în următoarele 12 luni. Scă-

derea este semnifi cativă, de 6% 

faţă de anul trecut.

Timothy Arcuri, analist la 

UBS, spune că investitorii au 

ajuns la un consens cu privire 

la cifrele Apple; se estimează o 

scădere cu 2% a numărului de 

produse vândute şi o creştere a 

veniturilor cu 1%.

Datele oferite de către UBS 

sunt similare cu cele publica-

te recent de Mixpanel. Aceştia 

arătau că rata de adoptare a 

noilor telefoane este conside-

rabil mai mică decât a mode-

lelor predecesoare.

iPhone, telefoane 
de top, dar popularitatea 
lor intră în declin

Dacă petreci o cantitate 

semnifi cativă de timp onli-

ne, este foarte probabil să fi  

auzit în ultimul an de con-

ceptul bulei de pe Facebook. 

Face referire la faptul că, 

deşi ai foarte mulţi prieteni 

virtuali în listă, de cele mai 

multe ori, vezi în News Feed 

doar postări care îţi confi r-

mă opiniile, indiferent dacă 

este vorba de afi nităţi politi-

ce, ştiri, principii de viaţă 

sau preferinţe musicale, 

scrie playtech.ro.

Benefi ciile „bulei” 
de pe Facebook

Dacă nu cumva i-ai dat vre-

un Like lui Dani Mocanu în 

ultimele şase luni, nu cred că 

ai văzut vreo manea în feed 

şi acelaşi principiu se aplică 

şi la Metallica sau Queen.

În teorie, fenomenul de mai 

sus este unul distructiv.

Cu cât numărul celor care 

îţi confi rmă convingerile este 

mai mare, cu atât devii mai 

agresiv faţă de cei care nu ţi 

le împărtăşesc.

Realitatea lor este formată 

doar dintr-o serie de umbre 

ale activităţilor care se desfă-

şoară în afara peşterii. După 

sufi cient de mult timp, aceea 

este realitatea lor şi nu mai 

văd nicio problemă cu situa-

ţia lor de prizonierat. Le este 

din ce în ce mai difi cil să ac-

cepte că lucrurile sunt şi sub 

altă formă decât umbre.

Într-o măsură destul de ma-

re, cu asta te confrunţi pe Fa-

cebook. Fiecare like pe care îl 

dai sau fi ecare detaliu pe care 

îl ataşezi profi lului tău online, 

permite reţelei sociale să-ţi per-

sonalizeze fl uxul informaţional 

„după chipul şi asemănarea ta”.

Chiar şi în acest condiţii 

însă, ocazional, algoritmul 

eşuează. Dacă un prieten apro-

piat sau un părinte cu care ai 

împărtăşit sute de like-uri în-

cepe să posteze articole lau-

dative cu Dragnea sau ştiri de 

pe Antena 3, acelea îţi vor a-

părea în feed.

De ce e bine să dai 
unfollow prietenilor 
apropiaţi

Dacă cineva sau ceva tre-

ce de bula pe care ţi-a creat-o 

Facebook, ai fi  tentat să crezi 

că s-a întâmplat ceva bun. În 

sfârşit, vezi cum gândeşte echi-

pa adversă.

Fiecare dintre noi foloşte Fa-

cebook altfel. Unii abuzează de 

ideea de partajare a unor arti-

cole din online, de la surse mai 

mult sau mai puţin cunoscute. 

Alţii folosesc reţeaua socială 

pentru poze din vacanţă sau 

pentru a-şi manifesta o pasiu-

ne pentru mers pe munte.

Indiferent de situaţie, la ba-

ză, Facebook ar trebuie să fi e 

o sursă de relaxare, de diver-

tisment, de poze cu pisici sau 

fotografi i din Maldive. Cu al-

te cuvinte, ar trebui să te fa-

că mai fericit sau fericită.

În momentul în care a de-

venit o sursă de informare şi 

îţi iei ştirile de pe Facebook, 

eşti la un click distanţă de 

stres, ceartă, frustrare, neu-

roni consumaţi şi alte parti-

cularităţi care contravin utili-

tăţii iniţiale ale Facebook.

La fel cum nu merită să te 

cerţi cu tata, este inutil să îţi 

verşi ura în online printr-o 

postare pe Facebook, un sha-

re la o ştire sau un comenta-

riu într-o discuţie aprinsă. Nu 

vei schimba opinia nimănui. 

Poate suna banal sau evident. 

Dar în momentul în care ci-

neva sau ceva te-a supărat pe 

Facebook, problema este la ti-

ne. Pentru prima oară, poţi da 

vina pe platformă.

A doua oară, ţine de tine. 

Dacă în momentul în care te-a 

supărat cineva nu i-ai dat 

block, unfollow sau snooze, 

ţi-ai pierdut însă dreptul de a 

te mai supăra. E ca şi cum nu 

te duci la vot şi pretinzi că ai 

voie să judeci aleşii, indife-

rent din ce echipă fac parte.

Să fi m efi cienţi 
pe Facebook, 
e mai sănătos

Ca să te enervezi mai pu-

ţin pe Facebook şi să ajungi să 

reduci la minim conţinutul ca-

re s-ar putea să te supere în 

loc să te relaxeze, ai trei opţi-

uni. Dacă este vorba de o per-

soană care te-a supărat şi pe 

care nu o cunoşti, dă-i block.

Pentru a bloca pe cineva pe 

Facebook, du-te pe profi lul său, 

apasă pe cele trei bulinuţe din 

dreapta marcate „mai mult”, 

sub poza de copertă şi optea-

ză pentru blochează. Confi r-

mă-ţi alegerea. Din acele mo-

ment, nu-ţi va mai putea scrie, 

nu te va mai găsi la căutare pe 

Facebook şi nu-ţi va mai pu-

tea accesa sub nicio formă pro-

fi lul sau postările.

„Snooze pentru 30 de zi-

le” este a doua opţiune. În ca-

zul în care un prieten virtual 

este la prima abatere sau a 

devenit mai agresiv într-o pe-

rioadă bine defi nită, cum a 

fost cea a referendumului, poţi 

să-i dai Snooze.

Unfollow are acelaşi efect 

precum Snooze, dar pe peri-

oadă nedeterminată. În conti-

nuare eşti prieten cu acea per-

soană şi îţi poate vedea pos-

tările sau îţi poate da like. Pos-

tările sale nu-ţi vor mai apă-

rea însă în News Feed la tine.

În cazurile foarte grave, exis-

tă oricând posibilitatea de ra-

portare la Facebook, dacă sim-

ţi că cineva a postat ceva ce 

nu ar trebui să existe pe Face-

book, te-a ameninţat, a fost 

agresiv sau a alimentat un con-

fl ict online. Respectiva opţiu-

ne o găseşti în spatele acelo-

raşi trei bulinuţe pe care le gă-

seşti în dreptul unei postări 

sau a unui comentariu.

Ar fi  bine să renunţi 
la Facebook

Numărul motivelor pentru 

care ar fi  bine să renunţi la 

Facebook creşte în fi ecare săp-

tămână. De la manipularea 

alegerilor până la expunerea 

datelor tale private de mai 

multe ori, reţeaua socială es-

te foarte nepăsătoare în pri-

vinţa securităţii informaţiilor 

tale. Tu eşti produsul.

Cu cât postezi mai mult pe 

Facebook sau dai mai multe 

like-uri, compania se îmbogă-

ţeşte mai tare pentru că îţi 

poate servi reclame irezistibi-

le pornind de la informaţiile 

pe care le are despre tine.

Scandalurile în care a fost 

implicată compania în ultimii 

ani şi faptul că Mark Zucker-

berg nu dă dovadă să pără-

sească vreodată conducerea 

gigantului sunt dovezi clare 

ale faptului că lucrurile nu se 

vor schimba.

Beneficiile „bulei” pe Facebook şi cum 
fericirea e la un „unfollow” distanţă
Dacă tot petrecem foarte mult timp pe Facebook şi niciun scandal nu ne-a făcut să ne ştergem contul, 
măcar să transformăm experinţa navigării printr-un flux infinit într-una mai plăcută.

Cu cât postezi mai mult pe Facebook sau dai mai multe like-uri, compania se îmbogăţeşte mai tare 
pentru că îţi poate servi reclame irezistibile pornind de la informaţiile pe care le are despre tine
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 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. (9.14)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (4.7)

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. (7.10)

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 domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. 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. (3.5)

¤ 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 
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. (3.7)

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. (3.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(3.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (3.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-

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.

lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (3.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

DIVERSE

¤ 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. (5.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (5.7)

¤ 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. Informa-
ţii la telefon 0756-942490. (5.10)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (5.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (5.7)

¤ 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. (5.7)

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. 
(18.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (18.20)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (7.7)

PIERDERI

¤ S.C. SONIA CANDLES S.R.L., 
J12/2344/2012, CUI 30609103, 
pierdut certifi cat de înregistrare. 
Se declară nul.

¤ S.C. MARICA METAL CON-
STRUCT S.R.L.-D, cu sediul în 
CLUJ-NAPOCA, având C.U.I. 
36137336, declar pierdut certifi -
catul constatator punct de lucru 
cu nr 80616/08.11.2016. Îl de-
clar nul.

¤ Pierdut chitantier Compania de 
Apă Someș SA – Sucursala Hue-
din, Ruzsa Lorand, seria 
8721227-8721276, completat 
peste 96%. Îl declar nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

AVIZ DE MEDIU

CUC RAREŞ RĂZVAN în calitate de titular anunţă pu-
blicul interesat asupra declanșarii etapei de încadrare, con-
form HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de me-
diu: PUZ construire hală depozitare cross docking P+1, co-
muna Apahida, satul Sub Coastă, f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la proiec-
tant în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data 
11.12.2018.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 03.01.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. nr.195/2005 privind protec-

ţia mediului, aprobată prin Legea nr. 256/2006 cu modi-

fi cările și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 
KPE MOBART S.R.L., anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
3102 Fabricarea mobilei de bucătărie din pal melaminat“, 
din localitatea Apahida, str. Garoafelor nr. 14, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni 
până joi între orele 9.00 -16.00, vineri 9.00-14.00.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:05 Întrebări și răspunderi

17:15 Aviaţia: moștenirea 
Marelui Război

18:00 Aviaţia: moștenirea 
Marelui Război

18:15 Studio

18:50 Campionatul European de 
Handbal Franţa, 2018 – Nancy

19:00 Pulsul zilei

19:00 Handbal feminin - 
Campionatul European Franţa 
2018 – Nancy: Spania – România

20:00 Telejurnal

20:30 Studio

21:00 România 9

21:00 Telejurnal

21:30 România 9

22:30 Ecaterina

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Intrusul

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuţite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 O luptă personală

22:15 Solomon Kane

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Elisa

17:10 Trăsniţi din NATO

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește mai bine

20:30 Soldatul universal: 
Confruntare fi nala

22:30Starea naţiei

23:30 Trăsniţi din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Puterea dragostei

15:00 Teo Show

17:00Un destin la răscruce

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

22:30Vrei să fi i milionar

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Footbal Stars

15:00 Teleshopping

16:00 Magazin UEFA Europa 
League

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Rezumatele Ligii I Betano

18:00 Handbal, SEHA League: 
Steaua Bucuresti – Zagreb

19:30 Magazin UEFA 
Champions League

19:55 UEFA Champions League: 
Schalke – Lokomotiv Moscova

22:00 UEFA Champions 
League: Barcelona -Tottenham

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

ORGANIZEAZA CONCURS

Pentru ocuparea unui post de INGINER CHIMIST la 
Laboratorul de Calitatea Apei din cadrul Sistemului de 
Gospodarire a Apelor Maramures, perioada nedeterminata.

Concursul se va desfasura la sediul A.B.A.Somes Tisa, 
str. Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca,astfel :

- Proba scrisa: in data de 15 ianuarie 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 17 ianuarie 2019 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  studii superioare cu examen de licenta in inginerie 

chimica;
- cunostinte operare P.C. ;
-vechime: nu se solicita.

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures cu sediul 
in localitatea Baia Mare, Aleea Hortensiei nr.2, a dosarelor 
de participare la concurs este de 9 ianuarie, ora 16,00.

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 / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa telefon : 0264/433028,int.144 serv. 
Resurse Umane sau la SGA Maramures, strada Hortensiei 
nr.2A Baia Mare, tel. 0262/225044, int.24.

In conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modifi carile 
si completarile ulterioare, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ 
NAPOCA scoate la concurs, pe perioada determinata un 
post de biolog specialitate biochimie medicala in cadrul 
Laboratorul de analize medicale

Înscrierea la examen/concurs pentru postul publicat se 
face la sediul Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca, str.
Tabacarilor nr.11 Serviciul RUNOS, in termen de 10 zile 
calendaristice de la data publicarii prezentului anunt, iar 
examenul/concursul se organizează în maximum 30 de 
zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai 
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care 
dorește să concureze;

b) copia de pe diploma de medic/biolog, și certifi cat de 
confi rmare în gradul profesional;

c) copie a certifi catului de membru al organizaţiei 
profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 
aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. 
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv 
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modifi cările și completările ulterioare, ori cele de la art. 39 
alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind 
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, 
înfiinţarea, organizarea și funcţionarea Ordinului 
Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor în sistemul sanitar 
din România;  

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut 
în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar/ declaratie pe proprie raspundere;
g) certifi cat medical din care să rezulte că este apt din 

punct de vedere fi zic și neuropsihic pentru exercitarea 
activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs- 150 lei.
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea stabilita pentru examenul 
de medic/biolog specialist.

LICITAȚIE PUBLICĂ

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

Total bunuri – 3.391,2 LEI
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.12.2018, ora 13.00, 
respectiv în data de 04.01.2019, ora 13.00.

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

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret

1 Generator ferm PGM 1008F 300 

2 Vibrator beton, model ZN-C , 2,0 kw 64

3 Motopompa Ruris PP820, 3600 rpm 64

4 Motofi erăstrău 83,2

5 Mașină de amorsat cu emulsie 
bituminoasă

2880

ACORD DE MEDIU

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ŞI 
CLUJULUI, cu sediul în Cluj-Napoca Piaţa Avram Iancu 
nr. 18, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE AMENAJARE CIMITIR EXISTENT 
ŞI CONSTRUIRE CAPELA; ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE 
(ALEI, POZIŢIONARE MORMINTE, MOBILIER URBAN, 
PLANTAŢII), ÎMPREJMUIRE, BRANŞAMENT APĂ, CANAL GAZ, 
ELECTRICĂ, realizat în Cluj-Napoca, Calea Turzii nr 154A, 
jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, la sediul Primăriei Cluj–Napoca, Calea 
Moţilor nr.3 și la sediu S.C. STUDIUM GREEN S.R.L. 
Cluj–Napoca str. Teodor Mihali nr. 39-43, în zilele de luni 
– vineri între orele 9.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni – joi între 
orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00.
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Ne pleacă sportivii

Tenismena Raluca Georgiana 
Șerban (21 de ani, 218 WTA), 
una dintre fetele talentate din 
noul val în tenisul feminin din 
România, a decis să nu ne mai 
reprezinte ţara. Considerată de 
mulţi jucătoarea cu cele mai 
mari șanse să calce pe urmele 
Simonei Halep, Raluca a decis 
să joace pentru Cipru. Site-ul 
WTA a confi rmat, luni, că 
Raluca Șerban va evolua pentru 
Cipru, și nu pentru România, 
așa cum a făcut-o până acum. 
Mai mult, prenumele tinerei ju-
cătoare este modifi cat pe si-
te-ul WTA. „Raluka Șerban”, ti-
trează cei de la wta.com. Ca 
atare, Raluca Georgiana Ștefan 
a luat singura decizie logică 
pentru cariera sa și, din 2019, 
va evolua sub alt steag.

Derby baschetbalistic
Baschetbalistele antrenate de 
Carmin Popa vor disputa etapa 
a VII-a din grupa valorică A a 
LNBF pe teren propriu cu CSM 
Târgoviște. Programată iniţial în 
28 noiembrie, partida a fost re-
programată pentru 11 decem-
brie. Jucătoarele echipei CSM 
Târgoviște au profi tat de câteva 
zile libere între meciul disputat 
sâmbătă la Satu Mare cu echipa 
locală, scor 62-76, și meciul de 
marţi cu Universitatea Cluj și au 
vizitat Târgul de Crăciun din 
Cluj-Napoca. Acestea și-au făcut 
mai multe fotografi i și s-au rela-
xat înainte de derby-ul de as-
tăzi. Cele două echipe sunt veci-
ne de clasament, Târgoviște fi -
ind pe locul cinci cu 11 puncte, 
iar Universitatea Cluj pe locul 
șase cu opt puncte. Meciul din-
tre cele două echipe va începe 
mâine la ora 18:00 în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”. 
Partida dintre cele două echipe 
este penultima înainte de pauza 
de iarnă.

Îşi află astăzi soarta
Reprezentativa Under 21 a 
României își va afl a marţi, 11 
decembrie, adversarii din preli-
minariile Campionatului 
European 2021, găzduit de 
Ungaria și Slovenia. Tragerea la 
sorţi are loc la sediul UEFA de 
la Nyon, cu începere de la ora 
10:00. Naţionala pregătită de 
Mirel Rădoi se va afl a în urna a 
doua valorică, pe baza rezulta-
telor din ultimele trei campanii 
de califi care. Vor fi  trase la sorţi 
8 grupe de câte 6 echipe și una 
de 5. Se califi că la EURO câști-
gătoarele celor 9 grupe, în 
timp ce primele două formaţii 
clasate pe locurile secunde vor 
disputa un baraj în dublă man-
șă pentru ultimul loc la turneul 
fi nal. Gazdele Ungaria și 
Slovenia sunt califi cate din ofi -
ciu. Preliminariile încep în peri-
oada 18-20 martie 2019, însă 
pentru selecţionatele califi cate 
la EURO 2019 primele meciuri 
vor fi  programate abia în peri-
oada 2-10 septembrie 2019.

Pe scurt

Municipiul Cluj-Napoca 

găzduieşte, zilele acestea, 

cantonamentele de pregă-

tire ale loturilor naţionale 

Under 16 ale României, 

băieţii şi fetele urmând 

să evolueze, în perioada 

12-15 decembrie, 

în cadrul Balkanic 

Next Star Cup 2018.

Lotul naţional Under 16 al 

României s-a reunit astăzi la 

Cluj-Napoca, antrenamente-

le urmând a se desfăşura în 

perioada următoare la Sala 

„Gheorghe Roman” din Par-

cul Sportiv „Iuliu Haţieganu”, 

coordonate de antrenorul 

U-BT, Sergiu Popa.

Echipele României urmează 

să joace alături de naţionalele 

U16 ale Ungariei, Bulgariei, Ma-

cedoniei şi Muntenegru.

Acesta este primul an în 

care competiţia internaţiona-

lă rezervată tinerilor sub 16 

ani, Balkanic Next Star Cup, 

se desfăşoară în municipiul 

Cluj-Napoca.

După câteva zile de pregă-

tire, naţionalele României vor 

intra în focurile Balkanic Ne-

xt Star Cup 2018, începând cu 

data de 12 decembrie. Printre 

sportivii selecţionaţi se afl ă şi 

trei componenţi ai echipei U-BT, 

respectiv Modibo Diaby, Ro-

bert Cristescu şi Dan Sucală. 

La feminin, singura jucătoare 

din Cluj-Napoca este Viana 

Mircea, de la clubul ACS Na-

poca Baschet.

Pregătirea centralizată va 

avea loc la Cluj-Napoca până 

în 12 decembrie, când este 

programat să se desfăşoare, 

în aceiaşi locaţie, turneul a-

mical internaţional Balkanic 

Next Star Cup.

Municipiul Cluj-Napoca este gazda 
Balkanic Next Star Cup 2018

12 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)
Ora 14:00 Ungaria – Bulgaria (U16, F)
Ora 16:00 România – Macedonia (U16, F)
Ora 18:00 România – Bulgaria (U16, M)
Ora 20:00 Ungaria – Macedonia (U16, M)

13 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)
Ora 14:00 Bulgaria – Ungaria (U16, M)
Ora 16:00 Bulgaria – România (U16, F)
Ora 18:00 Muntenegru – România (U16, M)
Ora 20:00 Macedonia – Ungaria (U16, F)

14 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)
Ora 14:00 Ungaria – Muntenegru (U16, M)

Ora 16:00 România – Ungaria (U16, F)
Ora 18:00 Bulgaria – Macedonia (U16, F)
Ora 20:00 Macedonia – Bulgaria (U16, M)

15 decembrie 2018 (Sala LPS)
Ora 9:00 Semifi nala 1 U16 F
Ora 11:00 Semifi nala 2 U16 F

15 decembrie 2018 (Sala Gheorghe Roman)
Ora 14:00 Muntenegru – Macedonia (U16, M)
Ora 16:00 Finala mica U16, F
Ora 18:00 Finala mare U16, F
Ora 20:00 România – Ungaria (U16, M)
Ora 22:00 Ceremonia de premiere

Programul meciurilor

Clujeanca Corina Căprioriu, 

care a revenit asupra deci-

ziei de retragere la începu-

tul acestui an, a declarat că 

are încredere că va câştiga 

o medalie la Jocurile 

Olimpice de la Tokyo.

Sportiva legitimată în trecut 

la clubul U CSM Dinamo Cluj-Na-

poca, Corina Căprioriu a spus 

că atunci când munceşti şi eşti 

perseverent orice e posibil.

„Eu m-am întors anul aces-

ta, iar prima parte a fost destul 

de difi cilă pentru că am început 

cu o accidentare. Am fost după 

aceea la competiţii, dar am acu-

mulat ceva oboseală şi am zis 

în cele din urmă să revin în 2019. 

Pe mine mă interesează să mă 

califi c la Jocurile Olimpice. Îmi 

doresc foarte, foarte mult să ob-

ţin medalii cât mai valoroase. 

De aceea m-am întors în judo. 

Vreau să mă autodepăşesc, sper 

să pot. Eu voi da tot ce am mai 

bun. O medalie la Tokyo este 

posibilă, dacă munceşti şi eşti 

perseverent orice e posibil”, a 

spus Căprioriu.

Clujeanca a spus că primul 

concurs la care va participa va 

fi  Grand Prix-ul din Israel, la 

sfârşitul lunii ianuarie.

„E foarte grea această cali-

fi care, am început în ianuarie 

pe locul 208 mondial. Nici când 

eram junioare nu cred că am 

fost pe locul ăsta, pentru că am 

acumulat destul de repede punc-

te. Acum sunt pe locul 42 mon-

dial, sunt mai relaxată şi mai 

hotărâtă, îmi dă încredere să 

merg mai departe. Oricum, nu 

renunţ eu aşa cu una, cu do-

uă. Prima competiţie la care 

voi participa va fi  Grand Prix-ul 

din Israel, la sfârşitul lunii ia-

nuarie. Bineînţeles că îmi do-

resc o medalie la Campionate-

le Mondiale, însă încerc să iau 

fi ecare competiţie în parte, pen-

tru că fi ecare meci îmi aduce 

puncte”, a adăugat sportiva me-

daliată cu argint la Jocurile 

Olimpice de la Londra 2012.

Judoka română Corina Căpri-

oriu, vicecampioană olimpică la 

Londra în 2012, a renunţat, la în-

ceputul acestui an, la decizia de 

retragere şi a revenit în compe-

tiţie după aproximativ un an şi 

jumătate de pauză. Sportiva ajun-

să la 31 de ani a câştigat de-a 

lungul carierei, pe lângă perfor-

manţa de la Olimpiada din Lon-

dra, un argint şi un bronz la Cam-

pionatele Mondiale, plus un aur 

şi un bronz la Europene. Ea îşi 

anunţase retragerea din activita-

te după Jocurile Olimpice de la 

Rio de Janeiro din 2016.

Corina Căprioriu: 
„Mă interesează să mă 
calific la Jocurile Olimpice”

Meciul dintre reprezenta-

tiva României şi cea 

a Spaniei va avea loc 

astăzi, de la ora 19:00, 

la Nancy, Franţa.

România va avea două jo-

curi decisive la Campionatul 

European de Handbal 2018. 

Este important să câştigăm 

următoarele două partide, cu 

Spania şi cu Ungaria, pentru 

a ajunge în semifi nale. Aces-

te victorii ne pot ajuta să nu 

depindem de niciun alt rezul-

tat din Grupa Principală 2, 

din care facem parte. Înfrân-

gerea cu Olanda, 24-29, este 

una drastică, dar avem încă 

şanse foarte mari să mergem 

mai departe.

Califi carea în semifi nalele 

competiţiei este foarte impor-

tantă din două puncte de ve-

dere. Vom lupta pentru me-

dalii, dar am putea prinde şi 

unul dintre biletele puse în 

joc pentru JO Tokyo 2020, ca-

re este de fapt şi ţinta naţio-

nalei României. 

România a fost învinsă 

fără drept de apel de Olan-

da, cu scorul de 29-24 

(11-10), duminică seara, la 

Nancy, în primul său meci 

din Grupa principală II a 

Campionatului European de 

handbal feminin – EHF EU-

RO 2018 din Franţa.

Golgheterul all-time al 

Campionatului European, 

Cristina Neagu, a declarat, 

duminică, după înfrângerea 

suferită de naţionala de hand-

bal în faţa Olandei, că siste-

mul competiţional care le-a 

oferit trei zile de pauză le-a 

dezavantajat, însă şansele 

de a ajunge în semifi nale 

sunt foarte mari.

„Nu ştiu exact ce s-a întâm-

plat, e clar ca nici apărarea şi 

nici atacul nu a mers. A fost 

o zi slabă, foarte puţine lucruri 

ne-au ieşit astăzi. Ne-am pre-

gătit. Şi sistemul competiţio-

nal nu ne-a ajutat, au fost trei 

zile în care am ieşit puţin din 

ritmul competiţiei. Cred că nu 

ne mai permitem paşi greşiţi. 

Şansele sunt foarte mari să 

ajungem în semifi nale şi tre-

buie să credem în ele până la 

capăt. Trebuie să lăsăm deo-

parte lucrurile negative şi să 

le vedem pe cele pozitive. Tre-

buie să ne gândim la Spania. 

Ţinem capul sus şi încercăm 

să facem două meciuri bune 

împotriva Spaniei şi Ungari-

ei”, a spus Cristina Neagu, la 

televiziunea publică.

În prima grupă principală, 

la Nantes, Suedia şi Franţa au 

terminat nedecis, 1-1, iar Ru-

sia a dispus de Serbia cu 29-25.

Primele două clasate din 

fi ecare grupă se califi că în 

semifi nale.

România ocupă locul doi în 

grupa principală a Campiona-

tului European, cu patru punc-

te, la egalitate cu Germania şi 

Ungaria, ambele cu un meci 

în plus. Olanda este lider, cu 

şase puncte, iar Norvegia (do-

uă puncte) şi Spania (zero 

puncte) completează grupa.

România încearcă astăzi 
victoria în faţa Spaniei
România este considerată a patra favorită la câştigarea Campionatului European de 
handbal, după ce elevele lui Ambros Martin au pierdut partida cu Olanda, scor 24-29.

Duminică seara România a fost învinsă fără drept de apel de Olanda, cu scorul de 29-24 (11-10)
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