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ADMINISTRATIE

Grevă la Cluj: 
„Blocăm pensiile”
Angajaţii Casei Judeţene de Pensii Cluj 
ameninţă cu blocarea pensiilor dacă nu li 
se măresc salariile.  Pagina 5

SOCIAL

Unde se duc cărţile 
când mor bibliotecile?
După închiderea vreunei biblioteci, cărţile ră-
mân pe rafturi, adună praf şi sunt uitate de 
timp şi de oameni pentru totdeauna. Pagina 7

SOCIAL

„La Cluj nu se pot îngriji 
arşi în caz de dezastru”
Deputatul Emanuel Ungureanu spune că 
este o minciună afi rmaţia că „la Cluj se 
pot îngriji arşi”.  Pagina 2

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

ABSURD. Şcolile vor avea internet, chiar dacă elevii merg la WC în curte şi nu au apă potabilă. 
În judeţul Cluj, 29 de instituţii de învăţământ nu au toaletă în incintă. Pagina 7

ACTUALITATE

Cursa Luton-Cluj, decolare 
cu o întârziere de peste 28 de ore

SOCIAL

Alexandru Arşinel, supus 
unei operații în urma unui infarct

Cursa Wizz Air de la Lon-
dra Luton spre Cluj-Napoca a 
decolat, luni, la ora locală 12,13 
cu o întârziere de peste 28 de 
ore, după ce condiţiile meteo 
de pe aeroportul britanic au 
permis plecarea aeronavei.

Potrivit site-ului Wizz Air, 
cursa de la Londra – Luton 
spre Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj a decolat, 
luni, la ora locală 12,13 ora 
14,13 ora României, cu o în-
târziere de peste 28 de ore, şi 
a ajuns la Cluj-Napoca în ju-
rul orei 17. Aeronava trebuia 
să plece duminică la ora 7,40, 
dar nu a mai decolat din cau-
za ninsorii de pe aeroportul 
care deserveşte capitala Marii 
Britanii şi a expirării orelor de 
zbor ale echipajului.

Reprezentanţii companiei 
Wizz Air au declarat, luni, că 
pasagerilor li s-au oferit apă, 

gustări şi în anumite situaţii 
cazare sau decontarea chel-
tuielilor.

„Din cauza condiţiilor me-
teo severe de pe aeroportul 
Londra – Luton – căderi abun-
dente de zăpadă – şi a expiră-
rii orelor de zbor ale echipa-
jului, zborul W6 3302 de la 
Londra – Luton spre Cluj-Na-
poca din data de 10 decembrie 
a fost reprogramat pentru zi-
ua de 11 decembrie. Pasageri-
lor li s-au oferit apă, gustări şi 
în anumite situaţii cazare sau 
decontarea cheltuielilor, repro-
gramare gratuită sau rambur-
sare completă”, au spus sur-
sele citate.

Peste 100 de români care ar 
fi  trebuit să zboare cu această 
cursă au rămas blocaţi, de du-
minică, în aeroportul londonez, 
după ce ninsoarea abundentă 
a dus la oprirea curselor.

Alexandru Arşinel a fost supus, 
luni, unei intervenţii, după ce a 
suferit infarct, iar, potrivit decla-
raţiilor medicilor Spitalului Uni-
versitar din Bucureşti, actorul va 
putea fi  externat în câteva zile.

Directorul Teatrului „Con-
stantin Tănase” din Capitală a 
ajuns la camera de gardă a spi-
talului „conştient, cu o durere 
difuză la nivel toracic”, a spus, 
luni, Adriana Nica, manager in-
terimar al SUUB, într-o confe-
rinţă de presă.

Pe fondul stresului, al unui 
diabet zaharat şi al tensiunii ar-
teriale, pe artere s-au depus cris-
tale de colesterol, a mai explicat 
medicul. Astfel, lui Alexandru 
Arşinel i-a fost implantat un stent 
pe una dintre artelere mari.

Starea de sănătate a lui es-
te stabilă, este conştient, coo-
perant şi mănâncă, au mai 
transmis medicii.

„A fost supus mai multor 
analize medicale. S-a decis in-
ternarea în secţia de Cardiolo-
gie a Spitalului Universitar de 
Urgenţă. Pentru a avea şi o pa-
rere medicală amanunţită, a 
venit şi domnul profesor Vine-
reanu, care l-a examinat şi a 
decis împreună cu domnia sa 
să continue investigaţiile”, a 
declarat Nica.

Luni, Alexandru Arşinel a 
fost supus unei coronarografi i, 
în urma căreia s-a decis implan-
tarea unui stent pe artera inter-
ventriculară anterioară a inimii, 
una dintre arterele mari din zo-
na cardiacă, „pentru ca avea o 
stenoză de 70%”.

Intraprocedural, nu a apărut 
nicio complicaţie, iar procedu-
ra, care de regulă nu durează 
mai mult de 30 – 45 de minu-
te, în cazul actorului a durat 
aproximativ 40 de minute.
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6332 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00
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• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Centura metropolitană are certificat de naştere.
„Gestaţia” proiectului va dura până în 2023!

  internet@@latrina.ro  
Până la sfârşitul lui 2018, toate şcolile vor avea Internet.
Chiar şi cele cu WC în curte...
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Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

1°/14° Variabil

2°/6° Variabil

6°/13° Variabil

1°/12° Variabil

4°/12° Variabil

3°/7° Variabil

4°/11° Variabil

4°/8° Variabil
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
prețuri și servicii 

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro
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Zeci de şoferi vitezomani 
sunt de ieri pietoni

În weekendul care a trecut, poliţiștii au des-
fășurat mai multe acţiuni pentru combate-
rea încălcării regimului legal de viteză. O 
astfel de acţiune pentru combaterea încăl-
cării regimului legal de viteză și a conduce-
rii sub infl uenţa alcoolului a avut loc pe 
DN1C între localităţile Fundătura și Nima. 
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Cluj, 
poliţiștii au aplicat 30 de sacţiuni contraven-
ţionale în valoare de 28.810 lei, din care 
24 pentru încălcarea regimului legal de vi-
teză. Ca masură suplimentară au fost reţi-
nute un număr de 13 permise de conducere 
din care 11 pentru depășirea vitezei regula-
mentare. Poliţiștii de la rutieră au fost pre-
zenţi și pe raza municipiului Dej, pe DN1C, 

pe raza comunei Cășeiu și pe DN17, pe raza 
comunei Cuzdrioara. Aici, poliţiștii au apli-
cat 43 de sancţiuni contravenţionale. Ca 
masură suplimentară au fost reţinute un 
număr de 2 permise de conducere și un cer-
tifi cat de înmatriculare.

O şoferiţă băută a intrat 
în două maşini parcate
Poliţiști din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat o 
femeie de 44 ani, din Cluj-Napoca, care a 
fost implicată într-o tamponare cu două 
autovehicule parcate, în timp ce conducea 
pe strada Câmpului din Cluj-Napoca. 
„Aceasta emana halenă alcoolică motiv 
pentru care poliţiștii i-au solicitat să sufl e 
în aparatul etilotest în vederea stabilirii 
prezenţei alcoolului în aerul expirat, însă 
aceasta a refuzat. A refuzat, de asemenea, 
și deplasarea la o unitate sanitară compe-
tentă în vederea recoltării de mostre biolo-
gice în vederea stabilirii alcoolemiei. 
Femeia este cercetată sub aspectul savârși-
rii infracţiunii de refuzul ori sustragerea 
conducătorului unui vehicul de a se supu-
ne prelevării de mostre biologice necesare 
stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor 
substante psihoactive”, transmite IPJ Cluj.

Tânăr cercetat 
pentru abuz de încredere
Doi tineri din judeţul Alba sunt cercetaţi pen-
tru infracţiunea de abuz de încredere, după ce 
unul dintre ei a plecat cu o motocicletă pe ca-
re o proba în vederea cumpărării. „La data de 
8 decembrie, în jurul orei 17:06, un bărbat 
de 24 ani, din comuna Ceanu Mare, judeţul 
Cluj, a sesizat prin 112 Secţia 4 Poliţie Rurală 
Câmpia Turzii, că în jurul orei 16.30, persoane 
necunoscute, s-au prezentat la locuinţa sa, a-
vând intentia de a achiziţiona motocicleta 
scoasă la vânzare. Unul dintre aceștia a plecat 
cu aceasta în probă și nu s-a mai întors, preju-
diciul cauzat fi ind de aproximativ de 2.000 
euro. În urma verifi cărilor efectuate, poliţiștii 
au obţinut semnalmente suspecţilor care s-au 
prezentat la domiciliul persoanei vătămate, 
aceștia fi ind doi tineri cu vârsta cuprinsă între 
20-24 ani, care se deplasau cu un autoturism 
care tracta o remorcă. Ulterior, cel care a ple-
cat cu motocicleta în probă a fost identifi cat în 
persoana unui tânăr de 20 ani, din comuna 
Mihalţ, judeţul Alba. În continuare, poliţiștii 
efectuează cercetări pentru clarifi carea tuturor 
împrejurărilor comiterii faptei și tragerii la răs-
pundere penală sub aspectul savârșirii infrac-
ţiunii de abuz de încredere”, se arată într-un 
comunicat de presă al IPJ Cluj.

Pe scurt

Fo
to

: 
A

rh
iv

ă
 M

o
n

it
o

ru
l

În fi lmul „În direct din 

Clinica Chirurgie 1 Cluj”, 

deputatul Emanuel 

Ungureanu arată că, 

la doi ani de la Colectiv, 

Clujul nu are nicio unita-

te de primire a marilor 

arşi şi nici condiţii, 

în cazul unei tragedii.

Imaginile vin la un an de 

mandat în Parlamentul Româ-

niei, după mai multe vizite 

prin spitalele din România.

Parlamentarul clujean Ema-

nuel Ungureanu subliniază că 

şi-a început mandatul de depu-

tat plimbându-se în spitalele din 

Cluj, Bucureşti, Mureş și Sibiu, 

pentru a le arăta tuturor româ-

nilor condiţiile din spitale.

„Una dintre minciunile ca-

re s-au vehiculat în ultime-

le săptămâni în spaţiul pu-

blic în Cluj este că Clujul ar 

fi  capabil să îngrijească arşi 

mici, medii sau mari. Ade-

vărul este că Cluj-Napoca la 

această oră – oraş care de-

serveşte prin sistemul sani-

tar extrem de învechit şi ne-

funcţional mai bine de 

700.000 de locuitori, ca să 

nu mai spun despre miile de 

bolnavi care vin din alte părţi 

– Clujul nu are la această oră 

nicio unitate de primire a 

marilor arşi. La doi ani de la 

Coletiv, în ciuda declaraţii-

lor de faţadă ale lui Petru 

Şuşcă (directorul Spitalului 

Județean Cluj) adevărul es-

te că nu avem un sistem de 

îngrijire a arşilor. Eu o să vă 

explic de ce. Sunt în Clinica 

Chirurgie 1, o clinică ce a 

fost destructurată de Şuşcă 

şi sistemul acestui individ 

extrem de periculos pentru 

sănătatea clujenilor, sunt în 

faţa Blocului Operator.

Ce trebuie să ştiţi despre 

arşi. Arşii au o imunitate foar-

te scăzută şi din păcate aces-

te clinici sunt foarte vechi. 

Din păcate, în ciuda efortu-

rilor medicilor, spitalele col-

căie de bacterii foarte rezis-

tente. La Colectiv aţi afl at 

despre tot felul de bacterii 

din cauza cărora din neferi-

cire au decedat mulţi semeni 

ai noştri. M-am poziţionat 

exact în dreptul liftului ca să 

vedeţi de ce Clinica de Chi-

rurgie 1 nu va putea fi  nici-

odată o secţie pentru marii 

arşi. Pentru că pe acest lift 

din spatele meu vin şi per-

soanele care se internează, 

intră şi medicii care merg în-

tre secţii, ies şi pacienţii, mer-

ge şi gunoiul uneroi, şi, aten-

ţie, şi mortul. Dacă cineva 

moare din păcate în aceeaşi 

clinică vine cu accelaşi lift”, 

spune parlamentarul.

Emanuel Ungureanu, despre 
„„Minciuna că la Clujj 
s-ar pputea înggrijji marii arşşi”
La un an de mandat, deputatul USR Emanuel Ungureanu vorbeşte, 
pe Facebook despre „minciuna că la Cluj s-ar putea îngriji marii arşi”.

Emanuel Ungureanu s-a plimbat prin mai multe spitale din Cluj pentru a le arăta românilor care sunt condițiile

EMANUEL UNGUREANU | deputat USR

 „Ce trebuie să ştiţi despre arşi. Arşii au o imunitate 
foarte scăzută şi din păcate aceste clinici 
sunt foarte vechi. Din păcate, în ciuda eforturilor 
medicilor, spitalele colcăie de bacterii foarte 
rezistente. La Colectiv aţi afl at despre tot felul 
de bacterii din cauza cărora din nefericire 
au decedat mulţi semeni ai noştri.“

VEZI AICI FILMUL 
DE LA CLINICA DE CHIRURGIE
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Ştefan Ioniţă, împreună cu 

reprezentanţii Ministerului 

Transporturilor, a semnat, 

luni, „certifi catul 

de naştere” al centurii 

metropolitane.

Primarul municipiului Cluj- 

Napoca, Emil Boc, primarii din 

Apahida, Gilău, Floreşti, dar 

şi reprezentanţii Companiei de 

Drumuri şi ai Ministerului Tras-

porturilor au semnat luni pro-

tocolul de colaborare în sco-

pul elaborării studiului de fe-

zabilitate şi a documentaţiei 

tehnice necesare pentru cen-

tura metropolitană.

„Semnăm certifi catul de 

naştere al centurii metropoli-

tane a Clujului. De astăzi, lu-

crurile pleacă pe drumul rea-

lizării centurii, cu două etape 

pe care le presupune. Prima 

etapă, cu realizarea tuturor stu-

diilor şi documentaţiilor nece-

sare care presupune o etapă 

de 2 ani de zile 2018 şi 2019. 

Pe lângă studiile de fezabilita-

te, plan urbanistic zonal şi de-

talii tehnice de execuţie, pre-

spune încă 15 avize de speci-

alitate de la diverse structuri, 

inclusiv aprobarea în Consiliul 

Judeţean a planului urbanis-

tic zonal. Cea de-a doua eta-

pă, 2020-2023, este faza efec-

tivă de implementare şi de re-

alizare a centurii. Această cen-

tură metropolitană are trei 

avantaje majore. În primul 

rând, oferă soluţii pentru des-

congestionarea trafi cului în 

municipiul Cluj-Napoca, în al 

doilea rând oferă soluţii pen-

tru realizarea spitalului regio-

nal de urgenţă şi în al treilea 

rând dă şansa deblocării dez-

voltării economice a Clujului, 

mai ales în ceea ce priveşte 

proiectele imobiliare blocate 

din cauza inexistenţei unor so-

luţii alternative de trafi c”, a 

declarat primarul Emil Boc.

Centura, o prioritate. 
Deocamdată, 
doar în declaraţii

Mircea Biban, secretar de stat 

în Ministerul Transporturilor, a 

precizat la rândul său că la fi -

nalul proiectului „speră să aibă 

un rezultat bun pentru a putea 

fi  implementat, astfel încât să 

aducem un plus de valoare pen-

tru comunitate, să asigurăm creş-

terea mobilităţii persoanelor”.

„Un lucru foarte important 

este şi accesul la spitalul regi-

onal de care Clujul şi Transil-

vania are nevoie. În continua-

re, vreau să vă asigur de spri-

jinul meu şi de dorinţa mea 

de a realiza acest proiect. Per-

sonal, cred că există spaţiu să 

fi nanţăm acest proiect din fon-

duri europene. Important este 

să-l demarăm. După aceea vom 

găsi soluţii să îl implemen-

tăm”, a spus Biban.

„Guvernul României a în-

ţeles că trebuie sprijinit acest 

proiect. Acest proiect va bene-

fi cia de tot sprijinul tehnic pe 

care îl poate oferi CNAIR în 

derularea acestui obiectiv, ast-

fel încât acesta să ajungă să 

fi e implementat din fonduri 

europene şi să îndeplinească 

toate cerinţele tehnice necesa-

re pentru ca acest obiectiv să 

fi e o certitudine. Astăzi se pun 

bazele, aşa ar trebui să por-

nească orice obiectiv pe care 

noi îl promovăm în ţară. Vă 

asigurăm de tot suportul nos-

tru tehnic în toate fazele aces-

tui proiect, astfel încât să fi e 

un succes. Vă asigur că dom-

nul Stroe (n. red. Felix Stroe, 

ministrul Transporturilor) spri-

jină acest obiectiv. Vedem şi 

noi necesitatea centurii pen-

tru că venim des în această 

zonă pentru că avem în exe-

cuţie autostrăzi şi vedem ce 

trafi c avem în municipiul 

Cluj-Napoca”, a spus Ştefan 

Ioniţă, director CNAIR.

Pe unde va trece centura
Această centură are 38 de ki-

lometri şi are alocaţi 150 de mi-

lioane de euro de la Uniunea Eu-

ropeană. Jumătate din centura 

metropolitană este pe raza mu-

nicipiului Cluj-Napoca, restul pe 

raza celorlalte comune. Propor-

ţional, fi ecare unitate adminis-

trativ-teritorială va suporta cos-

tul studiului de fezabilitate.

Potrivit lui Boc, traseul este 

de la „nodul de autostrada A3 

din Gilău, malul Someşului-Flo-

reşti, sensul giratoriu de la Cora, 

pasaj suprateran până la Bucium 

în Mănăştur la linia de tramvai, 

după care centura de sud a Clu-

jului, traversând Calea Turzii prin 

spate pe la Selgros, de acolo le-

gătură directă cu Bulevardul Mun-

cii care se lărgeşte la patru benzi. 

Se duce până la nodul de centu-

ră Apahida-Vâlcele”.

Întrebat dacă Primăria 

Cluj-Napoca nu ar fi  preluat 

acest proiect pentru a-l fi nanţa, 

când ar fi  prins viaţă, directo-

rul CNAIR, Ştefan Ioniţă, a evi-

tat să răspundă. „Sincer, eu cred 

că e important să ne bucurăm 

de acest moment în care acest 

protocol s-a semnat. E bine să 

benefi ciem de acest rezultat po-

zitiv”, a spus Ioniţă.

ŞEFII DE LA DRUMURI AU SIMŢIT PE PIELEA LOR PROBLEMELE DE TRAFIC DIN CLUJ

Centura metropolitană are certificat de naştere
Directorul Companiei de Drumuri, Ştefan Ioniţă, a recunoscut că municipiul Cluj-Napoca are nevoie 
ca de aer de o centură metropolitană după ce a văzut traficul din oraş. 

Primarii principalelor localități afectate de lipsa unei centuri metropolitane s-au întâlnit cu șefi i Companiei Naționale de Drumuri

Directorul CNAIR, Ştefan 

Ioniţă, a explicat 

într-o conferinţă de presă 

la Cluj de ce compania 

nu face recepţia lucrărilor 

la Lotul 3 din Autostrada 

Sebeş-Turda, 

care este fi nalizat 

de câteva zile bune.

„În ceea ce priveşte Auto-

strada Sebeş-Turda, lotul 3, 

când toate condiţiile în cee a 

ce înseamnă recepţia unei 

autostrăzi, să fi ți convinşi că 

suntem primii care ne vom 

prezenta şi recepţiona. An-

treprenorul ne-a înştiinţat în 

urmă cu o săptămână că a 

fi nalizat lucrările. Noi ne vom 

prezenta în termenul stabi-

lit de legislaţie, astfel încât, 

Comisia va stabili dacă sunt 

întrunite condiţiile în ceea 

ce priveşte recepţia acestui 

sector de autostradă. Un ter-

men optimist, dacă lucruri-

le sunt în regulă, noi am fă-

cut unele inspecţii şi sunt u-

nele lucruri de clarifi cat, ar 

fi  prima săptămână, a doua 

săptămână din luna ianua-

rie. Dacă lucrurile sunt cla-

rifi cate. Comisia de recepţie 

răspunde şi Inspectoratul de 

Stat în Construcţii. Dacă In-

spectoratul de Stat spune 

«nu», nu este, ca să fi e clar”, 

a spus Ioniţă.

El spune că nu se simte vi-

novat de faptul că CNAIR nu 

a inaugurat niciun kilometru 

nou de autostradă în 2017.

„CNAIR este doar un ad-

ministrator şi cu mult timp în 

urmă a decis ca această eta-

pă, şi anume construcţia, să 

fi e externalizată către opera-

tori economici. Informaţiile 

furnizate de CNAIR la înce-

put de an sunt în strânsă le-

gătură cu ceea ce ne furnizea-

ză aceşti operatori economici 

care au nişte angajamente şi 

contracte semnate cu CNAIR. 

Asta nu este nicio scuză că 

acum nu avem kilometri noi 

de autostradă. Acum, suntem 

în termene şi dacă nu s-ar fi  

schimbat legislaţia în dome-

niul recepţiei lucrărilor, astăzi 

aveam mult mai mulţi kilo-

metri recepţionaţi. Ştiţi bine 

că la mijlocul acestui an, le-

gislaţia în domeniul recepţiei 

lucrărilor s-a schimbat şi a in-

trat un regulament. Nu mai 

există acea prevedere să poţi 

recepţiona cu anexa 2 şi 3 să 

existe câteva lucrări. Acum, 

trebuie toate lucrările să fi e 

fi nalizate. Până nu se închid 

toate lucrările, nu putem re-

cepţiona aceste tronsoane de 

autostradă. Până când nu sunt 

toate elementele de siguran-

ţă clare şi închise, eu zic că e 

bine ca aceste autostrăzi să-şi 

urmeze pasul fi resc şi normal. 

Cu siguranţă, veţi vedea în ia-

nuarie februarie, acele sectoa-

te pe care le aşteptăm cu to-

ţii. Anul acesta cred că e cel 

mai bun an în ceea ce priveş-

te promovarea proiectelor”, a 

mai spus directorul CNAIR.

Reprezentanţii Asociaţiei 

Pro Infrastructură (API) au 

acuzat Compania Naţională 

de Administrare a Infrastruc-

turii Rutiere de faptul că a 

ajuns în situaţia de a „căuta 

nod în papură” constructoru-

lui lotului 3 al Autostrăzii Se-

beş – Turda pentru a nu face 

recepţia lucrărilor.

De asemenea, mai mulţi 

şoferi au ameninţat cu protes-

te dacă Compania de Drumuri 

nu va face recepţia lucrărilor.

Lotul 3 (12,45 km) urmea-

ză traseul de la intrarea în 

Aiud până la nodul de la De-

cea. Pe acest tronson sunt 

două noduri rutiere, inclu-

siv bretele de acces, la Aiud 

şi Unirea.

Constructor este Tirrena 

Scavi S.p.A (Societa Italiana 

per Condotte d’Acqua S.p.A), 

cu valoare contract de 

420.511.921,44 lei (fără TVA), 

semnat în 16 aprilie 2014 şi 

termen iniţial de fi nalizare 20 

martie 2016.

De ce nu avem niciun kilometru nou 
de autostradă în 2017?
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ARS OPINIÆ

„Narativa” alegerilor anticipate 

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

La putere, partidele se uzează și 
se destramă; în opoziție, parti-
dele politice se adună și se întă-
resc. Nici un partid postdecem-
brist din România nu a ieșit (în-
treg) din această paradigmă, în-
afara PSD-ului, excepția care pâ-
nă acum a întărit regula. 
Se pot identifi ca câteva 
explicații ale rezistenței și 
longevității PSD: a fost singurul 
partid format din „politicieni 
profesioniști” (chiar dacă foști 
membrii ai PCR sau în descendența acestora); a fost singurul 
partid cu un electorat omogen, stabil, bine defi nit (chiar dacă 
nu era pătura socială cea mai emancipată/progresistă a 
societății); a fost singurul partid din România care nu a aban-
donat, sub nicio formă, interesele partinice (chiar dacă nu erau 
întotdeauna interesele țării). În baza acestor realități (și a alto-
ra, nedezvoltate aici), partidul ca entitate politică decidentă „a 
tăiat în carne vie” și a știut să iasă din toate situațiile critice 
(nelipsite din viața partidului). 
Din ceea ce se întâmplă de un an de zile de la victoria în ale-
geri a PSD, din modul în care pune în practică un (așa-zis) pro-
gram de guvernare, din modul dubios/necredibil în care gesti-
onează problemele și voturile importante (fi scalizarea, legile 
justiției, bugetul etc.), din felul în care poziționează România 
la nivel extern (raportat la mari „prieteni și dușmani”), e clar, 
pentru mine, că partidul nu mai are resursele (umane, mora-
le, strategice, de leadership și energie, de atragere și convin-
gere a maselor etc.) pentru a duce guvernarea până la înche-
ierea ciclului electoral. 
În opinia mea, pe de-o parte, este epuizată/degradată vechea 
paradigmă a unității de monolit a partidului și a interesului par-
tinic, acum partidul fi ind sacrifi cat în favoarea unor interese per-
sonale (ale liderilor). Pe de altă parte, nu s-a născut/conturat/
consolidat o altă paradigmă credibilă de conducere a țării, de ti-
pul autoritarism, iliberalism, dictatură, autocratură etc. Cum ai 
putea, de pildă, instaura un regim de autoritate (stat polițienesc) 
cu un ministru de interne amator, fără autoritate (de tipul Carmen 
Dan), cum ai putea impune un regim iliberal fără un suport popu-
lar real (luat prin vot), e imposibil de realizat cu planuri făcute „pe 
genunchi”, din mers, „peste noapte”, fără un traseu gândit di-
nainte și asigurat în prealabil și susținut, intern și extern. Nimeni 
nu va mai „ține spatele” din momentul în care vor înțelege ade-
văratele intenții (serviciile, armata, poliția, justiția, înalta sau mica 
funcționărime de stat etc.). Ca să reușească un asemenea proiect 
ar trebui să-i învelești pe toți aceștia în privilegii, să aibă încrede-
re, interes, iar pe deasupra, să ai carismă, să-i „vrăjești”, să creadă 
într-o idee, fi e ea și utopică. 
Care-i această idee, cine o înțelege și cine are chef de ea?! 
Mai degrabă, toți bombăne a nemulțumire!
Singurul aliat real al PSD, deocamdată, în această aventură ris-
cantă este nepăsarea, ignoranța, lipsa de atenție și de 
înțelegere, de simț civic și de implicare a oamenilor (la alibi cu 
presa de propagandă). Dar e un „partener“ infi del, capricios, 
nesigur, nu negociază și te poate părăsi brusc, în orice clipă, 
cum s-a dovedit de câteva ori în ultimii ani.
Tocmai de aceea trebuie găsită o altă cale, care poate fi  a ale-
gerilor anticipate, cu un calendar anticipabil pe cel puțin șase 
luni. Pare utopic, improbabil, nejustifi cat și imposibil de pus în 
practică. Dar lucrurile s-au schimbat într-un an de zile și s-au cre-
at premise și interese pentru restartarea vieții politice românești, 
blocate acum sau intrate pe un drum înfundat, din care nimeni 
nu poate ieși câștigat sau mulțumit.
Iată principalele motive care fac ca alegerile anticipate să 
aibă sens:
1. PSD poate cere vot  popular pe programul pe care încear-
că acum să-l pună în practică (pe ascuns), dar care n-a fost 
unul votat. Naționalismul, populismul economic, controlul a-
supra justiției, îndepărtarea de organismele UE și NATO, au-
toritarismul, anticorupția sunt toate teme electorale ce pot fi  
aduse în discuție în mod deschis. Sau altul, social-democrat. 
Și să vedem...
2. O nouă campanie electorală ar fi  un catalizator intern pentru 
PSD (tradițional), ar limpezi doctrinar apele, ar măsura dimensi-
unea taberelor și a infl uențelor, ar opri eroziunea și direcția ca-
re duc partidul către dezastru. Partidul e un turn Babel, din care 
se aude doar unul, cel care ține acum microfonul. PSD a început 
prost guvernarea, a continuat-o în același registru și nu sunt 
semne de schimbare. Dimpotrivă.
3. Alegerile anticipate ar fi  o șansă acordată electoratului ab-
sent la vot în decembrie 2016 și care a fost, în opinia mea, 
principalul jucător la acel scrutin. Absenții (61%) au decis și pro-
centul zdrobitor al învingătorilor (46%) și șubrezenia opoziției 
(20%) și legitimitatea scăzută a noii puteri (18% real) și abuzuri-
le pe care și le-a permis aceasta. 
4. Alegerile ar îngădui intrarea în competiție (ceea ce este im-
perativ pentru România) a noi partide, cu lideri noi și idei mai 
apropiate de nevoile reale ale românilor. Îmi vin în minte (cel 
puțin) două grupări (ce au înțeles și au început să dea semne de 
viață), una de centru-dreapta (din jurul lui Dacian Cioloș și a 
Platformei 100) și una de centru-stânga (din jurul mișcării 
Demos). Primii sunt deja foarte atacați (deci periculoși), ceilalți 
n-au coborât în arenă (deci încă ignorați). 
În noul limbaj de lemn al politicii, le-aș recomanda noilor (și ve-
chilor) partide să încerce să vină cu „narative de succes“. Voi 
încerca să explic asta cu alt prilej.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Deputatul USR Emanuel 

Ungureanu susţine că luni 

s-au depus amendamente 

pentru bugetul alocat sis-

temului sanitar pe anul 

2018 şi în bătaie de joc 

deputaţii au primit 48 de 

ore pentru a căuta surse 

de fi nanţare pentru spita-

lele care au un noian de 

nevoi. Un amendament a 

venit chiar din partea sa.

Potrivit acestuia, la Spita-

lul din Turda ar fi  trebuit să 

demareze un proiect ambiţios 

de 36 de milioane de euro.

În anul 2017 ar fi  trebuit 

să se demoleze două clădiri 

pentru a face loc unor secţii 

moderne.

„La spitalul din Turda 

sunt două clădiri foarte vechi 

într-o stare gravă de degra-

dare care ar fi trebuit să fie 

demolate conform unui plan 

de acţiune aprobat de încă 

din 2017.

Am venit aici ca să în-

curajez un proiect. Prin 

amendamentul pe care l-am 

depus azi (n.red ieri) am 

cerut 300.000 de euro, alo-

care suplimentară la buge-

tul de sănătate pentru că 

aici ar fi nevoie de un com-

puter tomograf, de două 

ventilatoare, de două apa-

rate pentru terapie Intensi-

vă urgent.

Turda deserveşte un spa-

ţiu mai larg, de 45.000 de 

oameni. Ce bine ar fi să se 

construiască aici rapid un 

spital modern pentru că pâ-

nă se va face Spitalul Regi-

onal de Urgenţă trebuie să 

avem o alternativă.

Voi susţine acest proiect 

de modernizare şi voi supra-

veghea cu mare atenţie în fi -

ecare lună dacă se fac paşi 

în acest sens”, a spus depu-

tatul clujean, într-o postare 

pe facebook.

Deputatul Emanuel Ungureanu cere alocare 
suplimentară pentru spitalul din Turda

Grupul Statelor împotriva 

Corupţiei (GRECO), din 

cadrul Consiliului Europei 

(CoE), a decis, într-o sesi-

une plenară desfăşurată 

în perioada 4-8 decem-

brie, să efectueze evaluări 

de urgenţă ale proiectelor 

de lege privind sistemul 

judiciar din România.

În ambele cazuri, GRE-

CO va efectua evaluări în 

ianuarie şi/sau februarie, în 

perspectiva de a adopta ra-

poartele de monitorizare ca-

re vor rezulta în urma ana-

lizei în timpul sesiunii sale 

plenare din martie.

Este pentru prima dată când 

GRECO se foloseşte de Regula 

34 din Regulamentul său de 

procedură, recent introdusă 

pentru a permite „o procedură 

ad-hoc în circumstanţe excep-

ţionale”, se arată într-un comu-

nicat publicat luni, la Strasbo-

urg, de Consiliul Europei.

Această regulă poate fi 

aplicată când o reformă in-

stituţională, o iniţiativă le-

gislativă sau schimbare pro-

cedurală poate duce la o în-

călcare gravă de către un 

stat membru a standardelor 

anti-corupţie ale Consiliului 

Europei care sunt supuse 

evaluărilor GRECO, se men-

ţionează în comunicat.

GRECO le-a cerut şefilor 

delegaţiilor la GRECO ale 

României şi Poloniei să trans-

mită, până la 15 ianuarie, 

informaţii privind aceste pro-

iecte de legi pentru pregăti-

rea rapoartelor de evaluare.

În ceea ce priveşte Româ-

nia, Parlamentul a înregis-

trat recent trei propuneri le-

gislative privind sistemul ju-

diciar, pentru adoptare în 

procedură de urgenţă, no-

tează Consiliul Europei.

Îngrijorări serioase au fost 

exprimate de diferite insti-

tuţii şi de diferiţi actori din 

România şi din străinătate 

conform cărora aceste pro-

puneri ar putea pune în pe-

ricol eficienţa luptei împo-

triva corupţiei şi ar putea 

submina independenţa sis-

temului judiciar, evidenţia-

ză Consiliul Europei.

De asemenea, în ceea ce 

priveşte Polonia, au fost 

exprimate îngrijorări simi-

lare privind două proiecte 

de lege în legătură cu re-

organizarea Curţii Supre-

me şi a Consiliului Naţio-

nal Judiciar.

GRECO este un organism 

al Consiliului Europei care 

urmăreşte să aducă îmbu-

nătăţiri capacităţii statelor 

membre de a lupta împotri-

va corupţiei, prin monitori-

zarea respectării de către 

acestea a standardelor anti-

corupţie.

Legile justiţiei, evaluate 
de Consiliul Europei
Vor fi analizate de asemenea două propuneri de lege 
privind reorganizarea Curţii Supreme şi a Consiliului 
Naţional Judiciar din Polonia.
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Primarul Emil Boc a averti-

zat ieri că municipiul 

Cluj-Napoca pierde 28 de 

milioane de euro din buge-

tul pe anul 2018 şi riscă să 

renunţe la unele investiţii, 

făcând apel la toţi parla-

mentarii de Cluj să susţină 

la dezbaterile pe proiectul 

de buget pe anul viitor 

majorarea cotelor din impo-

zitul pe venit.

Emil Boc a declarat, luni, 

într-o conferinţă de presă, că cei 

28 de milioane de euro repre-

zintă o treime din bugetul de 

investiţii al municipiului Cluj-Na-

poca pe anul 2018.

„Aşa cum arată astăzi pro-

iectul Legii Bugetului pe anul 

2018, publicat şi trimis spre 

aprobare în Parlament, el con-

ţine o pierdere de 28 milioane 

de euro pentru municipiul 

Cluj-Napoca în comparaţie cu 

anul 2017. Pierderea aceasta de 

28 de milioane de euro rezul-

tă din diminuarea cotelor din 

impozitul pe venit care revin 

municipiului Cluj-Napoca. Pâ-

nă în 2018, 41,7% din cota de 

16% care se plătea de toţi sa-

lariaţii din oraş revenea muni-

cipiului Cluj-Napoca. Pentru a 

se păstra aceeaşi sumă de bani 

ca şi în 2017 trebuia ca aceas-

tă cotă de 41,7% să fi  fost ma-

jorată la cel puţin 60%. S-a ma-

jorat doar de la 41,7% la 43%. 

În consecinţă, diferenţa de 28 

de milioane de euro înseamnă 

o pierdere directă la bugetul 

municipiului Cluj-Napoca. As-

ta înseamnă o pierdere de apro-

ximativ o treime din bugetul 

de investiţii a Clujului, echiva-

lentul unei săli polivalente cu 

TVA plătit şi cu toate moderni-

zările făcute. Ne exprimăm spe-

ranţa că nu fi e adoptat buge-

tul în această formă. Am trimis 

o propunere de amendament 

tuturor parlamentarilor de Cluj 

şi le-am cerut să respingă în 

Parlament această propunere 

şi să susţină majorarea cotelor 

din impozitul pe venit de la 

43% la 60% pentru a nu pier-

de banii, măcar pentru a putea 

păstra acelaşi nivel fi nanciar ca 

şi în 2017. Rog să depună acest 

amendament şi să-l susţină in-

diferent de culoarea politică. E 

vorba de interesul clujenilor. 

Cred că e normal şi fi resc să 

susţii dezvoltarea municipiului 

nostru. Aceste lucruri afectea-

ză grav politica de investiţii a 

oraşului pentru 2018”, a spus 

Emil Boc.

Primarul Clujului spune că 

taxele şi impozitele locale nu se 

vor majora anul viitor.

„Municipiul Cluj-Napoca nu 

va majora taxele în 2018. Nu 

vom pune pe seama clujenilor 

luarea banilor din bugetul lo-

cal şi ducerea lor la Bucureşti. 

Sperăm că acest lucru, până la 

urmă, nu se va întâmpla. Va fi  

foarte complicat să croim un 

buget pe 2018 dacă va rămâne 

această prevedere. Nu este mo-

ral să pui pe seama clujenilor 

iresponsabilitatea guvernanţi-

lor în materie fi scală. Nu e nor-

mal să plătească clujenii ires-

ponsabilitatea fi scală a guver-

nanţilor. Acest lucru nu este co-

rect. Susţin politica de solida-

ritate cu alte regiuni ale ţării. 

Nimeni nu ar fi  zis nimic dacă 

10%, 15% din banii care îi adu-

cem la Cluj să se ducă în altă 

parte a ţării pentru a moderni-

za drumuri, şcoli, grădiniţe. Dar 

nu se întorc. Aceşti 28 de mi-

lioane de euro reprezintă banii 

pe care UE ni i-ar rambursa din 

proiectele europene pe care 

le-am implementat în perioada 

anterioară. Ce interes ar mai 

avea o primărie să atragă lo-

curi de muncă, investitori, din 

moment ce toţi banii sunt lu-

aţi în integralitate? Sunt pentru 

solidaritate, nu sunt pentru jaf 

şi pentru jefuirea administraţi-

ei locale care sunt efi ciente şi 

produc resurse fi nanciare. Di-

minunându-ne capacitatea 

noastră fi nanciară, ne diminu-

ează şi capacitatea de a produ-

ce şi mai multe resurse fi nan-

ciare pentru ţară, pentru pro-

dusul intern brut. Sper ca acest 

lucru să fi e rezolvat în Parla-

ment. Acolo este locul unde se 

poate bloca această iniţiativă”, 

a mai spus edilul.

BOC: CLUJUL PIERDE 28 DE MILIOANE DE EURO DIN BUGETUL PE 2018

Loterie cu investiţiile oraşului. 
Ce se taie de pe listă?
Clujul ar putea rămâne fără parkinguri, dar şi fără pasajele supraterane/subterane de la Tăietura Turcului sau 
Mărăşti, avertizează primarul Emil Boc, care dă vina pe Guvernul PSD.

„Intră o grămadă de parkin-
guri anul viitor în lucru, intră 
în lucru Centrul Cultural 
Transilvania, intră centura 
metropolitană, lărgirea stră-
zii Bună Ziua, intră podurile 
Garibaldi, Porţelanului, 
Fabricii, studiu de pre-fezabi-
litate pentru metrou, pasaje-
le de la Tăietura Turcului și 
Mărăști. Vom renunţa la u-
nele obiective de investiţii. 
Lucrurile sunt foarte clare”, a 
spus Boc. 

Ce investiţii se taie 
de pe listă?

Peste 100 de angajaţi ai 

instituţiilor subordonate 

Ministerului Muncii din 

Cluj-Napoca – ITM, 

AJOFM, Casa de Pensii şi 

AJPIS – au întrerupt 

lucrul timp de două ore 

şi au protestat, luni, în 

curtea clădirii comune în 

care îşi desfăşoară activi-

tatea, nemulţumiţi de 

salariile mici.

Protestul a început la ora 

10.00 şi s-a terminat la ora 

12.00, timp în care curtea in-

stituţiei s-a umplut de pensi-

onari veniţi să îşi rezolve pro-

blemele pe care le aveau la 

Casa de Pensii.

Liderul sindicatului de la 

Casa Judeţeană de Pensii Cluj, 

Elena Popescu, a declarat, 

luni, că de majorări salariale 

au benefi ciat alte categorii de 

bugetari, nu şi cei care lucrea-

ză în instituţiile din subordi-

nea Ministerului Muncii.

„A fost un protest spontan 

de două ore al angajaţilor de 

la cele patru instituţii subor-

donate Ministerului Muncii – 

ITM, AJOFM, Casa de Pensii 

şi AJPIS, care au întrerupt lu-

crul. De multă vreme noi nu 

am văzut nicio creştere a sa-

lariului. Se tot vorbeşte de creş-

terea salariilor bugetarilor, dar 

se pare că noi nu face parte 

dintre ei, de fi ecare dată alte 

categorii – educaţia, sănăta-

tea, cei din primării – au be-

nefi ciat de creşteri salariale dar 

noi nu. Noi nu suntem vizibili 

şi nu am fost băgaţi în seamă. 

Avem salarii brute de 1500 – 

1700 de lei la Casa Judeţeană 

de Pensii Cluj, nu benefi ciem 

de sporuri de confi denţialita-

te sau de risc, aşa nu se mai 

poate”, a spus Popescu.

Potrivit acesteia, în cazul 

în care acest semnal de alar-

mă va fi ignorat, angajaţii 

de la Casa Judeţeană de Pen-

sii Cluj ar putea ajunge ca, 

după sărbătorile de iarnă, 

să blocheze pensiile, ca o 

soluţie extremă.

Grevă la Cluj-Napoca. „Blocăm pensiile”

Universitatea Babeş-Bolyai 

ocupă prima poziţie în cla-

samentul global al universi-

tăţilor din România – 

Metaranking Universitar 

2017, care stabileşte ierar-

hia universităţilor din ţara 

noastră în funcţie de rezul-

tatele combinării perfor-

manţelor lor individuale 

din clasamentele academi-

ce internaţionale ale uni-

versităţilor, au informat 

reprezentanţii instituţiei 

clujene de învăţământ 

superior.

Potrivit unui comunicat al 

UBB, Metarankingul Universi-

tar 2017 utilizează metodologia 

propusă de membrii High Level 

Experts Group numiţi în 2016 

de Ministrul Educaţiei Naţiona-

le şi Cercetării şi, conform Ra-

portului fi nal realizat cu spriji-

nul Asociaţiei Ad Astra a Cer-

cetătorilor Români, doar 23 din 

cele 92 de universităţi incluse 

în clasament au prezenţă şi vi-

zibilitate internaţionale.

Potrivit clasamentului global, 

prima poziţie în metarankingul 

aferent anului 2017 este ocupa-

tă de Universitatea Babeş-Bolyai, 

urmată de Universitatea din Bu-

cureşti şi Universitatea Politeh-

nica din Bucureşti, ambele pe 

poziţia a 2-a, respectiv de Uni-

versitatea Alexandru Ioan Cuza 

din Iaşi, pe poziţia a 3-a.

„UBB este din nou prima u-

niversitate din ţară în Metaran-

kingul Universitar-2017, păstrân-

du-şi poziţia ocupată anul tre-

cut în liga universităţilor româ-

neşti de prestigiu! Sper să reu-

şim şi în viitor să ne menţinem 

cel puţin între primele trei uni-

versităţi ale ţării şi să ne conti-

nuăm ascensiunea în clasamen-

tele academice internaţionale”, 

a afi rmat profesorul Daniel 

David, prorectorul UBB.

UBB, în topul clasamentul Metaranking Universitar 
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Damian Robert Nesta „Jr. 

Gong” Marley, care este 

cel mai tânăr fi u al legen-

dei muzicii reggae Bob 

Marley şi cel mai de suc-

ces urmaş al lui pe linie 

muzicală. Muzicianul are 

deja o carieră de peste 20 

de ani în care a lansat 

albume, foarte multe pro-

iecte muzicale complexe şi 

o nouă abordare în stilul 

reggae. Venirea lui la 

Electric Castle este o pre-

mieră pentru piaţa muzi-

cală din România.

Un show cu acrobaţi la tra-

pez, plutind în aer printr-o 

ploaie de confeti, într-un spa-

ţiu umplut de instalaţii biza-

re, s-ar putea să fi e o experi-

enţă unică pentru toţi parti-

cipanţii la festival. „Elrow” 

este, în acest moment, cel 

mai revoluţionar concept de 

party dezvoltat în festivalu-

rile din Europa. Britanicii ca-

re implementează show-uri-

le Elrow nu fac economie la 

nimic: artişti, DJ, efecte spe-

ciale – toate sunt fără limită 

timp de 5 ore, cât durează 

petrecerea.

Netsky este superstarul 

drum and bass ce revine la 

Bonţida în 2018.

Foarte cunoscut în lumea 

muzicală ca producător pen-

tru staruri hip hop, dance 

sau pop, Valentino Khan a 

devenit cu adevărat noto-

riu în rândul publicului în 

2015, când „Deep Down 

Low” a fost votată cea mai 

ascultată piesă în rândul 

DJ-ilor.

Metalcore e un stil care se 

va regăsi şi în viitoarea ediţie 

de festival, iar lista trupelor din 

această zonă muzicală este des-

chisă de către Northlane.

Fiţi siguri că nu rataţi Du-

bioza Kolektiv, cei mai efer-

vescenţi cetăţeni ai Bosniei, 

Cancer Bats, un hardcore punk 

venit tocmai din Canada sau 

carismaticii olandezi de la Kriss 

Kross Amsterdam.

Electric Castle are loc în-

tre 18-22 iulie la Bonţida.

Primele nume 
confirmate la EC 2018
Damian Marley, London Grammar, Netsky, Valentino Khan, 
Wolf Alice şi mulţi ani sunt primele nume confirmate 
la ediţia de anul viitor a Electric Castle.

LISTA COMPLETĂ A ARTIŞTILOR O 
GĂSIŢIE PE WWW-MONITORULCJ.RO
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CONCURS

Taloanele se depun până în data de 15.12.2017 la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate.
Câștigătorii vor fi  extrași folosind random.org dintre participanţii care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi  anunţaţi în data de 18.12.2017.

CONCURS
Câștigă una dintre cele 10 casete cadou

Răspunde la întrebarea:

Cui ai oferi această casetă cadou, de Crăciun? 

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Înainte de sfârşitul anului vi-

itor, toate şcolile din România, 

din mediul gimnazial, vor avea 

Internet, prin intermediul pro-

gramului Internet Campus, de-

rulat de Ministerul Învăţămân-

tului în parteneriat cu Ministe-

rul Comunicaţiilor, a declarat 

luni Lucian Şova, ministrul Co-

municaţiilor.

„Există un program la nive-

lul Ministerului Învăţământului, 

Internet Campus, care vizează 

introducerea internetului în me-

diul gimnazial, în toate şcolile 

din România. Neştiind câte şco-

li sunt fără Internet astăzi, pot 

să vă promit că înainte de sfâr-

şitul anului viitor toate şcolile 

din România, din mediul gim-

nazial, vor avea Internet Cam-

pus, prin intermediul programu-

lui derulat de Ministerul Învă-

ţământului, în care Ministerul 

Comunicaţiilor este partener, iar 

organismul intermediar este fi -

nanţatorul acestui proiect”, a 

declarat Lucian Şova, ministrul 

Comunicaţiilor, luni, la eveni-

mentul de lansare a raportului 

UNICEF despre starea copiilor 

în lumea digitală.

În timp ce Ministerul Co-

municaţiilor accesează fon-

duri europene pentru a intro-

duce internet în toate şcolile, 

în multe dintre instituţiile de 

învăţământ din România, co-

piii merg la toaletă în fundul 

curţii. Mai exact, 30% dintre 

şcoli au WC în curte. Ceea ce 

înseamnă că sunt afectaţi pes-

te 230.000 de elevi. În jude-

ţul Cluj, la începutul anului 

şcolar 2017-2018, dintre cele 

635 de unităţi şcolare, 95 nu 

au primit autorizaţie de func-

ţionare de la Direcţia de Să-

nătate Publică (DSP) Cluj.

Dintre acestea, 29 nu aveau 

toaletă în interiorul şcolii. A-

ceste 29 de obiecte sunt în sa-

te cu un număr mic de elevi, 

de pe raza a 20 de commune 

din judeţ, Cel mai bun exem-

plu se afl ă la doar câţiva ki-

lometri de municipiul Cluj-Na-

poca, în satul Dângău Mare 

din comuna Căpuşu Mare. 

Aici, copiii nu au WC în inte-

riorul şcolii. La începutul anu-

lui şcolar, Primarul comunei, 

Gheorghe Iancu, declara că 

toaleta în incinta unităţii ur-

mează să fi e amenajată.

Conform „Raportul Starea 

Copiilor Lumii 2017: Copiii 

în lumea digitală”, la nivel 

mondial 1 din 3 utilizatori de 

Internet este copil, 71% din 

copii şi tineri sunt online com-

parativ cu doar 48% din po-

pulaţia totală. Cu toate aces-

tea, 3 din 5 copii şi tineri afri-

cani sunt offl ine, comparativ 

cu doar 1 tânăr din 25 din 

Europa. Astfel, aproximativ 

o treime din tineretul lumii 

– 346 de milioane de persoa-

ne – nu dispune de conexiu-

ne online, ceea ce accentu-

ează inechităţile existente în 

rândul copiilor şi le reduce 

posibilitatea de a participa la 

o economie care capătă tot 

mai mult un caracter digital.

Instituţiile gimnaziale vor avea internet, 
chiar dacă elevii merg la WC în curte
În judeţul Cluj, 29 de unităţi şcolare nu au toaletă în interior.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Dezvoltarea tehnologiei şi 

a internetului, depopula-

rea anumitor zone şi inte-

resul tot mai scăzut pen-

tru cărţi au dus ca un 

număr mare de fi liale sau 

chiar biblioteci din jude-

ţul Cluj să se închidă. 

Multe comune au rămas 

fără un punct de referinţă 

cultural.

În ultimii cinci ani, 21 de 

biblioteci publice sau fi liale 

ale acestora au fost închise 

ori din lipsă de doritori, ori 

din lipsă de personal. Depo-

pularea zonelor rurale este o 

problemă majoră, ţinând cont 

de faptul că, din punt de ve-

dere legislativ, este nevoie de 

o bibliotecă la un număr de 

cel puţin 2500 de oameni.

Cărţile nimănui

De multe ori, bibliotecile 

sunt ferecate în momentul în 

care şcoala de care aparţineau 

se închide. În mediul rural, 

acest lucru se întâmplă din 

cauza lipsei de elevi.

„Lucrurile într-adevăr stau 

sub semnul întrebării. S-au 

redus bibliotecile fi indcă s-au 

redus instituţiile şcolare, mai 

ales în mediul rural. Dacă o 

şcoală a căzut, a căzut şi bi-

blioteca. Asta, desigur, în me-

diul rural. La nivelul bibliote-

cilor comunale, am constatat 

că în fi ecare an există biblio-

tecari care vin să se şcoleas-

că la noi. Însă din cauza de-

populării, a problemelor so-

ciale sau economice pe care 

populaţia le are, drumurile 

doar trec pe lângă bibliotecă. 

Nu mai merg spre bibliotecă. 

Astfel, bibliotecarii nu au cui 

împrumuta o carte. Sunt bi-

blioteci comunale unde şi la-

cătul a ruginit pe uşă, deşi în 

structura primăriei, cu sigu-

ranţă e prevăzut un post de 

bibliotecar”, a explicat Valen-

tin Şerdan-Orga, directorul ge-

neral al Bibliotecii Centrale U-

niversitare din Cluj-Napoca.

Cărţile pentru care mai 
există o speranţă

După uşile încuiate, cărţi-

le rămân pe rafturi, adună 

praf şi sunt uitate de timp şi 

de oameni pentru totdeauna. 

Ori, dacă le surâde norocul, 

în momentul în care clujenii 

aleg să fugă de oraş şi se re-

fugiază unde aerul este mai 

curat şi şoferii merg mai cum-

pătat, fără claxoane auzite în 

zori de zi şi fără stresul care 

a devenit o normalitate, uşi-

le bibliotecilor se redeschid. 

Aşa, cărţile vor fi  iar răsfoi-

te. De asemenea, uneori, vo-

lumele care sunt în stare bu-

ne sunt donate, dar, la ţară, 

de cele mai multe ori, fi lele 

sunt prea uzate.

„Ele rămân acolo, fi indcă 

fac parte din gestiunea primă-

riei, pentru o bibliotecă mică. 

Rămân în spaţiul respectiv. 

Acolo unde s-a închis, s-a si-

gilat fondul de carte. Noi, în 

general, am încercat să con-

vingem primarii să deschidă 

bibliotecile acolo unde crite-

riile legislative sunt stabilite. 

Respectiv, un bibliotecar an-

gajat, cu normă întreagă, la 

2500 de oameni. Unde nu s-a 

putut, avem biblioteci în ca-

drul şcolilor. Oricum, fondu-

rile bibliotecilor care au fost 

o perioadă închisă sunt fon-

duri de carte vechi, care în ţă-

rile civilizate nu se mai acti-

vează. Acolo trebuie reluate, 

în afară de cărţile care sunt 

în stare foarte bună. Acelea 

pot fi  păstrate. Dar cele care 

au circulat foarte mult şi au 

rămas şi pline de praf, acelea 

nu se mai folosesc. Nu e vor-

ba de conţinutul documente-

lor, ci de forma lor fi zică. Hâr-

tia e perisabilă şi purtătoare 

de microbi dacă circulă sau 

dacă stă într-un mediu care 

nu e propice. Poate avea ciur-

berci sau bacili”, a explicat 

Sorina Stanca, managerul Bi-

bliotecii Judeţene „Octavian 

Goga” Cluj.

În anul 1995, în judeţul 

Cluj erau 443 de biblioteci, 

dintre care 79 erau biblioteci 

publice. Cu toate că numărul 

bibliotecilor de la nivelul în-

tregului judeţ a scăzut, nu-

mărul celor publice a reuşit 

să se menţină constant timp 

de aproape un deceniu. Din 

2003 până în 2012, în jude-

ţul Cluj au activat 81 de bi-

blioteci. În anul 2016, numă-

rul lor a ajuns la 60, în timp 

ce, per total, au rămas 304. 

Din păcate şi numărul de vo-

lume împrumutate a scăzut 

drastic. Dacă în urmă cu mai 

bine de două decenii cititorii 

frecventau bibliotecile cu re-

ligiozitate şi au fost elibera-

te 5046 de volume, anul tre-

cut, numărul acestora s-a îm-

puţinat. În 2016, doar 2362 

de cărţi au fost eliberate. 

Unde se duc cărţile când mor bibliotecile?
În ultimii 5 ani, în judeţul Cluj s-au închis peste 20 de biblioteci publice.

În ultimii 5 ani, în judeţul Cluj s-au închis peste 20 de biblioteci publice
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane 
la tel. 0767-928644. (3.15)

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Dej, cu anexe gos-
podărești, compusă din 3 came-
re, 2 beciuri, garaj, grădină în su-
pr. de 900 mp, în centru. Infor-
maţii și detalii la tel. 
0720-005916. (4.7)

¤ Vând casă la ţară în loc. Pe-
treștii de Mijloc, 3200 mp teren 
+ grădină, întabulată, curent și 
apă în curte, la șoseaua principa-
lă, preţ 17.000 euro, negocoabil. 
Informaţii și relaţii suplimentare 
la tel. 0757-795724. (7.7)

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie în 
Cluj-Napoca, Colonia Borhanci, str. 
Nordului, în supr. de 7500 mp, cu 
front pe două străzi, preţ 60 euro/
mp, negociabil. Informaţii și deta-
lii la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în com. 
Chinteni, supr. 1300 mp, front la 
stradă. Informaţii la telefon 
0751-684774. (7.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 8 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren extravilan în Turda, 
lângă lac, supr. 4300 mp. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0722-246007. (7.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 pm, în Mărișel, zona cen-
trală, front 90 m la drumul princi-

pal, curent electric, apă în faţa te-
renului, carte funciară, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Dealul Fâ-
naţelor F.N, în supr. 6200 mp, cu 
front de 180 m, cu toate utilităţile 
de pe teren, a 100 m de autobu-
zul nr. 39, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol ex-
travilan. Aștept telefoane la 
0740-876853. (7.7)

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, cart. Andrei Mu-
reșanu, str. Becaș nr. 34, supr. 
3900 mp, cu front de 19,50 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P+2 sau case înșiruite, cu toate 
utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

¤ 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 teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-

tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

¤ Vând 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.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă în Dej, compusă 
din 3 camere, 2 beciuri, garaj, 
grădină în supr. de 900 mp, în 
centru, cu anexe godpodărești. 
Doresc în schimb apartament cu 
2 camere în Cluj. Informaţii și de-
talii la tel. 0720-005916. (4.7)

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu, cu porţi automate, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

APARTAMENTE

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

până în zona podulul de 
pe str. Aurel Vlaicu, 

utilat mobilat.
Oferim max. 330 euro

Cerem şi oferim 
seriozitate.

Aşteptăm telefoane 
la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet notari-
al, caut loc de muncă în domeniul 
juridic ca și consilier juridic, jurist. 
Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem şi oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile 
suplimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 

pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje 
la utilaje de tâmplărie. Informa-
ţii la tel. 0741-192255 sau 
0727-701469. (7.7)

¤ Maistru electrician, autorizat, 
îmi ofer serviciile în instalaţii elec-
trice interioare, reparaţii, deranja-
mente și uz casnic. Aștept telefoa-
ne la 0742-803536. (7.7)

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-
cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă PADIȘ 500, func-
ţional, neîmnatriculat, preţ 1100 
RON, negociabil sau schimB cu 
1500 kg de cereale (mălai, gris, 
orz, ovăz). Merită văzută. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând convenabil moped marca 
”Activ”, motor în patru timpi de 
50 cmc, patru viteze, ambreaj se-
miautomat, pornire la pedală și 
automatizată, sisteme de alarmă, 
dispozitiv antifurt, puţin folosit. 
Inf. la telefon 0723-064864. (6.7)

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 roţi auto, genţi oţel, 5 
găuri, anvelope de iarnă 205/55 
R16, cIrculate, preţ 500 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-760726. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând reșou mare, făcut la coman-
dă. la telefon 0735-176040. (4.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi din fon-
tă. Informaţii suplimentare la tel. 
740-876853. (7.7)

¤ La jumătate de preţ faţă de 
magazin! Vând vană din fi bră de 
sticlă, albă, 1,50 x 0,70 m, mo-
del cu bateria pe perete, foarte 
puţin folosită, stare perfectă, 
ideală pentru băi de dimensiuni 
mai mici, preţ 400 RON, puţin 
negociabil. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0741-278287.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând aragaz ZANUSSI cu 4 
ochiuri, preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-660766. (7.7)

¤ Vând plită pentru sobă de bucă-
tărie, chiuvetă mască lemn, aragaz 
cu 3 ochiuri. Informaţii și relaţii la 
tel. 0723-435446. (7.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca Philips, nou, ambalaj origi-
nal. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-569336. (7.7)

¤ Vând boiler pe lemne de 80-100 
l. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

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

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie ”Lu-
xor”, masă extensibilă, 6 scaune, 
vitrină, două servante, măsuţă de 
telefon și dulap cu două uși, totul 
la 2000 RON. Informaţii suplime-
nater la tel. 0745-661261. (4.7)

¤ Vând dulap de bucătărie, masă 
extensibilă din mahon, oglindă 
rotundă de baie, candelabru, ma-
șină de scris. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0726-894512. (7.7)

¤ Vând ușă termopan aluminiu, 
fără toc. Informaţii suplimentare 
la tel. 0723-435446. (7.7)

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând masă extensibilă, dulap cu 
două uși, pat cu saltea. Informaţii 
și relaţii la tel. 0723-435446. (7.7)

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

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compusă 
din 2 saltele tip Relaxa, cu spaţiu 
de depozitare, culoare bleumarin, 
cu 2 perne, stare foarte bună. Nu 
asigurăm transportul. Preţ 650 
ron, puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând bicicletă medicinală no-
uă, preţ 300 RON. Informaţii la 
telefon 0735-176040. (4.7)

¤ Vând aparat german perfor-

mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (7.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic (de-
părtător) chirurgical din inox, 
nou, pentru operaţii pe abdomen 
deschis la om sau animale. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (7.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (11.20)

ANIMALE

¤ Vând porci (soldani) între 
50-60 kg, pe ales, preţ 12 RON/
kg, din care 10 bucăţi sunt din ra-
sa Marele Alb. Informaţii supli-
mentare la tel. 0751-095924 sau 
0751-100529. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 ro-
le, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, 
culoare alb cu bej, foarte puţin 
purtată, preţ 120 RON: Informaţii 
la telefon 0744-653097. (4.7)

¤ Vând materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și pentru croșetat , 
peţuri negociabile. Pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0735-176040. (4.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (4.7)

¤ Vând covor de perete și aparat 
de ras. Informaţii suplimentare 
la tel. 0726-894512. (7.7)

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

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

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

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

DONAŢII

¤ Rog mult cine poate dona încălţă-
minte nr. 36, 40 și 41, să sune la tel. 
0759-101504. Mulţumesc! (6.7)

PIERDERI

¤ FUNDAŢIA LASZLO DEZSO ALA-
PITVANY, cu sediul în Cluj-Napo-
ca, str. M. Kogălniceanu nr. 21, a-
vând C.I.F. 12318343, pierdut 
certifi cat de înregistrare fi scală. 
Se declară nul. (1.1)

LICITAȚII PUBLICE

Lichidatorul judiciar al S.C. OŞANU PRESTĂRI SERVICII 
S.R.L. vinde la licitaţie publică autoutilitară Iveco Dailly nr. 
CJ-21-LOH – defectă la 2.900 lei.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, ap. 4, jud. Cluj în 
perioada 12.12.2017 – 29.12.2017, perioada pentru 
supraofertare 03.01.2018 – 10.01.2018, negociere cu 
oferta cea mai mare: 11.01.2018.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0729-006.397 sau la sediul lichidatorului judiciar.

Lichidatorul judiciar al S.C. SEVATEL CUB INVEST S.R.L. 
vinde la licitaţie publică: ciocan demolator Makita M 1304 
la preţul de 900 lei, rotopercutor Hilti TE 706AVR la preţul 
de 90 lei, picamer Hilti TE 805 la preţul de 650 lei, buldozer 
CAT la preţul de 14.630 lei, nivelă laser Spectra Precision 
HV 201 la preţul de 650 lei. Preţurile sunt exclusiv TVA.

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de joi 
începând cu data de 14.12.2017 orele 15:00, la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj Napoca, str. Ploiești, nr. 18, 
ap. 4, jud. Cluj. Precum și în zilele de 21.12.2017, 04.01.2.018 
și 11.01.2018.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0729-006397, e-mail: redresare@yahoo.com sau la 
sediul lichidatorului judiciar.



marți, 12 decembrie 2017 monitorulcj.ro 9

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

16:55 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Europa mea

18:30 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri i

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mama

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Poftiti pe la noi!

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Gospodar fara pereche

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Sanatate cu Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Camera de ras

15:30 Mama mea gateste 
mai bine

16:30 Focus

17:00 Pasiune Toscana

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Trupe de elita

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

22:00 WOWbiz

23:30 Kosem

LOOK TV

12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Povestile Romaniei

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS Gaz Metan Medias – CS U 
Craiova

18:30 Casa Poporului

20:00 Saptamana agricola

21:30 LIGA MAGAZIN

22:30 Carti Plus

23:00 Faci pariu? 

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cofetaria Saveur 
angajează

• Vânzătoare (lucrător comercial)
• Ambalator (cu carnet de șofer)

Se lucrează normă întreagă; se acordă 
salariul și bonusuri

Persoană de contact: Crișan Simona
Tel: 0729.728.387

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „Elaborare documentaţie de urbanism 
P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan“, propus a fi  
amplasat în comuna Beliș, localitatea Dealu Botii, f.n., 
județul Cluj, titular: S.C. TIARRA MEDIA S.R.L., nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 900-1400, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE PARTICIPARE LICITAȚIE

Denumire instituţie: D.J.S.T. Cluj
Condiţii participare: orice persoană fi zică sau juridică, 

română ori străină, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de închiriere

Cuantum şi forma garanţie de participare: 3 (trei) chirii 
minime lunare care se vor depune în numerar la casieria 
DJST Cluj

Descrierea bunurilor:
- spaţiu în suprafaţă de 13,86 mp. compus dintr-o 

încapere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sălii 
Sporturilor „H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independenţei nr. 6

- spaţiu în suprafaţă de 26,97 mp. compus dintr-o 
încăpere, cu destinaţia de birou, situat în incinta Sălii 
Sporturilor “H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independenţei nr. 6

- spaţiu în suprafaţă de 14,40 mp. compus dintr-o încăpere, 
cu destinaţia de magazin alimentar, situat în incinta Sălii Sporturilor 
“H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenţei nr. 6

Data, adresa şi ora limita a depunerii ofertelor: 
09.01.2018, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 10.01.2018, ora 
10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, 
jud. Cluj

Modul de obţinere a documentaţiei: începând cu data 
de 18.12.2017 pe baza de solicitare scrisă de la sediul 
D.J.S.T. Cluj, c/val documentaţiei fi ind de 50 lei, achitată 
în numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.

ANUNŢ PUBLIC

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC SCL FACILITY 
SERVICES SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul RESTAURANT 
al SC SCL FACILITY SERVICES SRL din Localitatea Floresti, Str. 
Avram Iancu, Nr. 419.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor Nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societății 
Fimaro Development S.A.

înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 
J12/165/2009, având CUI RO 25017784, convocă AGEA 
în data de 25.01.2018, ora 10:00 la următoarea adresă: 
Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuși nr. 133, et. 2, jud. Cluj, 
pentru acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de 
10.01.2018 – dată de referinţă. Doar persoanele care sunt 
acţionari la această dată au dreptul de a participa și vota 
în cadrul adunării. În cazul neintrunirii cvorumului a II-a 
convocare este stabilită în data de 26.01.2018, ora 10:00, 
la aceeași adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

A.G.E.A.

1) Aprobarea demolării imobilului „Clădire Atelier auto 
corp C3“;

2) Aprobarea demolării imobilzului „Clădire Grup social 
şi birouri”.

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va 
consemna în procesul verbal al adunării.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social începând cu data publicării 
convocatorului.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul, 
exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data publicării 
convocării, de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 
generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptarea adunării 
generale, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi 
a adunării generale. Solicitările vor fi  însoţite de copii ale 
documentelor care să ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

CONVOCATOR

Administratorul unic al societății 
Fimaro Invest S.A.

înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul 
J12/1161/2010, având CUI RO 27206313, convocă AGEA 
în data de 25.01.2018, ora 13:00 la următoarea adresă: 
Cluj-Napoca, str. C-tin Brâncuși nr. 133, et. 2, jud. Cluj, 
pentru acţionarii înscriși în registrul acţionarilor la data de 
10.01.2018 – dată de referinţă. Doar persoanele care sunt 
acţionari la această dată au dreptul de a participa și vota 
în cadrul adunării. În cazul neintrunirii cvorumului a II-a 
convocare este stabilită în data de 26.01.2018, ora 13:00, 
la aceeași adresă antemenţionată, cu aceeași ordine de zi:

A.G.E.A.

1) Aprobarea demolării imobilului „Clădire Hidrofor”.

Acţionarii Societăţii vor putea participa la adunările 
generale fi e personal, fi e prin reprezentant.

Votul prin reprezentare se poate realiza doar în baza 
unor formulare de procură specială. Sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunare, procurile în original 
vor fi  depuse la sediul societăţii cu cel putin 48 h înainte 
de adunare, fi ind reţinute de societate, fapt ce se va 
consemna în procesul verbal al adunării.

Materialele informative, vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor la sediul social începând cu data publicării 
convocatorului.

Acţionarii deţinând cel puţin 5% din capitalul social, au 
dreptul, exercitabil în termen de maxim 15 zile de la data 
publicării convocării, de a introduce puncte pe ordinea de 
zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e 
însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus 
spre adoptarea adunării generale, precum și de a prezenta 
proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale. 
Solicitările vor fi  însoţite de copii ale documentelor care să 
ateste identitatea acţionarului.

Administrator unic – Vector Capital SRL
Prin reprezentant permanent

Radu Horaţiu Ţaica

ANUNŢ DE ANGAJARE

COMUNA BOBÎLNA, cu sediul în localitatea Bobilna, 
strada Principala, numărul 37, judeţul Cluj.

organizează concurs
pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de:

- Inspector Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta: 
Număr posturi – 1, conform HG 286/23.03.2011.

Concursul se va desfășura astfel: – Proba scrisă în data 
de 12.01.2018 ora 10:00 – Proba interviu în data de 
14.01.2018 ora 10:00

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

- studii : Superioare absolvite cu diploma de licenta
- vechime : 9 ani
- vechime in specialitatea studiilor (superioare): 5 ani
- Cunostinte operare PC nivel mediu-avansat
-  Dovada absolvirii unui curs de specializare Sef SVSU 

cod COR 541901
- Avizul ISU Cluj pentru ocuparea postului de Sef SVSU
- Permis de conducere categoriile B si C.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului 
în Monitorul Ofi cial, Partea a III-a la sediul Comunei Bobilna 
Relaţii suplimentare la sediul: Comunei Bobilna , persoană 
de contact: Bote Mariana, telefon: 0733414434 , fax: 
0264355086, E-mail: primar@primariabobilna.ro

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de: Comuna Ciucea, 
loc. Ciucea, nr 9, jud. Cluj, ce intentioneaza sa solicite de 
la ABA CRISURI ORADEA aviz de gospodarire a apelor pentru 
desfasurarea activitatii de „REFACERE ULITA VANATORI – 
SAT (ASFALTATA), CONSOLIDARE MALURI SURPATE VALEA 
EGHERISTE, REGULARIZARE PARAU GHEZUNOI DIN 
LOCALITATEA VANATORI, COMUNA CIUCEA JUDETUL CLUJ“ 
localizat in Comuna Ciucea, jud. Cluj.

Aceasta investitie este noua.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 

Legii Apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului.
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LICITAȚIE PUBLICĂ

a) Privind organizarea licitaţiei intermediare de vânzare 
masa lemnoasa pe picior cu strigare

b) Privind organizarea licitaţiei intermediare pentru pre-
stări servicii exploatare masa lemnoasa cu oferta scrisă 

în plic , masa lemnoasa care va fi  valorifi cata către popul-
taia din Comună Mărgău la drum auto.

aferenta anului de producţie 2018

Organizatorul licitaţiei: Primăria Comunei Mărgău cu se-
diul în localitatea Mărgău, nr.204 ,judeţul Cluj , telefon 
0371138035, fax 0372002986 , email: primaria.margau@
yahoo.com

Dată şi ora desfăşurării licitaţiei : 19.12.2017 , ora 11.
Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei Comunei 

Mărgău , nr.204, judeţul Cluj.
Tipul licitaţiei: Licitaţie publică cu strigare pentru masa 

lemnoasa pe picior și licitaţie publică cu prezentarea ofer-
telor în plic închis și sigilat pentru prestări servicii exploa-
tare masa lemnoasa.

Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevede-
rilor Regulamnetului de valorifi care a masei lemnoase din fon-
dul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guver-
nului nr.715/207 iar pentru prestări servicii exploatare masa 
lemnoasa conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr.34/2006 .

Dată şi ora organizării preselecţiei :14.12.2017 , ora 11.
Data şi ora –limita până la care poate fi  depusă docu-

mentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 
13.12.2017 , ora 16 la sediul Primăriei Comunei Mărgău.

Lista partizilor care se licitează , preţul de pornire la lici-
taţiei și pasul de licitare pentru fi ecare partidă sunt afi șate 
la sediul organizatorului și pe situl www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasa pe picior oferit la lici-
taţie este de 1901 mc.din care pe natura de produse:

- produse principale– 1551 mc.
- produse secundare –67 mc.
- tăieri de conservare – 283 mc.

și respectiv pe specii și grupe de specii:
- rasinoase –1901 mc.

Volumul scos pentru prestări servicii exploatare masa 
lemnoasa este de 1572 mc.

din care pe natura de produse;
- produse accidentale – 1572 mc.

și respectiv pe specii și grupe de specii:
- rășinoase -1558 mc.
- foioase- 14 mc.

Masa lemnoasa pe picior oferită spre vânzare către ope-
ratorii economici și masa lemnoasa oferită spre vânzare 
către populaţie nu provine din fondul forestier proprietate 
publică certifi cat.

Masa lemnoasa destinată spre vânzare pe picior și ma-
sa lemnoasa destinată pentru licitaţiei de prestări servicii 
exploatare rămasă neadjudecata va face obiectul unei noi 
licitaţii organizate de Primăria Comunei Mărgău.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul organiza-
torului licitaţiei începând cu data de 07.12.2017

Alte informaţii privind organizarea și desfășurarea lici-
taţiei:

Documentaţia integrală privind desfășurarea licitaţiei și par-
tizile scoase la licitaţie se poate obţine de de la sediul Primări-
ei Comunei Margu , nr.204 , judeţul Cluj.

Pentru informaţii și date suplimentare vă puteţi adresa orga-
nizatorului licitaţiei (Primăria Comunei Mărgău ţel: 0371138035, 
fax 0372002986).
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O explozie a avut loc luni 

într-o autogară din oraşul 

american New York, sute 

de persoane fi ind evacua-

te. Poliţia din New York a 

confi rmat o intervenţie la 

un terminal de autobuze 

din Manhattan. Incidentul 

a avut loc luni dimineaţă 

(luni după-amiază, ora 

României).

Poliţia că atacul a fost unul 

terorist. Poliţia suspectează că 

atacul este unul de natură tero-

ristă. Explozia din oraşul ame-

rican New York a fost provoca-

tă de un islamist care a detonat 

un dispozitiv artizanal pe care 

îl avea asupra lui, dar care nu 

a explodat corespunzător, afi r-

mă surse din cadrul comisiei de 

anchetă, citate de NBC.

Un islamist s-a aruncat în aer 

într-un tunel de trecere dintr-o 

autogară spre o staţie de me-

trou, în zona Manhattan.

Bărbatul s-a aruncat în aer în 

mijlocul a sute de pasageri, dar 

bomba artizanală nu a explodat 

corespunzător, au declarat mem-

bri ai comisiei de anchetă.

Autorul atacului, un bărbat 

dintr-o familie originară din Ban-

gladesh rezident în Brooklyn, a 

fost rănit în explozie.

Autorităţile americane încear-

că să afl e dacă individul are le-

gături cu organizaţia teroristă 

Stat Islamic.

„Patru persoane au fost ră-

nite în urma exploziei produ-

se în New York. Niciuna din-

tre victime nu prezintă risc vi-

tal”, a comunicat Poliţia me-

tropolitană.

Cel puţin o persoană a fost 

rănită după explozia produ-

să luni într-o staţie de me-

trou situată în incinta unui 

terminal de autobuze din New 

York, iar doi suspecţi au fost 

reţinuţi, anunţă surse din ca-

drul poliţiei.

După explozie, un bărbat 

care avea asupra sa un presu-

pus dispozitiv exploziv a fost 

depistat într-un tunel al me-

troului şi a fost reţinut, rela-

tează postul Fox61.

Potrivit ziarului The New 

York Times, doi suspecţi au fost 

reţinuţi şi există suspiciuni că 

bomba pe care au aveau asu-

pra lor a explodat accidental.

Un individ suspect a fost 

rănit în urma exploziei pro-

duse luni într-o staţie de me-

trou situată în incinta unui 

terminal de autobuze din New 

York, anunţă Poliţia.

„Un bărbat a fost reţinut 

în urma exploziei produse la 

metrou, la intersecţia străzi-

lor 42 / 8”, a transmis Poliţia 

din New York.

„În afară de acest suspect ră-

nit, în acest moment nu există 

informaţii despre alte victime. 

Vă rugăm să evitaţi zona”, a 

adăugat Poliţia.

Cel puţin o persoană a fost 

rănită după explozia produsă 

luni într-o staţie de metrou si-

tuată în incinta unui terminal 

de autobuze din New York, iar 

un suspect a fost reţinut, anun-

ţă surse din cadrul poliţiei.

După explozie, un bărbat 

care avea asupra sa un presu-

pus dispozitiv exploziv a fost 

depistat într-un tunel al me-

troului şi a fost reţinut, rela-

tează postul Fox61.

Poliţia din New York a con-

fi rmat o intervenţie în urma u-

nei explozii produse la un termi-

nal de autobuze din Manhattan.

Incidentul a avut loc luni di-

mineaţă (luni după-amiază, ora 

României), iar sute de persoa-

ne au fost evacuate.

„Poliţia din New York a inter-

venit la o explozie de origine in-

certă produsă în zona străzilor 

42 / 8, în Manhattan. Platforme-

le liniilor A, C şi E au fost eva-

cuate; datele sunt încă prelimi-

nare”, informează instituţia.

Atac terorist la New York
Cel puţin patru răniţi şi sute de persoane evacuate după o explozie 
la un terminal de autobuze.

Declaraţia sa vine în con-

textul în care Trump recu-

noaşte Ierusalimului 

drept capitala Israelului.

Preşedintele turc, Tayyip 

Erdogan, a declarat luni că 

decizia SUA de a recunoaşte 

Ierusalimul drept capitala Is-

raelului a făcut din Washin-

gton un complice la violenţe, 

conform Reuters.

Comentariile lui Erdogan 

privind decizia SUA au răcit 

relaţiile dinte Turcia şi Israel, 

două ţări care şi-au reluat re-

laţiile în 2016 după şase ani 

de confl ict diplomatic. Preşe-

dintele turc critică frecvent Is-

raelul şi a declarat că decizia 

lui Trump ar putea duce la vi-

olenţe în regiune.

„Cei care au făcut din Ieru-

salim o carceră pentru musul-

mani şi practicanţii altor reli-

gii nu vor putea niciodată să 

se spele de sângele victime-

lor”, a declarat Erdogan în ca-

drul unui discurs la Ankara.

„Prin decizia luată privind 

Ierusalimul, SUA au devenit 

un partener la această vărsa-

re de sânge”, a adăugat Erdo-

gan, care consideră că deci-

zia lui Trump nu este una de 

care celelalte ţări sunt obliga-

te să ţină cont.

La sfârşitul săptămânii 

trecute, Erdogan a numit Is-

raelul „un stat terorist şi in-

vadator”. Prim-ministrul is-

raelian Benjamin Netanya-

hu i-a răspuns: „Nu sunt 

obişnuit să primesc morală 

de la un lider care bombar-

dează sate kurde în propria 

sa ţară, trimite la închisoa-

re jurnalişti, ajută Iran să 

ocolească sancţiunile inter-

naţionale şi ajută terorişti, 

inclusiv în Gaza, să omoa-

re oameni inocenţi”.

La rândul său, ministrul 

iranian al apărării, generalul 

Amir Hatami, a afi rmat luni 

că decizia preşedintelui ame-

rican, Donald Trump, de a re-

cunoaşte Ierusalimul drept ca-

pitala Israelului va grăbi dis-

trugerea ţării, relatează agen-

ţia Reuters.

Erdogan: SUA contribuie la vărsarea de sânge

Patru persoane au fost rănite în urma exploziei produse în New York
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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
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60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

Vicecampioana s-a impus 

prin golurile marcate de 

Harlem Gnohere (45+1), 

Dennis Man (58) şi Florin 

Tănase (90+3).

FCSB l-a pierdut pe fun-

daşul Mihai Bălaşa în min. 

9, când acesta s-a acciden-

tat şi a trebuit înlocuit cu 

Dragoş Nedelcu.

FC Botoşani este la al doi-

lea eşec consecutiv cu 0-3, 

după ce a fost învinsă şi de 

Concordia Chiajna.

FCSB venea în campio-

nat după o victorie cu 4-0 

cu Juventus Bucureşti.

În tur, FCSB a învins-o pe 

FC Botoşani cu scorul de 2-0.

„Ne aşteptam să avem un 

meci foarte greu. Ei joacă bi-

ne pe teren propriu, dar noi 

am avut agresivitate, am fost 

pregătiţi din toate punctele 

de vedere. Trebuia să câşti-

găm acest meci. CFR ar fi  lu-

at un avantaj mare. Numai 

eu ştiu câte emoţii am avut 

în acest meci. Nu intru în 

polemică cu cei de la CFR”, 

a spus Dică la fl ash-interviu.

FCSB l-a pierdut pe Mihai 

Bălaşa, care a acuzat o acci-

dentare musculară încă din mi-

nutul 8, atunci când Dică a fost 

obligat să îl scoată de pe teren.

FCSB, probleme cu 
jucători accidentaţi

„Din păcate iar avem pro-

bleme cu jucători acciden-

taţi. Şi Bizonul a acuzat du-

reri la coapse. Nedelcu şi-a 

făcut treaba foarte bine. Ju-

nior Morais are probleme la 

genunchi, a făcut un RMN. 

La Budescu e o problemă 

mai veche, de acum trei ani, 

nu e o problemă uşoară. S-a 

lovit la antrenament acum 

trei zile. A făcut şi el un 

RMN. Nu avem şanse să re-

cuperăm pe nimeni”, a în-

cheiat Dică.

„E o seară tristă şi greu 

de digerat. O înfrângere du-

reroasă din punct de vede-

re al scorului. Au fost şi mo-

mente în care am făcut şi ce 

a trebuit.

Am să spun că şi arbitrii 

pot greşi. E greu să pleci la 

pauză cu 0-1 după un gol 

înscris din ofsaid. În repri-

za a doua, spaţiile au aju-

tat adversarul care e de ca-

litate”, a spus Enache, la 

flash-interviu.

FC Botoşani, nicio 
victorie în faţă FCSB-ului

10 meciuri a disputat Bo-

toşaniul în faţa FCSB-ului şi 

nu a câştigat niciodată. "Poa-

te fi un complex. Parcă nu 

am avut aceeaşi încredere 

pe care o avem de obicei. 

Am fi putut face mai mult. 

Am fost timizi în prima re-

priză. Sper să nu fie un com-

plex care să ne influenţeze 

întreaga competiţie”, a adă-

ugat Enache.

„Nu ne temem. Fotbalul 

ne aduce emulaţie şi ne în-

treţine spiritul de luptători. 

Am declarat că nu suntem 

favoriţi la play-off. Poate tre-

cem şi noi o perioadă nefa-

vorabilă. Factorul mental 

ne-a scos în faţă mereu”, a 

încheiat Enache.

FCSB, victorie clară 
la Botoşani în Liga I
FCSB a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 3-0 (1-0), în deplasare, 
într-un meci din etapa a 21-a a Ligii I de fotbal.

În tur, FCSB a învins-o pe FC Botoşani cu scorul de 2-0

Cel mai valoros înotător 

român, Robert Glinţă, 

care a ratat Campionatele 

Mondiale din acest an 

din cauza unor probleme 

medicale, va reveni în 

competiţiile majore inter-

naţionale la 

Campionatele Europene 

în bazin scurt, care se 

vor desfăşura la 

Copenhaga în perioada 

13-17 decembrie. 

„Robert Glinţă va înota la 

Campionatele Europene de 

înot în bazin scurt după o 

perioadă în care a stat de-

parte de competiţii şi chiar 

de pregătire. După cum se 

ştie, Glinţă nu a putut face 

deplasarea în această vară la 

Campionatele Mondiale şi a-

ceasta este pentru el prima 

competiţie importantă a anu-

lui. Dar nu are un obiectiv 

clar. Important este ca el să 

se simtă bine şi să se reaco-

modeze cu marile competi-

ţii pentru a-şi îndeplini obiec-

tivul de anul viitor de la Cam-

pionatele Europene. Acum 

vine din Statele Unite şi va 

intra direct în competiţie în 

Danemarca”, a spus Preşe-

dinta Federaţie Române de 

Nataţie, Camelia Potec.

Robert Glinţă, desemnat 

cel mai bun înotător român 

al anului 2016 după partici-

parea în fi nala probei de 100 

m spate (locul 8) la JO de la 

Rio de Janeiro, a ratat Cam-

pionatele Internaţionale ale 

României şi Campionatele 

Mondiale din cauza unor pro-

bleme medicale. Conform ra-

portului medical, înotătorul 

în vârstă de 20 de ani a su-

ferit „modifi cări metabolice 

sangvine şi cardiace” pe fon-

dul suprasolicitării la antre-

namente, a dietei neadecva-

te şi al altor cauze.

Glinţă a plecat în această 

vară în Statele Unite ale Ame-

ricii pentru a-şi continua stu-

diile la University of South 

California. La sfârşitul lunii 

octombrie, el a participat la 

un concurs în care sportivii 

de colegiu i-au avut ca ad-

versari pe înotătorii din lotul 

naţional al SUA. Glinţă a câş-

tigat cursa de 100 de metri 

spate la care au participat doi 

campioni olimpici ai SUA, 

Matt Grevers şi Ryan Murphy.

La Campionatele Europe-

ne în bazin scurt de la Co-

penhaga (13-17 decembrie), 

România va fi  reprezentată 

de trei sportivi, Robert Glin-

ţă, George Adrian Raţiu şi Că-

tălin Paul Ungur.

Înot: Robert Glinţă revine în competiţiile 
majore internaţionale
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Mihai Gergely 
va participa 
la Campionatul 
Naţional din Piteşti

Clujeanul Mihai Gergely, în vâr-
stă de 14 ani, va participa la 
Campionatul Naţional de cadeţi 
din Pitești, care va avea loc în 
perioada 14-17 decembrie. 
Elev la Liceul Sportiv din 
Cluj-Napoca, tânărul înotător 
este legitimat la CMC Cluj.
„Pregătirile pentru competiţie 
decurg bine, suntem pe linia 
cea dreaptă. Se antrenează de 
două ori pe zi. Avem ceva emo-
ţii, dar ca la orice competiţie. 
Noi, familia, vom merge cu el, 
suntem primii care îl susţin”, a 
mărturisit pentru Monitorul de 
Cluj, Laszlo Attila Gergely, tatăl 
sportivului.  (Raluca SAS)

Pe scurt

20 DE ANI DE JURNALISM DE CALITATE!
Monitorul de Cluj, cel mai cunoscut ziar local

MULŢUMIM TUTUROR CLUJENILOR CARE NE CITESC
Studiu IRES, 8-10 noiembrie 2017, eșantion 1.097 subiecţi de peste 18 ani din Cluj-Napoca și împrejurimi.

Raluca SAS 
sport@monitorulcj.ro

Hîmpea (22 de ani) a 

evoluat în tricoul lui 

„U” încă de la vârsta 

de 15 ani.

Tânărul clujean şi-a în-

ceput cariera de jucător toc-

mai la rivala Universităţii, 

CFR Cluj.

Unul dintre tineri cu ma-

re potenţial din lotul Uni-

versităţii a declarat pentru 

Monitorul de Cluj că a decis 

împreună cu staff-ul să re-

zilieze contractul. Motivul? 

A primit mult prea puţine 

şanse de joc.

Cum a fost perioada 
la U Cluj?

Darius Hîmpea: De la 15 

ani, de când m-am transfe-

rat la Universitatea, de la 

CFR, am trăit momente de-

osebite. În 3 ani consecutivi 

am reuşit sa câştigam me-

dalii de aur, bronz şi argint. 

Însă, din păcate în acest an 

competiţional nu am avut 

şansa să demonstrez că pot 

să mă impun. Datorită aces-

tui fapt am hotărât, de co-

mun acord împreună cu 

staff-ul şi conducerea, să re-

ziliem contractul amiabil, 

deşi mai aveam un an şi ju-

mătate cu aceştia.

Ce a însemnat pentru tine să 
joci la o echipă precum U?

Mult, cred în proiectul pro-

movării şi în momentul în ca-

re mi s-a propus să fac par-

te din noul proiect nu am ezi-

tat nicio clipă să semnez.

Eşti mulţumit de ceea ai fă-
cut pentru această echipă?

Da, am rămas lângă aceas-

tă echipă chiar şi în momen-

tele grele ale ei, când timp 

de 10 luni nu am fost plătiţi, 

şi toate acestea pentru că am 

crezut şi cred în ”U”.

Ce planuri de viitor ai?
Planuri de viitor... dacă 

în vară am avut câteva pro-

puneri, acum încă nu am, 

dar în momentul în care vor 

fi , voi fi  la fel de determinat 

pentru că iubesc acest sport, 

îl am în sânge!

O vezi pe Universitatea 
Cluj în Liga I?

Da, eu cred că Universi-

tatea Cluj s-ar descurca în 

Liga I.

Universitatea Cluj s-a mai 

despărţit şi de fotbaliștii: 

Marius Ionescu, Darius Iri-

mie, Robert Moldoveanu şi 

Alexandru Trancă.

Echipa clujeană a înche-

iat turul de campionat pe 

primul loc în clasamentul 

din Liga a III-a, seria a V-a. 

Bilanţul echipei a fost unul 

extrem de bun, „şepcile ro-

şii” au înregistrat 11 victo-

rii, 2 remize şi o singură în-

frângere.

Hîmpea îşi ia la revedere 
de la „U” Cluj, după 7 ani 
Universitatea Cluj a renunţat la cinci jucători, pe listă se află şi Darius Hîmpea.

Darius Hîmpea a jucat la Universitatea Cluj timp de 7 ani
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