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ADMINISTRAȚIE

Emil Boc, desemnat 
primarul anului 2018
Primarul Emil Boc a primit Premiul „Mayor of 
the Year („Primarul Anului”) pentru proiecte 
de tip “smart city” în Cluj-Napoca.  Pagina 5

ACTUALITATE

La coadă pentru 
a cumpăra...bani
Bancnotele speciale de 100 lei lansate de 
BNR cu ocazia Centenarului au fost vân-
dute ca pâinea caldă la Cluj.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Noile porţi de îmbarcare 
de la aeroport aduc în plus 
900.000 de pasageri
Aeroportul Internaţional Cluj a investit 3 
milioane de euro pentru două noi porţi 
de îmbarcare.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Astăzi se deschid încă 13 kilometri 
din Autostrada Transilvania

ECONOMIE

Sărbătorile de iarnă pun presiune 
mare pe bugetele românilor

Ofi cialii din cadrul Compa-
niei de Drumuri au făcut, 
marți, recepţia celor 10,10 ki-
lometri de autostradă între Un-
gheni şi Ogra, urmând ca as-
tăzi să inspecteze şi cei 3,6 ki-
lometri între Ogra şi Iernut.

„Reprezentanţii CNAIR au 
efectuat marți, în vederea re-
cepţiei, o inspecţie a lucrărilor 
sectorului de autostradă Un-
gheni – Ogra. Având în vedere 
faptul că lucrările efectuate co-
respund din punc de vedere 
tehnic şi calitativ, reprezentan-
ţii CNAIR au făcut recepţia a-
cestui sector. De asemenea, as-
tăzi, reprezentanţii CNAIR vor 
inspecta şi lucrările de pe sec-
torul Ogra – Iernut. În cazul în 
care şi aceste lucrări corespund 
din punct de vedere tehnic şi 
calitativ, vor fi  recepţionate”, 

transmite Compania de Dru-
muri. Lotul de autostradă Un-
gheni – Ogra are o lungime de 
10,105 km şi o valoare a con-
tractului de 251,349,460 lei fă-
ră TVA. Antreprenorul care a 
efectuat lucrările este Asocie-
rea SC Strabag SRL – SC Stra-
co Grup SRL. Lotul Ogra – Ier-
nut are lungimea de 3,6 km şi 
a fost construit de către nem-
ţii de la Geiger.

„Se pare că Poliţia Rutieră şi 
autorităţile implicate sunt de 
acord cu soluţia giratoriului tem-
porar executat fi x în capătul au-
tostrăzii, pe aliniament, la câţi-
va paşi de trecerea (cu barieră) 
la nivel cu calea ferată. Solici-
tăm tuturor şoferilor să circule 
cu prudenţă şi să respecte limi-
tele de viteză impuse”, transmi-
te Asociaţia Pro Infrastructură.

Finalul de an este una din-
tre cele mai dificile perioade 
din punct de vedere financiar 
pentru români. Potrivit statis-
ticilor, în ultimii 5 ani între 
65% şi 80% din veniturile lu-
nare sunt cheltuite pentru săr-
bătorile de iarnă, arată o ana-
liză. Presiunea este mai mare 
şi pentru că trei sferturi din-
tre români îşi fac cumpărătu-
rile cu două-trei săptămâni 
înainte de Crăciun. Şi, cu toa-
te că în ultimii 5 ani salariul 
mediu net a crescut cu apro-
ximativ 44%, creşterea buge-
tulului alocat cadourilor de 
Crăciun nu a fost direct pro-
porţională, ci a fost mai ma-
re. Cadourile îi costă mai mult 
pe români în 2018 faţă de 
acum 5 ani, când pentru aces-
tea românii alocau 470 lei fa-

ţă de 780 lei cât se estimează 
că vor plăti anul acesta.

Nevoile pe care doresc să şi 
le acopere românii de sărbători 
sunt mai mari decât veniturile 
acestora, motiv pentru care cel 
mai des se împrumută. Ei sunt 
primii care se îndatorează pen-
tru cumpărăturile din luna de-
cembrie, fi e că vorbim de cado-
uri sau bunuri de consum, ara-
tă analiza. Astfel, 19% dintre 
români apelează la o soluţie de 
creditare pentru cheltuielile des-
tinate sărbătorilor de iarnă, de-
păşind populaţia Marii Britanii 
care ne urmează cu 17%.

Studiul mai arată faptul că ro-
mânii sunt în top 5 restaţieri la 
plata ipotecii, chiriei, facturilor 
la utilităţi, iar dacă apare o chel-
tuială neprevăzută, românii n-o 
pot gestiona cu uşurinţă.
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Copiii nu contează!vo
După 30 de ani de la Revoluție, pensiile sunt cu 67% mai mari, 
în vreme ce alocațiile copiilor au scăzut cu 12%
Cu gândul la voturile pensionarilor, politicienii de toate culorile au majorat încontinuu pensiile și au uitat cu totul de copii, viitorul 
României. Care este rolul acelor alocații? Să ajutăm pe toată lumea la fel sau să avem o politică pro-natalitate?  Pagina 7

Șulea vrea să strângă 100.000 €/lună din gunoaie
Floreștii vor plăti mai mult decât dublu pentru ridicarea gunoiului. În prezent, taxa de salubritate este de 6,5 lei/lună, 
însă aceasta va crește la 15 lei. Noua taxă va aduce venituri de peste 100.000 € lunar Primăriei Florești. Pagina 6

inFOTO

AUTOSTRADA TRANSILVANIA, ACOPERITĂ DE ZĂPADĂ! Prima ninsoare căzută la Cluj a făcut ca traficul să se desfăşoare 
cu dificultate pe Autostrada Transilvania, între Turda și Gilău, din cauza zăpezii care a acoperit carosabilul marţi 
după amiază. De asemenea, traficul s-a desfășurat în condiţii de iarnă şi pe DN la iesire din Turda spre Cluj-Napoca.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Pe scurt

Scoase la vânzare cu oca-

zia Centenarului, bancno-

tele speciale de 100 lei 

lansate de BNR au fost 

vândute ca pâinea caldă, 

inclusiv la Cluj. Acum, 

acestea sunt revândute la 

suprapreţ pe diverse 

site-uri de vânzări.

Bancnota cu Regele Ferdi-

nand şi Regina Maria a fost 

tipărită în 10.000 de exempla-

re, prea puţine pentru intere-

sul mare al românilor. Mulţi 

au fost bucuroşi de iniţiativa 

BNR de a introduce în circu-

itul numismatic o astfel de 

bancnotă care să amintească 

de Marea Unire.

Sute de oameni au stat ore 

în şir în faţa sediilor Băncii 

Naţionale a României din 

Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi 

şi Bucureşti pentru a cumpă-

ra hârtiile aniversare de 100 

lei. Bancnotele cu Regele Fer-

dinand şi Regina Maria au fost 

tipărite în 10.000 de exempla-

re, considerate acum prea pu-

ţine pentru interesul manifes-

tat de români.

„Am vrut să cumpăr şi eu 

o hârtie, să-i ofer cadou copi-

lului meu când va creşte, dar 

am renunţat când am văzut 

ce coadă s-a format”, a decla-

rat Sorin din Cluj-Napoca.

Deşi au valoarea nomina-

lă de 100 lei, bancnotele vân-

dute la ghişeele BNR au cos-

tat 178 lei, adică 150 lei + 

TVA 24%. Hârtiile care amin-

tesc de Marea Unire fac par-

te din seria bancnotelor şi mo-

nedelor aniversare sau come-

morative, introduse în circu-

itul numismatic în ultimii ani.

Deşi s-a stat la coadă, în frig, 

inclusiv la Cluj, mulţi n-au mai 

apucat să pună mâna pe banc-

notele aniversare lansate de 1 

decembrie. Unii nu ştiu exact 

ce reprezină hârtia aniversară 

de 100 de lei, dar cu toate aces-

tea au stat la coadă şi de la 

cinci dimineaţa, ca la tigăile la 

reducere din hipermarketuri.

Aceştia au însă acum o no-

uă ocazie de a se alege cu su-

venirul mult râvnit. Ce-i drept, 

mult mai scump, de la vân-

zătorii de pe site-urile de spe-

cialitate, care vor să „scape” 

acum de aceste bancnote cu 

preţuri începând de la 350 lei 

şi care ajung chiar şi până la 

200 euro momentan. Tendin-

ţa este ca preţul să crească şi 

mai mult, speculanţii profi -

tând de cererea mare corobo-

rată cu oferta „săracă” în ast-

fel de bancnote aniversare. 

Astfel, ceea ce pentru unii s-a 

dorit a fi  o amintire specială 

sau o moştenire pentru gene-

raţiile următoare, a devenit o 

bişniţă emoţională – afacere 

în stil românesc.

Bancnotele lansate de Ban-

ca Naţională pe 1 decembrie, 

au fost disponibile în Bucu-

reşti, Timişoara, Cluj şi Iaşi.

Clujenii au stau la coadă
să cumpere... bani. 
Care este afacerea?
Românii stau la coadă, nu la tigăi sau cozonaci, ci la bani. Bani de Centenar.

Bancnota cu Regele Ferdinand şi Regina Maria a fost tipărită în 10.000 de exemplare

CUMPĂRĂTOR BANCNOTĂ 

 „Le dau un sfat celor care sunt aici, 
să nu vândă acum. Astea sunt de 
tezaur, de lăsat copiilor şi nepoţilor. 
O bancnotă care apare într-un tiraj 

de 10.000 de bucăţi este ceva 
extraordinar. Estimez cam în 10 ani 
la 1.000 euro valoarea ei, în 50 de 
ani undeva la 10.000 de euro“

Accident pe Traian Vuia. 
Două persoane, rănite.

Două autoturisme au fost implicate într-un 
grav accident de circulaţie produs marţi 
seara, pe strada Traian Vuia. Două persoa-
ne au fost rănite.
Conform primelor informaţii, conducătorul 
unui autoturismul a ieșit de pe un drum 
alăturat, fără să se asigure, fi ind lovit în 
plin de un șofer care venea de pe banda a 
doua. Cea de a doua mașină a ajuns în pe-
retele unei case. Circulaţia a fost blocată 
pe ambele sensuri de mers.
„Șoferul vinovat a ieșit din benzinăria de pe 
strada Traian Vuia, cu intenţia de a merge 
spre Apahida. Un autoturism care circula pe 
sensul Apahida-Cluj pe banda 1 a oprit și a 
dat prioritate, a iesit, moment când a fost 
lovit de un autoturism care circula regula-
mentar pe banda 2. A rezultat rănirea ușoa-
ră a două persoane și avarierea a două au-
toturisme”, transmite IPJ Cluj.

A răpit o femeie, a jefuit-o 
şi a încuiat-o în baie
Poliţiștii au dispus reţinerea pentru 24 de 
ore a unui bărbat de 28 de ani din Cluj-
Napoca (fără locuinţă) pentru săvârșirea 
infracţiunilor de tâlhărie califi cată și lipsire 
de libertate în mod ilegal. “La data de 10 
decembrie, o femeie de 58 de ani din  co-
muna Cuzdrioara s-a prezentat la Poliţie, 
unde a sesizat faptul că a fost acostată pe 
stradă de o persoană necunoscută, de sex 
masculin, care, sub diverse pretexte, a 
condus-o la un imobil nelocuit, unde, prin 
acte de violenţă, a deposedat-o de un te-
lefon mobil. După sustragerea bunurilor, 
bărbatul ar fi  închis persoana vătămată în 
baia imobilului, asigurând ușa cu cheia 
astfel ca aceasta să nu poată părăsi incin-
ta, restricţionându-i libertatea de mișca-
re”, transmite IPJ Cluj.

Bărbat suspect de furt 
identificat de poliţişti 
Poliţisti din Apahida au fost sesizaţi, marți, 
de către reprezentantul unei societăţi co-
merciale cu privire la faptul că în perioada 
16 iulie-10 decembrie au fost sustrase mai 
multe scule și instrumente de măsurare de 
la punctul de lucru al societăţii, prejudiciul 
cauzat fi ind de 20.000 lei. În urma investi-
gaţiilor efectuate de poliţiști, a fost identifi -
cat un bărbat de 29 ani din Cluj-Napoca, 
angajat al respectivei societăţi comerciale, 
care oferea spre vânzare pe mai multe site-
uri bunurile reclamate ca fi ind furate. 
“Autorul a fost prins în momentul în care s-
a prezentat la un loc de întâlnire stabilit cu 
un potenţial cumpărător, având asupra sa 

bunurile furate. În cauză, poliţiștii efectu-
ează cercetări sub aspectul săvârșirii infrac-
ţiunii de furt”, transmite IPJ Cluj.

Accident între un 
autoturism şi un tren. 
Un bărbat a murit
Un bărbat a decedat și o altă persoană a 
fost grav rănită după ce un autoturism a 
intrat în coliziune cu un tren, marţi, în loca-
litatea clujeană Jucu. "Un autoturism a in-
trat în coliziune cu o locomotivă de tren. 
Au intervenit, pentru salvarea persoanelor 
rănite, două autospeciale de descarcerare, 
o ambulanţă de terapie intensivă SMURD 
și două echipaje SAJ", potrivit ISU Cluj. La 
faţa locului au fost găsite două persoane 
în afara autoturismului, iar una dintre ele, 
un bărbat de 72 de ani, a fost declarat de-
cedat după două ore de încercări de resus-
citare. A doua persoană a fost transportată 
în stare gravă la spital.
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Aderarea Sibiului 

la Alianţa Vestului, 

lansată de primarii din 

Timişoara, Cluj-Napoca, 

Arad şi Oradea, ar fi  

oportună dacă Alianţa 

acceptă extinderea ariei 

obiectivelor şi pentru 

regiunea centru, declară 

primarul Astrid Fodor.

Cum se vede 
de la Sibiu proiectul

„Nu cunosc în detaliu acest 

proiect, dar din ce am citit în de-

claraţia adoptată la Timişoara şi 

din ce au declarat public cei pa-

tru primari, sunt convinsă că es-

te o iniţiativă constructivă, în 

sensul demarării unor proiecte 

comune pentru care iniţiatorii 

doresc atragerea de fonduri eu-

ropene. Sibiul, care face parte 

din regiunea de dezvoltare Cen-

tru, nu a fost invitat şi nu s-au 

purtat discuţii în acest sens. Con-

sider că ar putea fi  oportună ade-

rarea Sibiului la acest proiect, da-

că Alianţa acceptă extinderea ari-

ei obiectivelor şi pentru regiunea 

noastră”, a spus Astrid Fodor, 

primarul municipiului Sibiu.

Iaşi vrea „o asociere 
transcarpatică”

Primarul Iaşiului, Mihai Chi-

rica, este interesat de o asocie-

re cu Alianţa Vestului. De altfel, 

el spune că i-a scris încă de la 

începutul lunii noiembrie lui 

Emil Boc, primarul din Cluj-Na-

poca, pentru a-i propune „o a-

sociere transcarpatică”.

„Am trimis o scrisoare din 2 

noiembrie. Dorinţa mea era de 

a face o asociere transcarpati-

că, i-am zis, şi transpartidică, 

pentru că în momentul de faţă 

se simte necesitatea unei con-

traponderi la divizarea unei so-

cietăţi care se simte peste tot, 

din toate punctele de vedere. 

De ce la Cluj? Dorinţa e de a le-

ga două provincii istorice, oare-

cum, cele care au dus curentul 

unionist de acum 100 de ani 

dinspre partea de est a Româ-

niei, trecând Carpaţii spre Ar-

deal”, a spus Chirica la Digi24.

Edilul a menţionat că nu a 

primit încă un răspuns, „dar 

asta nu înseamnă că nu se va 

întâmpla”. Chirica spune că o 

astfel de alianţă ar putea aju-

ta proiecte precum autostra-

da A8, care să lege Moldova 

de restul ţării.

„Speranţa moare ultima. De 

ce nu? Putem deveni o voce 

mult mai uşor de auzit mai ales 

la Bruxelles decât la Bucureşti, 

pentru că se pare că acolo sunt 

toate timpanele înfundate, mo-

tiv pentru care speranţa mea 

este că mai multe voci, indife-

rent de culoarea politică, îşi pot 

găsi locul într-o alianţă de o 

parte şi de cealaltă a Carpaţi-

lor toţi primarii care au de slu-

jit interesul cetăţenilor pe ca-

re-i reprezintă în momentul de 

faţă”, a spus Mihai Chirica.

Hava, Alba Iulia: 
Ne-am săturat de Bucureşti

Primarul Mircea Hava sus-

ţine că vrea ca şi Alba Iulia să 

facă parte din această alianţă.

„Toţi ne dorim mai mult pen-

tru România şi vrem să fi m o 

voce care contează în Europa. 

Nu ne-am bazat pe vorbele de 

la Bucureşti, ci ne-am bazat foar-

te mult pe ce am făcut aici şi pe 

fondurile europene. Alba Iulia a 

atras cea mai mare sumă din 

fonduri europene pe cap de lo-

cuitor. O să iau legătura să ve-

dem cum putem intra în aceas-

tă instituţie, că până la urmă e 

o instituţie, pe care trebuie s-o 

clădim foarte solid. M-am sătu-

rat de vorbele celor de la Bucu-

reşti şi mai ales de faptele lor, că 

ei ne-au luat bani, bani pe care 

îi foloseam pentru dezvoltarea 

locală! Am pierdut banii pentru 

dezvoltare”, a spus Hava.

ALIANŢA VESTULUI -CLUJ, TIMIŞOARA, ORADEA ŞI ARAD

Sibiul, Iaşiul, Alba şi primării conduse 
de PSD vor să se alăture Alianţei Vestului
Mai mulţi primari laudă iniţiativa pornită de cele patru oraşe din Alianţa Vestului şi vor să se alăture proiectului

Robu: Nu ne putem înmulţi peste noapte
Primarul Timişoarei, Ni-

colae Robu, a declarat, marţi, 

că Alianţa Vestului nu poate 

accepta, deocamdată, şi alţi 

edili, pentru că “dacă acum 

ne-am înmulţi în asociaţie, 

peste noapte, pripit, am com-

promite această idee”.

„Sunt prostii fără seamăn 

toate aceste speculaţii că se 

vrea desprinderea din Româ-

nia. Am subliniat că demer-

sul nostru se înscrie în spiri-

tul Declaraţiei de la 1 Decem-

brie 1918 de la Alba Iulia. Ce 

să facem noi mai mult ca să 

înlăturăm astfel de specula-

ţii?”, a explicat Nicolae Robu.

De asemenea, primarul Ti-

mişoarei a precizat că cei pa-

tru primari din Alianţa Ves-

tului îşi propun să pună pre-

siune pe guvernanţi pentru 

a se realiza o serie de proiec-

te importante.

„Noi, printre altele, vom 

pune şi presiune, vom face 

lobby pe lângă Guvernul Ro-

mâniei, pentru că din acea lis-

tă de obiective, o parte ţin de 

Guvernul României. Dacă el 

le acordă prioritate, ele se în-

făptuiesc şi noi vrem să se în-

făptuiască mai repede.”, a ex-

plicat Nicolae Robu.

Întrebat de către jurnalişti 

dacă în cazul în care PNL-ul 

va ajunge la guvernare, Ali-

anţa Vestului va avea un cu-

vânt mai mare de spus pen-

tru a atrage investiţii, prima-

rul Timişoarei a declarat că 

„în mod sigur” se va întâm-

pla acest lucru.

„Noi dorim normalitatea 

în România. Nu este firesc 

să ni se ia aproape toţi ba-

nii. Înţelegem că o cotă par-

te trebuie să meargă la bu-

getul centralizat al ţării şi 

să servească unor domenii 

precum apărarea naţională, 

securitatea naţională, sănă-

tatea, infrastructura mare, 

dar şi pentru ridicarea zo-

nelor mai puţin dezvoltate 

ale ţării. Noi nu ne dorim o 

Românie dezechilibrată din-

colo de nişte limite ale ac-

ceptabilului. Noi suntem de 

acord că trebuie susţinute 

şi zonele mai rămase în ur-

mă. Cu ce nu putem fi de 

acord ca banii noştri în loc 

să fie folosiţi pentru ridica-

rea zonelor mai rămase în 

urmă, să fie daţi pentru în-

curajarea nemuncii. Noi nu 

ne împăcăm cu ideea asta 

de mână întinsă a unor oa-

meni în toată firea, sănă-

toşi, apţi de muncă, ei tre-

buie să muncească”, a de-

clarat Nicolae Robu.

Totodată, primarul Timi-

şoarei a explicat că cele pa-

tru oraşe din Alianţa Vestu-

lui îşi doresc realizarea unor 

proiecte de infrastructură 

mare, printre care o reţea 

de autostrăzi sau o reţea de 

cale ferată de mare viteză. 

De asemenea, Nicolae Ro-

bu a precizat că, deocam-

dată, nu se pune problema 

de a intra şi alte oraşe în 

Alianţa Vestului, pentru că 

dacă s-ar întâmpla acest 

lucru în prezent, ideea ar 

fi compromisă.

„Sunt deja multe oraşe 

care şi-au arătat interesul 

de a intra în alianţă. Cu tot 

respectul pentru toate ora-

şele din România, pentru 

primarii lor, eu am rugămin-

tea să se înţeleagă un lucru: 

dacă acum ne-am înmulţi în 

asociaţie, peste noapte, pri-

pit, am compromite aceas-

tă idee, pentru că lumea 

vrea să vadă rezultate con-

crete cât mai repede”, a de-

taliat primarul Timişoarei.

Nicolae Robu a precizat, 

în fi nal, că cei patru primari 

din Alianţa Vestului au fost 

căutaţi şi de edili din PSD. 

Ţepara cu locuri 

de muncă în străinătate 

Adela Deac Bodea a fost 

trimisă în judecată 

după ce a păcălit sute 

de oameni şi a înfi inţat 

zeci de fi rme, pe care 

îşi tot muta activitatea.

Prin rechizitoriul emis de 

procurorii din cadrul Parche-

tului de pe lângă Judecătoria 

Cluj-Napoca, la data de 7 de-

cembrie, s-a dispus trimiterea 

în judecată a inculpatei Ana 

Adela Bodea Deac, sub aspec-

tul săvârşirii infracţiunii de 

înşelăciune în formă continu-

ată (154 acte materiale).

În cuprinsul rechizitoriu-

lui înaintat Judecătoriei 

Cluj-Napoca au fost reţinu-

te, în sinteză, următoarele 

aspecte:

„Faptele inculpatei Bodea 

Deac Ana Adela, care în pe-

rioada iunie 2012 – august 

2017, în calitate de adminis-

trator de drept şi/sau de fapt 

al societăţilor SC Colosseu-

mul Muncii Externe SRL, SC 

QUALIFIZIERTE MITARBEI-

TER VERMITTLUNG SRL SRL, 

SC Dreamjob Rrecruiting 

Company SRL, S.C. Main-

stream Identity Management 

SRL, S.C. Offi ce Work Mana-

gement SRL, SC Work Sure 

SRL, SC Londoneye Human 

Ressources SRL, SC Excelent 

Professional Consulting SRL, 

SC Quality Professional Advi-

ce SRL, SC Vision Secretary 

SRL, SC B.D.C. SRL, SC In-

tact Secretary SRL, SC Intent 

Offi ce SRL, SC Job Professi-

onal Consulting SRL şi SC 

Prima Secretary Offi ce SRL, 

în baza unei rezoluţii infrac-

ţionale unice şi cu acelaşi 

mod de operare, prin folosi-

rea mijloacelor frauduloase, 

a indus şi menţinut în eroa-

re un număr de 154 persoa-

ne vătămate, pe care le-a de-

terminat să încheie contrac-

te de mediere şi de secreta-

riat/consultanţă cu fi rmele 

enumerate, pentru care per-

soanele vătămate trebuiau să 

plătească sume cuprinse în-

tre 420 lei şi 750 lei, în con-

diţiile în care inculpata ne-

mijlocit şi/sau prin interme-

diari, le-a prezentat (atât cu 

ocazia discuţiilor telefonice 

anterioare, cât şi cu ocazia 

discuţiilor de la sediul fi rme-

lor, concomitent semnării con-

tractelor) ca adevărată împre-

jurarea mincinoasă că dacă 

încheie contractele şi plătesc 

sumele de bani, vor pleca la 

muncă în străinătate în mod 

cert şi în cel mai scurt timp, 

scopul fi ind acela de a obţi-

ne un folos material injust 

pentru sine sau pentru altul, 

astfel că s-a cauzat un preju-

diciu total nerecuperat de 

aproximativ 92.245 de lei.”

Ţepara cu locuri de muncă în străinătate Adela Deac, 
trimisă în judecată. Peste 150 de acte de înşelăciune

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-Napoca

 „Această iniţiativă 
(Alianța Vestului - n.r.) 
nu este îndreptată 
împotriva guvernării de 
la Bucureşti, ci să avem 
o Românie mai bogată, 
îşi propune să aibă locuri 
bogate în România. 
Regiunile noastre au 
avantaje competive cum 
ar fi  inovare, resurse 
umane şi creativitate, 
de ce să nu le 
fructifi căm? Platfoma 
permite un contact direct 
cu Bruxelles-ul, ceea ce 
nu era permis până 
acum, deoarece România 
nu a făcut regionalizarea 
şi deschide posibilitatea 
de a accesa fonduri 
europene direct 
de la Bruxelles“
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Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosmeti-

ce, anunţă lansarea pache-

telor speciale de sărbători, 

ce cuprind cele mai apreci-

ate şi recent lansate produ-

se din portofoliul compani-

ei. Seturile în ediţie limita-

tă sunt create pentru a-i 

surprinde pe cei dragi şi 

sunt disponibile în 25 de 

variante diverse, ce includ 

produse ale gamelor: 

Doina, Gerovital H3 

Evolution, Gerovital H3 

Hyaluron C, Gerovital 

Plant, Gerovital H3 Men, 

Gerovital H3 Classic 

şi Farmec Argan Plus.

„Farmec este o companie 

de referinţă în segmentul cos-

metic, produsele noastre fi ind 

integrate în ritualurile zilnice 

de frumuseţe ale consumato-

rilor. Încrederea reciprocă pe 

care am dezvoltat-o cu con-

sumatorii noştri ne-a motivat 

substanţial să îndeplinim ne-

voile lor şi să ne aliniem ten-

dinţelor de consum din peri-

oada sărbătorilor. Astfel, în fi -

ecare an, încercăm să le răs-

plătim devotamentul şi să îi 

surprindem cu pachete care 

vin să le uşureze procesul de 

cumpărături, oferindu-le so-

luţii atractive pentru cadour”, 

a declarat Claudia Pălăcian, 

Manager de Produs Farmec.

Seturile pentru sărbători 

sunt destinate îngrijirii tenu-

lui, părului şi corpului şi aduc 

consumatorilor discount-uri 

promoţionale sau produse şi 

accesorii oferite cadou.

Caseta Gerovital H3 Hya-

luron C include o cremă an-

tirid de zi, bogată în acid hi-

aluronic pur şi lipozomal, Ni-

acinamida şi Vitamina C şi un 

gel de duş Full of Energy ca-

re îi oferă pielii un boost de 

energie. La cumpărarea aces-

tui pachet, consumatorii be-

nefi ciază de un discount pro-

moţional. De asemenea, din 

gama câştigătoare la Premii-

le Piaţa din acest an, este dis-

ponibilă şi o borsetă compu-

să din crema antirid de zi şi 

apă micelară, produse cu un 

efect intensiv de hidratare.

Din gama Gerovital H3 Evo-

lution sunt disponibile 3 case-

te şi o borsetă, compuse din 

produse cosmetice destinate 

îngrijirii zilnice, precum creme 

antirid, creme hidratante, pro-

duse de curăţare a pielii, deo-

dorante şi geluri de duş. Fie-

care casetă şi borsetă benefi -

ciază de un cadou.

Kit-ul de călătorie Minitra-

vel conţine un deodorant anti-

perspirant Fresh din gama Ge-

rovital H3 Classic, o pastă de 

dinţi din gama Aslamed, un 

şampon cu jojoba din gama Ar-

gan Plus şi cadou doua plicuri 

de crema antirid de zi din ga-

ma Gerovital H3 Hyaluron C.

Din gama completă de în-

grijire pentru bărbaţi, Gerovi-

tal H3 Men, sunt disponibile 

3 casete şi 3 borsete care in-

clud produse pentru faţă şi 

corp, şampoane, deodorante, 

produse pentru şi după băr-

bierit, care curăţă efi cient, hi-

dratează optim şi oferă o sen-

zaţie de confort.

Producătorul clujean oferă 

şi pachete speciale ale bran-

durilor Doina, Argan Plus, Ge-

rovital H3 Classic şi Gerovital 

Plant, cu oferte şi cadouri in-

edite. La caseta Argan Plus, 

cadoul pregătit este o bentiţă 

de păr neagră.

Toate seturile speciale sunt 

disponibile pe site-ul online 

www.farmec.ro, în magazine-

le de brand Farmec şi Gerovi-

tal, precum şi în hypermarket-

uri, supermarketuri şi maga-

zinele de specialitate din ţară.

De Sărbători, Farmec vine cu seturi cadou pentru cei dragi

Peste o mie de fi şe biogra-

fi ce ale delegaţilor la 

Marea Adunare Naţională 

de la Alba Iulia au fost 

create, în perioada apri-

lie-decembrie, de studenţi 

ai Facultăţii de Istorie şi 

Filosofi e a Universităţii 

„Babeş-Bolyai”, fi şe care 

pot fi  în prezent consulta-

te pe Wikipedia.

Potrivit unui comunicat 

transmis marţi, Facultatea de 

Istorie şi Filosofi e a deschis ast-

fel o colaborare cu Wikimedia 

România, care se va concreti-

za în 2019 în noi proiecte.

Lista cuprinde delegaţii la 

Marea Adunare Naţională de 

la Alba Iulia din 1 decembrie 

1918, care au decretat unirea 

Transilvaniei cu România.

„A fost acoperită, practic, 

o mare parte din numărul de 

delegaţi cu drept de vot ca-

re au participat la Marea A-

dunare Naţională de la Alba 

Iulia. Numărul lor total a fost 

de 1.650, iar până în prezent 

au fost realizate 1.100 de fi -

şe, pentru care a fost folosi-

tă bibliografi a istorică de spe-

cialitate. Este informaţie va-

lidată ştiinţifi c, făcută sub 

coordonarea unor specia-

lişti", a declarat Vlad Popo-

vici, lector în cadrul UBB, 

implicat în proiect şi speci-

alist în istoria elitelor.

Conform regulamentului 

privind alegerea delegaţilor, 

decretarea unirii Transilvani-

ei cu România trebuia făcu-

tă de reprezentanţii tuturor 

categoriilor sociale, fi ind in-

vitaţi să participe reprezen-

tanţii clerului celor două con-

fesiuni româneşti, câte doi 

aleşi din partea fi ecărei so-

cietăţi culturale, reuniuni de 

învăţători, reuniuni de me-

seriaşi şi reuniuni de femei, 

câte doi reprezentanţi ai ti-

nerimii universitare din fi e-

care instituţie de învăţământ 

superior, câte un reprezen-

tant al colegiului profesoral 

al fi ecărui institut teologic, 

gimnaziu, liceu, institut pe-

dagogic şi şcoală civilă, câ-

te un ofi ţer şi un soldat din 

fi ecare secţiune judeţeană a 

gărzilor naţionale. Fiecare 

cerc electoral (circumscrip-

ţie electorală) trimitea câte 

cinci delegaţi aleşi. De ase-

menea, Partidul Social De-

mocrat din Transilvania şi 

Banat putea trimite un nu-

măr neprecizat de delegaţi.

Printre cele 1.650 de per-

soane cu drept de vot care au 

participat la Marea Adunare 

Naţională de la Alba Iulia se 

numără şi personalităţi pre-

cum Gheorghe Pop de Băseşti, 

Alexandru Vaida Voevod, Iu-

liu Maniu, dar şi sute de oa-

meni practic necunoscuţi pu-

blicului larg, ale căror date bi-

ografi ce pot fi  acum consul-

tate pe Wikipedia, pe pagina 

denumită "Lista delegaţilor la 

Marea Adunare Naţională de 

la Alba Iulia".

În cadrul proiectului de 

creare de conţinut digital 

„Realizarea biografi ilor on-

line ale delegaţilor la Marea 

Adunare Naţională de la Al-

ba Iulia” au participat 17 stu-

denţi. Aceştia au fost impli-

caţi şi într-un concurs, care 

a luat în considerare atât ce-

le mai numeroase pagini bi-

ografi ce realizate de către un 

student, cât şi cele mai bo-

gate în informaţii.

Astfel, cele mai bune pa-

gini au fost reunite într-o mi-

ni-expoziţie organizată pen-

tru popularizarea iniţiativei, 

iar în cursul acestei săptămâni 

va avea loc, la sediul Facultă-

ţii de Istorie şi Filosofi e, o fes-

tivitate de premiere, la care 

vor participa şi reprezentanţi 

ai Wikimedia România.

Potrivit reprezentanţilor fa-

cultăţii, proiectul va continua 

în lunile următoare.

CLUJENII DE LA WIKIPEDIA 

Studenţii au creat 1.000 de fişe biografice 
ale delegaţilor la Marea Adunare Naţională
Peste o mie de fişe biografice ale delegaţilor la Marea Adunare Naţională au fost create 
de studenţii de la Universitatea Babeş-Bolyai pentru Wikipedia

Peste o mie de fi şe biografi ce ale delegaţilor la Marea Adunare Naţională au fost create pentru Wikipedia

Sâmbătă, 15 decembrie, se 

va desfășura la Cluj-Napoca 

o nouă ediţie a Marşului 

Bicicliştilor Clujeni

Întâlnirea participanţilor va 

fi  în Piaţa Unirii, începând cu 

ora 10:45. Startul efectiv al 

marşului va fi  la ora 11:00, ur-

mând să dureze circa o oră şi 

jumătate.

Traseul vizează de aceas-

tă dată zona centrală şi peri-

centrală şi cartierul Plopilor 

şi Mănăştur, cu plecare din 

Piaţa Uniri.

Concret, traseul este: Piaţa 

Unirii – Ferdinand – Piaţa M. 

Viteazu – Bariţiu – Parcul Cen-

tral –Aleea Stadion – strada Uzi-

nei Electrice – pistă biciclete mal 

Someş – Parcul Rozelor – stra-

da Plopilor – Calea Mănăştur – 

Moţilor – Clinicilor – Piaţa Lu-

cian Blaga – strada Napoca – 

Piaţa Unirii – Eroilor – Piaţa 

Avram Iancu – Piaţa Baba No-

vac – strada Avram Iancu – stra-

da Universităţii – Piaţa Unirii.

“Este o noua ocazie de a re-

aminti autorităţilor locale şi pu-

blicului de nevoia promovării 

utilizării bicicletei ca mijloc co-

tidian de transport în oraş, com-

ponentă esenţială a mobilităţii 

urbane durabile şi alternativă 

viabilă la transportul automo-

bilistic, alături de transportul 

în comun şi deplasarea pieto-

nală. Este şi o ocazie de a ară-

ta că iarna nu este incompati-

bilă cu deplasarea biciclistică”, 

transmit reprezentanţii Clubu-

lui de Cicloturism Napoca, or-

ganizatorul marşului.

“Participanţii îşi exprimă, din 

nou, îngrijorarea faţă de lipsa 

de progres în domeniul infra-

structurilor biciclistice, anul 2018 

fi ind unul de stagnare, autori-

tăţile locale limitându-se la pro-

misiuni şi la refacerea câtorva 

marcaje de piste vechi, menţi-

nându-se calitatea redusă a ma-

jorităţii pistelor de biciclete mai 

vechi şi mai noi, existând une-

ori defi cienţe calitative grave la 

noile piste şi menţinându-se ne-

rezolvate probleme la pistele 

vechi, de la lăţimea insufi centă 

la lipsa de continuitate, de la 

prezenţa diverselor obstacole la 

marcaje şi indicatoare rutiere 

lipsă, neclare sau greşit ampla-

sate, ce pun în pericol bicicliş-

tii şi alţi participanţi la trafi cul 

rutier”, spun bicicliştii.

Bicicliştii clujeni nu se lasă 
şi ies, din nou, în stradă

VLAD POPOVICI | 
lector în cadrul UBB, 
specialist în istoria 
elitelor

 „A fost acoperită, practic, 
o mare parte din 
numărul de delegaţi 
cu drept de vot care 
au participat la Marea 
Adunare Naţională de la 
Alba Iulia. Numărul lor 
total a fost de 1.650, iar 
până în prezent au fost 
realizate 1.100 de fi şe, 
pentru care a fost folosită 
bibliografi a istorică 
de specialitate. Este 
informaţie validată 
ştiinţifi c, făcută sub 
coordonarea unor 
specialişti“
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

primit Premiul “Mayor of 

the Year (“Primarul 

Anului”) în cadrul “Galei 

Romanian Smart City 

Industry Awards 2018” 

pentru promovarea pro-

iectelor de tip “smart 

city” în Cluj-Napoca.

“Am avut plăcerea de a 

primi din partea Asociaţiei 

Române de Smart City şi Mo-

bilitate premiul «Mayor of 

the Year» pentru promova-

rea politicilor de tip «smart 

city» în municipiul Cluj-Na-

poca. Acest premiu îl dedic 

clujenilor şi le mulţumesc 

colegilor din Primăria 

Cluj-Napoca pentru implica-

rea în promovarea constan-

tă a politicilor specifi ce ora-

şului intelligent. Aşa cum 

am spus şi în cadrul festivi-

tăţii de premiere, un «smart 

city» nu poate exista fără 

«smart citizens». Clujenii 

sunt aceia care fac diferen-

ţa şi contribuie decisiv la 

dezvoltarea oraşului nostru 

ca «smart city»”, a declarat 

primarul Emil Boc.De ase-

menea, Primăria Cluj-Napo-

ca a primit premiul pentru 

“Best Smart City Project”.

“Primăria Cluj-Napoca are 

implementate, la nivelul mu-

nicipiului, 65 de proceduri şi 

aplicaţii digitale pentru cetă-

ţeni – inclusiv Antonia, pri-

mul funcţionar public virtual 

din România, care momentan 

procesează non-stop 90 de ti-

puri de cereri necesare con-

form Legii. Alte exemple de 

bune practici sunt proiectele 

din domeniul mobilităţii ur-

bane sustenabile, respectiv în-

curajarea transportului verde 

în oraş, Bugetare participati-

vă, eliberarea online de docu-

mente şi certifi cate de urba-

nism etc. De asemenea, sun-

tem determinaţi să accelerăm 

procesul de digitalizare a ad-

ministraţiei publice locale, 

abordând utilizarea tehnolo-

giei pentru cetăţeni într-o ma-

nieră incluzivă. Cu alte cuvin-

te, urmărim să implementăm 

în continuare proiecte ce uti-

lizează tehnologiile moderne 

pentru a face viaţa de zi cu 

zi a clujenilor mai uşoară, de 

la plăţi wireless pentru servi-

cii publice la utilizarea inteli-

genţei artifi ciale. Totodată, 

continuăm să susţinem dez-

voltarea ecosistemului de ino-

vare de la Cluj-Napoca şi în 

special colaborarea între sec-

torul public, sectorul univer-

sitar, ONG, mediul privat şi 

cetăţeni, cu obiectivul de creş-

tere a calităţii vieţii în muni-

cipiu pentru toţi locuitorii Clu-

jului”, a mai spus Boc.

Emil Boc, desemnat primarul anului 2018

Primăria Cluj-Napoca se 

afl ă printre municipalită-

ţile din Europa câştigătoa-

re ale primului apel de 

proiecte din programul 

WiFi4EU al Comisiei 

Europene, anunţă prima-

rul Emil Boc pe pagina sa 

de Facebook.

Potrivit sursei citate, Lista 

oraşelor fi naliste a fost publi-

cată la fi nalul săptămânii tre-

cute pe portalul CE.

Aplicaţiile transmise de ora-

şe din întreaga Uniune Euro-

peană au fost evaluate de că-

tre INEA – Innovation and Ne-

tworks Executive Agency, 

agenţia Comisiei Europene 

responsabilă de implementa-

rea programului WiFi4EU.

"Municipiul nostru benefi -

ciază astfel de fi nanţare euro-

peană de 15.000 euro pentru 

instalarea în spaţiile publice a 

mai multor puncte wireless de 

acces deschis la internet, pen-

tru clujeni şi turişti. Cu acest 

nou proiect, Clujul se aliniază 

nevoilor cetăţenilor europeni 

de conectivitate crescută şi 

dezvoltă reţeaua existentă de 

internet gratuit din municipiu", 

se arată în mesaj.

Conform informării, la 

Cluj-Napoca, cetăţenii şi turiş-

tii benefi ciază deja de internet 

Wi-Fi gratuit în zona centrală 

a oraşului şi în cartiere, prin 

cele peste 30 de hotspot-uri in-

stalate de Primăria Cluj-Napo-

ca în pieţe şi variate zone cu 

trafi c pietonal intens. De ase-

menea, cei care călătoresc cu 

mijloacele de transport public 

din oraş pot accesa internetul 

gratuit în autobuze şi tramva-

ie, dar şi să îşi încarce telefoa-

nele sau tabletele prin mufele 

tip USB disponibile în noile au-

tobuze Mercedes, care circulă 

în Cluj-Napoca din acest an.

În total, au fost alocate 42 

de milioane de euro pentru 

toate cele 2.800 de municipa-

lităţi din întreaga Uniune Eu-

ropeană care vor benefi cia de 

fi nanţare în cadrul acestui 

prim apel WiFi4EU.

Până în 2020, vor fi  alo-

cate 120 de milioane de eu-

ro din bugetul UE pentru 

aproximativ 8.000 de locali-

tăţi din toate statele mem-

bre, precum şi din Norvegia 

şi Islanda, potrivit anunţu-

lui Comisiei Europene de săp-

tămâna trecută.

Internet gratuit 
în spaţiile publice din Cluj

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” 

Cluj-Napoca a investit 3 

milioane de euro pentru 

două noi porţi de îmbar-

care. Potrivit conducerii 

aeroportului, prin această 

investiţie, practice, spaţiul 

pentru îmbarcări externe 

s-a dublat.

Capacitatea Aeroportului In-

ternaţional Avram Iancu va 

creşte cu 900.000 de pasageri 

anual, prin inaugurarea, marţi, 

a două noi porţi de îmbarcare.

„Ne bucurăm că putem a-

sigura condiţii civilizate pasa-

gerilor. Permanent ne strădu-

im ca aceste capacităţi să fi e 

cât mai bune. Apreciem şi mul-

ţumim Consiliului Judeţean 

Cluj care a investit sume enor-

me şi ne-a sprijinit. Am ajuns 

la aproape 3 milioane de pa-

sageri, un profi t semnifi cativ. 

Anul viitor, odată cu fi naliza-

rea anului fi nanciar, sperăm să 

anunţăm aceleaşi rezultate bu-

ne şi acelaşi profi t. Acest spa-

ţiu are o suprafaţă de peste 

1000 de metri pătraţi, este o 

dublare a suprafeţei pentru îm-

barcări externe. Prin această 

investiţie, Aeroportul Interna-

ţional Avram Iancu Cluj a re-

uşit dublarea spaţiilor pentru 

plecări externe. Dacă anul aces-

ta au trecut 1,2 milioane pasa-

geri, mă refer doar pe extern, 

acum avem condiţii corespun-

zătoare. La parter avem 1.000 

de metri pătraţi, este vorba de 

două porţi de îmbarcare cu o 

surafaţă tot de 1.000 de metri 

pătraţi, vom avea capacitate 

sufi cientă pentru rmătorii ani. 

Ne bucurăm că putem să con-

tribuim pentru îmbunătăţirea 

experienţei pasagerilor. Con-

siliul Judeţean Cluj a făcut un 

efort deosebit pentru moder-

nizarea acestui aeroport. Ne 

apropiem de 3 milioane de pa-

sageri şi, de asemenea, şi în 

anul 2018 avem un profi t sem-

nifi cativ. Prin aeroport, pe lân-

gă pasageri, cu cei care con-

duc şi cei care aşteaptă, au tre-

cut peste 6 milioane de oameni. 

Peste 6 milioane vor trece anul 

viitor”, a declarat David Ciceo, 

directorul Aeroportului Inter-

naţional Cluj.

Potrivit acestuia, aeropor-

tul este pregătit pentru intra-

rea României în Schengen.

„În cazul în care România 

va intra în Schengen şi sperăm 

să intre cât mai repede, cel pu-

ţin în ceea ce priveşte aeropor-

turile, noi avem deja asigura-

te condiţiile corespunzătoare 

şi această zonă va fi  în zona 

Schengen. Toate zborurile in-

terne vor fi  în această zonă. 

În ce priveşte Schengen noi 

suntem pregătiţi. Aeroportul 

este pregătit pentru intrarea 

României în Schengen, noi în-

deplinim absolut toate condi-

ţiile. Au fost auditaţi de către 

Comisia Europeană. Sperăm 

ca cel puţin în ce priveşte ae-

roporturile să se întâmple acest 

lucru cât mai repede. Va fi  un 

mare avantaj şi pentru pasa-

geri, şi pentru noi ca aeroport. 

În cazul în care vom intra în 

Schengen, toate zborurile in-

terne vor fi  în acest spaţiu. 

Avem şi multe zboruri non 

Schengen, dar pe lângă bene-

fi ciile pentru pasageri, aştep-

tăm intrarea în Schengen pen-

tru că vor fi  benefi cii şi pen-

tru transportul de marfă. Ar fi  

un impuls nu numai pentru 

aeroport, ci şi pentru econo-

mie”, a mai spus Ciceo.

Investiţia, care s-a ridicat 

la 3 milioane de euro, a fost 

făcută din veniturile proprii 

ale aeroportului.

„Planurile pe anul viitor 

sunt să începem o cale de ru-

lare totală nouă, să continu-

ăm cu planurile de dezvoltare 

pentru 7 milioane de pasageri. 

Avem nevoie de un nou termi-

nal, de noi locuri de parcare 

pentru aeronave şi, de aseme-

nea, sperăm să continue devi-

erea râului Someş astfel încât 

să ajungem la o pistă de 3400 

de metri. Legătura cu gara ră-

mâne o prioritate şi sperăm să 

putem începe şi acest proiect. 

Având în vedere cele două 

porţi, având în vedere supra-

faţa de 1.000 de metri pătraţi, 

estimăm o capacitate de 75% 

creştere, cel puţin 900.000 de 

pasageri în plus. Vor fi  condi-

ţii civilizate. Într-adevăr, în a-

ceastă vară a fost puţin înghe-

suială, dar am pregătit între 

timp condiţiile necesare pen-

tru pasageri”, a mai spus di-

rectorul aeroportului.

La eveniment, au partici-

pat numeroase ofi cialităţi, 

printre aceştia numărându-se 

consilieri judeţeni, viceprima-

rul Dan Tarcea sau prefectul 

Aurel Cherecheş.

De la inaugurare, a lipsit 

conducerea Consiliului Jude-

ţean Cluj .

„Aeroportul este principala 

poartă de intrare a banilor în 

judeţul Cluj şi cred că este cel 

mai important obiectiv pe ca-

re îl are judeţul nostru”, a de-

clarat viceprimarul Dan Tarcea.

Aeroportul Cluj a investit 3 mil. € 
pentru două noi porţi de îmbarcare
Capacitatea Aeroportului Avram Iancu creşte cu 900.000 de pasageri anual

La eveniment, au participat numeroase ofi cialităţi, printre aceştia numărându-se consilieri judeţeni, viceprimarul Dan Tarcea sau prefectul Aurel Cherecheş

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Acest premiu îl dedic clujenilor și 
le mulțumesc colegilor din 
Primăria Cluj-Napoca pentru 
implicarea în promovarea 
constantă a politicilor specifice 
orașului intelligent. Așa cum am 

spus și în cadrul festivității de 
premiere, un «smart city» nu 
poate exista fără «smart citizens». 
Clujenii sunt aceia care fac diferența 
și contribuie decisiv la dezvoltarea 
orașului nostru ca «smart city»“
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Luni seara mai multe 

străzi au rămas pe întune-

ric din cauza unei defecţi-

uni la reţea. Fără curent, 

dar cu chef de glume, fl o-

reştenii au dat năvală pe 

reţelele sociale, unde au 

făcut haz de necaz.

Floreştenii se plâng pe 

grupurile de Facebook că, 

din cauza reţelei de electri-

citate subdimensionată, ră-

mân adesea fără curent.

Cele mai simpatice glume 

pe seama penei de curent:

- Îmi daţi şi mie un ca-

blu de încărcare de 10m? 

Vreau să încarc telefonul de 

la maşina din parcare!

- Curaj, Grinch, acum e 

momentul să ne furi Cră-

ciunul!

- Vând lampă cu petrol. Ba-

te pe 30 de metri… pătraţi

- Legenda spune că 80% 

dintre floreşteni au o seară 

romantică la lumina lumâ-

nărilor…

- Să se facă lumină! Azi 

e luni. E ziua 1. Hai „Băr-

bosule”, că nici electrica nu 

te ascultă.

- Noi, ăştia de pe Flori-

lor, sărbătorim Ora Pămân-

tului în avans.

- Pont… Am 84% baterie 

la telefon. Vând curent…

- Scoateţi brazii (de la 

Târgul de Crăciun) din pri-

ză, că de-aia a căzut curen-

tul pe Eroilor!

- Cumpăr urgent curent în 

Floreşti…

- Ştie cineva din ce cauză 

a venit curentul?!?

10 cele mai bune BANCURI despre 
PANA DE CURENT DIN FLOREŞTI!

Primarul comunei 

Floreşti, Horia Şulea, va 

propune majorarea tarifu-

lui aferent serviciului de 

colectare a deşeurilor 

menajere. Astfel, după 

şedinţa de mâine a 

Consiliului Local, fl oreşte-

nii se vor putea trezi cu o 

taxă mai mult decât dublă 

faţă de cea plătită acum.

La doi ani de la scanda-

lul-monstru în care Floreş-

tiul a fost înecat în gunoa-

ie cu lunile, Horia Şulea pro-

pune mărirea tarifului de sa-

lubritate. Deşi, pe site-ul co-

munei, acesta se laudă că 

„taxa a fost şi este de 6,5 

lei/persoană/lună”, tariful 

plănuit ar putea ajunge la 

15 lei/persoană pe lună. Edi-

lul susţine că nu firma care 

gestionează colectarea de-

şeurilor, Strict Prest SRL, ci 

chiar floreştenii sunt moti-

vul, care fie produc prea 

mult gunoi, fie nu sunt de-

claraţi în evidenţă.

„Dragii mei dragi, din pă-

cate suntem în punctul în 

care taxa aferentă serviciu-

lui de colectare deşeuri me-

najere să fie mărită. La 15 

lei/persoană fizică. Proble-

me majore cu ridicarea de-

şeurilor nu sunt, operatorul 

îşi respectă graficul de ridi-

care, adică de două ori pe 

săptămână (absolut, mai 

sunt situaţii punctuale, sau 

datorate faptului că unii au 

preferat să îşi facă din punc-

tul gospodăresc parcări şi 

atunci, evident, sunt 3 tom-

beroane la 5 blocuri, tom-

beroane care, da, se umplu 

in 48 de ore....)”, scrie edi-

lul din Floreşti pe pagina sa 

de Facebook.

Actuala firmă de salubri-

tate a fost contractată în fe-

bruarie 2017, prin încredin-

ţare directă, fără licitaţie, cu 

ajutorul preşedintelui Con-

siliului Judeţean Alin Tişe. 

Totul a pornit cu incapabi-

litatea vechii firme de a ges-

tiona gunoiul menajer din 

comună, motiv pentru care 

Adunarea Generală a Acţio-

narilor (AGA) Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI) „Gelu Voievod”, for-

mată din Consiliile Locale 

Floreşti, Gilău, Căpuşu Ma-

re şi Măguri Răcătău a sus-

pendat contractul cu fali-

mentara Quatro Eco Salub.

Conform declaraţiilor lui 

Şulea, în momentul de faţă 

sunt 36.500 persoane decla-

rate în Floreşti, care produc 

aproximativ 1.750 tone de de-

şeuri lunar, adică circa 48 kg/

persoană. Acesta se întreabă 

de ce cifrele din comună sunt 

aproape duble faţă de media 

naţională şi pune vina în câr-

ca fl oreştenilor.

„Motivele sunt simple şi 

matematica nu minte. ş...ţ 

Şi avem un grad de colecta-

re fiscală la nivel de persoa-

ne declarate de aprox. 80% 

(care însă, aşa cum veţi ve-

dea, ajunge la 50-55% ra-

portat la nivelul celor care 

de fapt produc deşeu mena-

jer!). România produce 5,8 

milioane de tone de deşeuri 

pe an, cu o medie de 272 de 

kilograme pe an pe cap de 

locuitor arată un studiu Was-

te Atlas, publicat de organi-

zaţia D-Waste. Adică 22,6 

kg deşeuri/lună/persoană.

La Floreşti avem 1750 to-

ne lunar (1,75 milioane kg). 

Ceea ce, la cele 36.500 per-

soane declarate, înseamnă 

48 kg deşeuri/lună/ persoa-

nă. Mai mult decât dublu 

faţă de media naţională”, 

continuă Şulea.

La un simplu calcul, no-

ua taxă ar aduce 547.500 

lei, adică aproape 118.000 

euro lunar, raportat la taxa 

aferentă persoanelor fizice. 

Actualmente, persoanele ju-

ridice plătesc 60 lei/mc, în-

să nici ei nu vor fi scutiţi de 

majorare, care va fi decisă 

în şedinţa de mâine.

Primarul Floreştiului spu-

ne că această taxă ar putea 

scădea din nou pe viitor, în-

să anunţă „război” împotriva 

persoanelor care nu s-au de-

clarat. Totodată, îndeamnă la 

civism, însă reacţiile fl oreşte-

nilor sunt acide, nemulţumiţi 

de scumpirea considerabilă.

În Cluj-Napoca, tariful de 

salubrizare este de 7,10 lei/

persoană/lună, respectiv 45 

lei/mc pentru agenţii econo-

mici şi instituţiile publice. Ta-

xa exorbitantă propusă de Şu-

lea ar scoate 720 de lei anu-

al din buzunarul unei familii 

de 4 persoane, motiv pentru 

care fl oreştenii au dat buzna 

pe postarea primarului, ma-

nifestându-şi nemulţumirea.

Se dublează taxa de salubrizare în Floreşti! 
Şulea aruncă vina în cârca floreştenilor

După şedinţa Consiliului Local, fl oreştenii se vor putea trezi cu o taxă mai mult decât dublă faţă de cea plătită acum.
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Statul român îşi arată 

indiferenţa faţă de gene-

raţiile care vin cu fi ecare 

ocazie. Numărul copiilor 

care primesc alocaţie a 

scăzut continuu, faţă de 

anul 2012, potrivit date-

lor Ministerului Muncii, 

ajungând de la 3,76 mili-

oane de benefi ciari de 

alocaţie de stat în luna 

octombrie 2012 până la 

3,56 milioane de benefi -

ciari în octombrie 2018.

În cadrul unui raport des-

pre Starea Socială din Ro-

mânia, realizat de Institutul 

pentru Calitatea Vieţii al 

Academiei Române, calcu-

lele specialiştilor au scos la 

iveală faptul că în ultimii 29 

de ani, alocaţia pentru co-

pii nu a mai ajuns la nive-

lul de dinainte de Revolu-

ţie. Nu acelaşi lucru se poa-

te spune despre creşterea 

pensiei medii nete. Potrivit 

autorilor, din 2008 creşterea 

acestui transfer social a de-

păşit valoarea pe care o avea 

în 1989, crescând până în 

2016 cu peste 67%.

În perioada comunismului, 
valoarea alocaţiilor era 
mult mai mare

Ani de zile, alocaţia de 

stat pentru copii a fost de 

42 de lei pe lună, iar ultima 

majorare a avut loc în luna 

iunie a anului 2015, când a-

ceasta s-a dublat, ajungând 

astfel la 84 de lei. De atunci 

însă nu s-a mai luat nicio 

măsură în acest sens. Îna-

inte de Revoluţie, alocaţia 

se acorda diferenţiat, în func-

ţie de venitul familiei, fiind 

între 8 şi 10% din salariul 

mediu. Tot în acea perioa-

dă, cuantumul alocaţiilor e-

ra de 3,1% din PIB.

Cele mai recente date de 

la Ministerul Muncii arată 

că suma plătită în octom-

brie 2018 pentru alocaţii a 

fost de 346.606.844 lei. A-

ceastă sumă înseamnă, ra-

portată la PIB-ul pe 2018 de 

949,5 miliarde de lei, doar 

0,04% din PIB. Ca valoare, 

alocaţia pentru copii repre-

zintă azi 3,14% din sala-

riul mediu net (2655 lei/lu-

nă în 2018).

Dacă s-ar aplica aceeaşi re-

gulă acum, raportată la sala-

riul mediu net din 2018 (esti-

mat la 2655 lei/lună) aloca-

ţia ar trebui să fi e (8-10% din 

salariul mediu net) undeva 

între 213 şi 265 de lei/lună.

„Referitor la alocaţii, dis-

cuţia este în ce măsură do-

rim să încurajăm pro-nata-

litatea şi care sunt cele mai 

potrivite metode de a face 

acest lucru. Dezbaterea es-

te una foarte tehnică şi cu 

multe detalii. Dacă dai o 

alocaţie de 100 de lei unu-

ia care câştigă 1.000 de lei 

impactul este cu totul al-

tul decât pentru cineva ca-

re câştigă 5.000 de lei. Tre-

buie să fie foarte clar care 

este rolul acelor alocaţii: 

să ajutăm pe toată lumea 

la fel, să contribuim toată 

societatea la educaţie sau 

dorim să avem o politică 

pro natalistă şi atunci alo-

caţia respectivă este unul 

din elemente. Dacă vrem 

să simulăm natalitatea la 

toate categoriile de venit, 

atunci se merge pe siste-

mul cu procent din ultimul 

venit. Dar aici trebuie să 

avem grijă ca unii să nu îşi 

mărească salariile pe foa-

ie”, a explicat economistul 

Radu Nechita.

Pensiile au tot crescut 
în ultimele aproape 
trei decenii

Nu acelaşi lucru se poa-

te spune despre creşterea 

pensiei medii nete. Potrivit 

autorilor, din 2008 creşterea 

acestui transfer social a de-

păşit valoarea pe care o avea 

în 1989, crescând până în 

2016 cu peste 67%.

Autorii raportului comen-

tează că evoluţia pensiei se 

poate datora presiunii soci-

ale a vârstnicilor, accentua-

tă mai ales în perioadele de 

alegeri. Radu Nechita, spe-

cialist clujean în economie, 

spune că sistemul de pensii 

ar trebui privatizat ca să nu 

se evite problema sifonării 

banului public.

„Despre pensii, eu sunt 

de părere că statul nu ar 

trebui să se ocupe de aşa 

ceva. Ar trebui privatizate, 

am mai spus asta de nenu-

mărate ori. Pensia este un 

risc împotriva căruia ne pu-

tem apăra cu mecanisme 

de piaţă. După cum toată 

lumea ştie, sistemul de pen-

sii din România este un 

imens ceaun comun în ca-

re toată lumea are intere-

sul să pună cât mai puţin 

şi are interes să scoată cât 

mai mult. Diferenţa dintre 

pensionarii speciali şi pen-

sionarii fraieri, asta este 

clasificarea, este că cei spe-

ciali pot să extragă mai mult 

decât au contribuit. Cât 

timp va exista sistemul aces-

ta public de pensii va fi me-

reu aceeaşi problemă a si-

fonării banului public, a 

prăduirii ceaunului comun 

şi a aplicării principiului să 

se ia puţin de la mulţi ca 

să se dea mult la puţini. Bi-

neînţeles, atunci când vine 

o campanie electorală, când 

mai trebuie să cumperi niş-

te voturi, avantajul ceau-

nului comun este pentru 

cei de la putere se manifes-

tă din nou”, a mai spus Ra-

du Nechita.

Alocația este cu 12% mai mică față de 1989, 
iar pensia cu 67% mai mare
Economist clujean: „Statul nu ar trebui să se ocupe de pensii. Acestea ar trebui privatizate”

Alocațiile au crescut, pensiile au scăzut

Marcările de profi t reali-

zate pe activele mai ris-

cante, urmare a menţine-

rii pe roşu a marilor pieţe 

bursiere, s-a refl ectat 

în deprecierea leului faţă 

de principalele valute.

Cursul euro a crescut de la 

4,6495 la 4,6528 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat în culoarul 4,649 – 

4,657. Cotaţia de la ora 14:00 

se plasa la 4,654 lei După sca-

derea de luni la 4,0769 lei, mi-

nimul ultimei luni, media do-

larului american a urcat la 

4,0873 lei, în timp ce cotaţii-

le din piaţă fl uctuau între 4,062 

şi 4,079 lei.

Moneda elveţiană se apre-

cia pe pieţele internaţionale la 

1,123 – 1,126 franci/euro, iar 

media ei a a crescut de la 4,1190 

la 4,1373 lei.

Scăderea infl aţiei, evoluţie 

prognozată de BNR, şi regla-

rea lichidităţii din piaţa mone-

tară, după ce a ajuns la sca-

denţă o emisiune de titluri de 

stat în valoare de 8 miliarde 

de lei, plus cele trei operaţiuni 

de tip repo la care a recurs 

banca centrală. La cele de mai 

sus se adaugă, ca de obicei în 

ultima lună a anului, creşterea 

cheltuielilor pe care la efectue-

ză Finanţele. Indicele la trei luni, 

utilizat la calcularea dobânzilor 

la majoritatea creditelor în lei, 

a stagnat la 3,04%, cel mai re-

dus nivel din ultimele cinci luni 

şi jumătate, iar cel la şase luni, 

folosit la calcularea ratelor la 

creditele ipotecare, a coborât de 

la 3,36 la 3,35%.

Indicele ROBOR la nouă 

luni, calculat în funcţie de ra-

ta dobânzii plătită la credite-

le atrase de către băncile co-

merciale de la alte bănci, a re-

venit la valoarea de la sfârşi-

tul săptămânii trecute de 

3,44% iar cel la 12 luni a co-

borât de la 3,54 la 3,53%.

Monedele din regiune aveau 

o evoluţie faţă de euro, ase-

mănătoare cu cea a leului. Mo-

neda poloneză se deprecia la 

4,293 – 4,30 zloţi iar cea ma-

ghiară la 323,2 – 323,7 forinţi.

Perechea euro/dolar a urcat 

luni până la 1,1440 dolari. În 

condiţiile în care investitorii se 

arătau prudenţi faţă de progra-

mul de majorare a dobânzii din 

2019 al Rezervei Federale ame-

ricane, euro a coborât ieri la 

1,1351 – 1,14 dolari. Indicele 

bitcoin calculat de Bloomberg 

scădea ieri la prânz la 3.340 

dolari, după ce acum două zi-

le urcase la jumătatea zilei la 

aproape 3.500 dolari.

 De Radu Georgescu

Leul s-a depreciat, dobânzile au scăzut
PIAŢA VALUTARĂ

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012
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PROMOVARE

Şefa guvernului este „dispe-

rată”, „fuge de frică”, 

dar este „într-o mare belea”, 

după ce a renunţat la votul 

de marţi de teamă că va 

pierde „cu o diferenţă sem-

nifi cativă”, scriu ziarele.

Cotidianul Daily Telegraph 

parafrazează o expresie folo-

sită de „Doamna de fi er”, pre-

decesoarea Theresei May, Mar-

garet Thatcher, într-un discurs 

din 1980, titrând: „The lady 

is for turning” („Doamna pre-

feră să facă cale-ntoarsă”). În 

discursul din 1980, în plină 

criză economică, Thatcher 

spusese „The lady is not for 

turning”, exprimându-şi ast-

fel refuzul de a renunţa la mă-

surile de liberalizare.

Potrivit Daily Mirror, amâ-

narea votului este un gest 

„laş” şi „inutil” din partea 

premierului, care „uită com-

plet de binele naţiunii în în-

cercarea de a se salva pe si-

ne şi pe conservatorii mo-

derni, această coaliţie fria-

bilă de interese venale care 

a creat haosul actual şi nu 

face decât să-l adâncească”. 

The Times informează că 

Theresa May îi va „implora” 

pe liderii europeni în încer-

carea de a-şi salva acordul 

de Brexit şi consemnează 

într-un pamfl et referitor la 

alocuţiunea de luni a premi-

erului că „atmosfera era ca 

la veterinar după ce famili-

ei i se spune că bătrânul pu-

fos nu va supravieţui”.

PRESA, DESPRE PREMIERUL BRITANIC

„Theresa May a creat 
«haos» și e «disperată»”
Theresa May a decis să amâne votul prevăzut în Camera Comunelor 
asupra acordului încheiat cu Uniunea Europeană pentru retragerea 
ţării sale din blocul comunitar, relatează Press Association.

Theresa May a decis să amâne votul pentru retragerea ţării sale din blocul comunitar

Marți, Jean Claude Juncker și Theresa May s-
au întâlnit, la Bruxelles, în cadrul consultări-
lor lansate de premierul britanic cu lideri eu-
ropeni în încercarea de a obţine noi concesii 
din partea UE, după ce May a decis să amâ-
ne votul prevăzut pentru marţi în Camera 
Comunelor asupra acordului de Brexit conve-
nit cu Bruxelles, de teama unui rezultat ne-
gativ. Președintele Comisiei Europene a de-

clarat că Uniunea Europeană este dispusă să-
i aducă noi clarifi cări Marii Britanii în legătu-
ră cu acordul privind Brexit, dar nu va rene-
gocia acest acord sau protocolul său referitor 
la graniţa irlandeză. Juncker s-a declarat de 
asemenea "uluit" de faptul că premierul bri-
tanic Theresa May nu a reușit să facă accep-
tat de legislativ acordul convenit luna trecută 
cu Uniunea Europeană.

Întâlnire la Bruxelles pentru noi clarificări

Alocuţiunea preşedintelui 

francez Emmanuel Macron a 

fost urmărită, luni seara, de 

peste 21 de milioane de tele-

spectatori pe TF1, France 2 şi 

M6, potrivit datelor compa-

niei de măsurare a audienţei 

Mediametrie, difuzate marţi 

şi preluate de AFP.

Preşedintele Franţei a făcut 

aceste declaraţii în contextul pro-

testelor masive, marcate de vio-

lenţe, organizate de Mişcarea 

„Vestelor Galbene”, care denun-

ţă majorarea preţurilor la carbu-

ranţi şi degradarea nivelului de 

trai. Sute de mii de persoane au 

participat la manifestaţiile orga-

nizate la Paris şi în alte oraşe din 

Franţa. Autorităţile au anunţat, 

luni seară, că 4.523 de protesta-

tari au fost reţinuţi începând din 

17 noiembrie, iar 4.099 au fost 

plasaţi în arest preventiv.

Intervenţia, foarte aşteptată, 

care a durat în jur de 12 minu-

te, a fost urmărită de 9,7 mili-

oane de persoane pe TF1 (34,3% 

din audienţă), de 8,3 milioane 

pe France 2 (29,2%) şi de 3,1 

milioane pe M6 (11%). În acest 

discurs, preşedintele francez a 

promis o serie de măsuri care 

merg în sensul creşterii puterii 

de cumpărare solicitate de „ves-

te”: creşterea salariului minim 

cu 100 de euro din 2019, fără ca 

acest lucru să-i coste vreun eu-

ro pe angajatori, defi scalizarea 

orelor suplimentare din 2018 şi 

anularea creşterii de taxe care 

a fost impusă pensionarilor ca-

re câştigă mai puţin de 2.000 

de euro pe lună. În plus, el le-a 

cerut angajatorilor care pot fa-

ce acest lucru „să plătească o 

primă de sfârşit de an” care nu 

va fi  fi scalizată.

Afi rmând că înţelege „fu-

ria” şi „suferinţa”, preşedinte-

le francez a făcut mea culpa, 

după numeroasele scandări ca-

re i-au cerut demisia în timpul 

protestelor „vestelor galbene”, 

uneori violente, care au avut 

loc în Franţa de la jumătatea 

lui noiembrie, paralizând ţara 

şi scoţând în evidenţă o pro-

fundă fractură socială între gu-

vern şi „veste”.

Peste 21 de milioane de telespectatori 
au urmărit discursul preşedintelui francez
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ANUNŢ PUBLIC

Autoritatea Publica Tutelara , Consiliul Local al Orasului Huedin, organizeaza, prin co-
misia de selectie desemnata prin HCL , evaluarea /selectia prealabila in vederea desem-
narii unui numar de trei membri in Consiliul de administratie pentru intreprinderea publi-
ca TRANSIM S.A.

Evaluarea /selectia prealabila se organizeaza in conditiile respectarii prevederilor OUG 
nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice , aprobata prin Le-
gea nr.111/2016, ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de a-
plicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, a Legii nr. 215/2001 a administratiei pu-
blice locale , republicata cu modifi carile si completarile ulterioare.

Procedura de evaluare/selectie cuprinde doua etape :
Etapa I : selectia dosarelor
Etapa II : interviu pentru candidatii inscrisi in lista scurta ,declarati admisi dupa prima 

etapa ( interviul se va sustine in limba romana)
Conditii de participare :
•experienta in administrarea/managementul unor societati comerciale profi tabile
•studii superioare
•cunoasterea limbii romane /scris, vorbit
•domiciliul stabil/rezidenta in Romania
•capacitate deplina de exercitiu
•nu intra sub incidenta art.6 si art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporati-

va a intreprinderilor publice
•sa aiba cunostinte, aptitudini si experienta necesara pentru a-si indeplini cu succes 

mandatul de administrator
•sa cunoasca responsabilitatea postului si sa isi poata forma viziuni pe termen scurt si 

mediu
•sa aiba capacitatea de asumare a responsabilitatilor fata de intregul consiliu si sa dea 

dovada de integritate si independenta
•sa aiba cunostintele necesare, aptitudini si experienta necesare in in critica constructi-

va, munca in echipa, comunicare, cultura fi nanciara, luarea de decizii si detectarea tipare-
lor pentru a contribui la activitatea consiliului ca intreg.

Dosarul de participare trebuie sa contina :
•CV
•copie dupa actul de identitate
•copie dupa documentele care atesta pregatirea profesionala
•cazier judiciar
•cazier fi scal
•adeverinta medicala din care rezulte starea de sanatate corespunzatoare pentru exer-

citarea functiei in cauza
•documente/adeverinta in original din care sa rezulte experienta in administrarea /ma-

nagementul unor societati comerciale profi tabile
•copie dupa carnetul de munca
•declaratie pe propria raspundere data in conformitate cu prevederile art. 6 si art. 7 din 

OUG nr.109/2011 , privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si ale art.326 
Noul Cod Penal , privind falsul in declaratii

•declaraţie pe proprie răspundere privind calitatea de membru în consilii de adminis-
traţie ale întreprinderilor publice, altele decât cel în care urmează a fi  numit (maxim trei 
consilii)

•declaraţie de consimţământ prin care candidatul își exprimă acordul de a se procesa 
datele sale personale în scopul procedurii de recrutare și selecţie .

Copiile actelor din dosarul de participare se prezinta insotite de documentele originale 
, care se certifi ca pentru conformitate de catre secretarul comisiei, sau copii legalizate.

Publicarea anunţului privind selecţia membrilor consiliului de administraţie se face cu 
cel puţin 30 de zile înainte de data-limită pentru depunerea candidaturilor specifi cată în 
anunţ.

 Dosarele de participare se depun pana la data de 14.01.2019 , ora 16,00 la sediul Pri-
mariei Orasului Huedin. 

În adâncurile Pământului trăiesc milioane 
de specii încă necunoscute de ştiinţă
Viaţa pe Pământ ia miliarde de forme, însă cea mai mare parte a biosferei terestre este ascunsă privirilor, 
în adâncimile abisale ale oceanelor şi în subsol, oamenii de ştiinţă susţinând că ar putea fi vorba de milioane 
de noi specii de viaţă care aşteaptă să fie descoperite, informează Life Science.
În ultimii 10 ani, căutarea 

acestor forme de viaţă 

de sub pământ a fost pre-

ocuparea cercetătorilor 

din cadrul proiectului 

internaţional Deep 

Carbon Observatory 

(DCO). Compus din peste 

1.000 de cercetători din 

52 de ţări, proiectul DCO 

îşi propune să descopere 

şi să clasifi ce formele de 

viaţă din aşa-numita 

„biosferă din adâncuri”, 

un misterios angrenaj 

de ecosisteme vii care 

se succed între suprafaţa 

şi mantaua terestre.

Chiar şi în această lume 

subterană, caracterizată de în-

tuneric, presiune şi tempera-

turi în creştere, pe măsură ce 

coborâm spre centrul Pămân-

tului, există viaţă, iar conform 

cercetătorilor din cadrul DCO, 

ar fi  vorba de milioane de spe-

cii microbiene care au apărut 

la puţin timp după formarea 

planetei şi, de miliarde de ani, 

aşteaptă să fi e descoperite.

Într-un comunicat în ca-

re subsolul planetei este de-

numit „un Galapagos subte-

ran” ce aşteaptă să fi e stu-

diat, cercetătorii din cadrul 

DCO estimează că biomasa 

formelor de viaţă pe bază de 

carbon care trăiesc sub pi-

cioarele noastre este incom-

parabil mai mare decât bio-

masa formelor de viaţă de 

la suprafaţa planetei.

„Chiar şi în întuneric şi 

în condiţii difi cile, cu surse 

de energie limitate, ecosis-

temele intraterestre au evo-

luat în mod unic şi au rezis-

tat de-a lungul milioanelor 

de ani”, a comentat Fumio 

Inagaki, geomicrobiolog din 

cadrul DCO. „Extinderea in-

formaţiilor de care dispunem 

despre viaţa din adâncuri ne 

va ajuta să înţelegem cum 

şi de ce a apărut viaţa pe 

planeta noastră şi dacă via-

ţa poate exista şi în subso-

lul altor planete, aşa cum es-

te Marte”, a adăugat el.

Oamenii de ştiinţă au fo-

rat la mari adâncimi în plato-

urile marine şi au preluat mos-

tre de microbiom din mine şi 

sisteme carstice din sute de 

locuri din întreaga lume. Da-

tele obţinute astfel sugerează 

că biosfera din adâncuri are 

un volum de aproximativ 2,3 

miliarde de kilometri cubi – 

aproximativ dublul volumu-

lui oceanului planetar – şi 

adăposteşte aproximativ 70% 

din bacteriile şi organismele 

unicelulare archaea care tră-

iesc pe Pământ.

Unele astfel de microorga-

nisme extremofi le reuşesc să 

populeze nişe de mediu apa-

rent incredibil de ostile vie-

ţii. Spre exemplu, organismul 

monocelular Geogemma ba-

rossii trăieşte în hornuri hi-

drotermale pe fundul mări-

lor şi oceanelor, proliferând 

la temperaturi de peste 120 

de grade Celsius. Oamenii de 

ştiinţă au găsit microorganis-

me la 5 kilometri adâncime 

în subteran şi până la 10,5 

kilometri sub apă.

Descoperirea de noi for-

me de viaţă şi extinderea gra-

niţelor între care este posibi-

lă viaţa pe Terra le va oferi 

oamenilor de ştiinţă noi cri-

terii după care să caute via-

ţa şi pe alte planete. Trăim 

pe o planetă care efectiv mus-

teşte de viaţă, de la limita su-

perioară a atmosferei până 

în adâncurile crustei terestre, 

iar studiile realizate până în 

prezent asupra biodiversită-

ţii pe Pământ nu au făcut de-

cât să risipească puţin praful 

de la suprafaţă.

„A sosit vremea să ne 

luăm adio de la sonda 

Voyager 2 care, la fel 

ca şi geamăna sa, Voyager 

1, a părăsit Sistemul Solar 

pătrunzând în spaţiul 

interstelar”, arată un 

comunicat al NASA.

Voyager 2, lansată în 1977, 

şi-a petrecut mai mult de pa-

tru decenii explorând Siste-

mul Solar şi este singura son-

dă care a vizitat giganţii ga-

zoşi îngheţaţi Neptun şi Ura-

nus. În prezent, Voyager 2 s-a 

alăturat sondei Voyager 1, de-

venind al doilea obiect pro-

dus pe Pământ care a reuşit 

să se rupă complet de Soare. 

Surprinzător, datele recepţio-

nate de la sondă în timpul ie-

şirii din Sistemul Solar nu sunt 

identice cu cele primite de la 

predecesoarea sa.

Voyager 2 este singura son-

dă care a vizitat toate cele pa-

tru planete gazoase ale Siste-

mului Solar – Jupiter, Saturn, 

Uranus şi Neptun – şi a des-

coperit 16 luni, dar şi feno-

mene unice şi spectaculoase, 

precum Marea Pată Întuneca-

tă a lui Neptun, fi surile din 

calota de gheaţă care acope-

ră satelitul jovian Europa şi 

inelele lui Uranus şi Neptun.

Oamenii de ştiinţă aştep-

tau confi rmarea ieşirii lui Voya-

ger 2 din Sistemul Solar încă 

din luna august, când datele 

trimise de sondă sugerau fap-

tul că se apropie de aşa-nu-

mita zonă de heliopauză, o 

bulă creată de vântul solar în 

care se afl ă întregul Sistem 

Solar, de la Soare până dinco-

lo de norul Oort de comete şi 

asteroizi afl at la aproximativ 

1 an lumină de Soare.

În afara acestei bule, care 

protejează întregul sistem so-

lar de radiaţiile cosmice prove-

nite din centrul galactic, Voya-

ger 2 va continua să transmită 

date, la fel ca şi Voyager 1, pâ-

nă va rămâne fără energia nu-

cleară ce-i alimentează motoa-

rele şi instrumentele de bord.

Momentul exact al ieşirii 

este greu de identifi cat pentru 

că Voyager 2 este doar a doua 

sondă care a trecut dincolo de 

Sistemul Solar cu instrumen-

tele de bord în stare de func-

ţionare şi transmiţând mesaje 

spre Pământ. Voyager 1 a reu-

şit acest lucru încă din 2012, 

însă zona de heliopauză nu 

este o sferă perfectă în jurul 

Sistemului Solar, extinzându-se 

şi micşorându-se în funcţie de 

activitatea solară şi de inten-

sitatea fl uxului de vânt solar.

Ca şi Voyager 1, sonda 

Voyager 2 va continua să adu-

ne şi să transmită spre Pământ 

date atât timp cât va dispune 

de sufi cient plutoniu pentru 

energie. Când plutoniul nu va 

mai fi  sufi cient, sonda va în-

cepe să-şi oprească instrumen-

tele unul câte unul, prioriti-

zând menţinerea în funcţiu-

ne cât mai îndelungată a in-

strumentelor considerate mai 

importante de către NASA. 

Conform estimărilor, cândva 

la orizontul anului 2025, in-

strumentele sondei Voyager 2 

vor transmite ultimele seturi 

de date spre Pământ şi se vor 

închide pentru totdeauna.

Sonda Voyager 2 a părăsit Sistemul Solar
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, beci, 
sobe noi, apă caldă, pomi tineri 
de brazi, tuia, fosă septică la DN, 
la 7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (10.14)

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

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunași la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

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

0746-402720. (5.7)

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (5.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 22 
ml la șoseaua asfaltată, curent, a-
pă, gaz în apropiere. Cei intere-
saţi pentru detalii, pot suna la tel. 
0734-777772.

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 5800 mp, teren arabil în 

sat Câmpenești, com Apahida. Preţ 
negociabil. Tel. 0758- 051260.

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Titulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (8.10)

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

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

SERVICII

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

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

AUTO-MOTO

¤ Vând autorizaţie taxi Cluj-Na-
poca, cu sau fără autoturism Da-
cia Logan Laurate 1.2, an 2016, 
benzină + GLP, 99500 km, echitat 
complet, Nova Taxi, la preţul pie-
ţei. Tel. 0751-705527. (4.5)

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând mașină de tricotat ”SI-
MAC” cu 3 ace. Informaţii supli-
mentare la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (4.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând chiuvetă faianţă albă, 
cu baterie, 60 x 50 cm, WC cu 
rezervor și capac, calorifer 95 x 
60 cm și candelabru cu 3 braţe 
cu abajure sticlă opaca. Infor-
maţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (4.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(4.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (4.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (4.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâsle, 
pompă, douî scaune pneumatice și 
mototr electric, nou, toate marca 
SAYLOR, preţ 700 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare la 
tel. 0744-479172. (6.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (6.7)

¤ Vând covor cu chenar și medali-
on, culoare fond bej cu grena și ne-
gru, dimensiunea 3,50 x 2,50 m, 
stare foarte bună, aspect frumos, 
preţ bun. Inf. la telefon 0744-30 
9401 sau 0264-444915. (5.7)

¤ Vând pălincă de prune. Informa-
ţii la telefon 0756-942490. (6.10)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, 
cu cameră și cauciuc, cadru de 
aluminiu, multiple poziţii, coș cu 
bagaje, copertină reglabilă, pe-
lerină de ploaie, ham, centură 
de siguranţă 5 puncte, frână de 
mână și picior, preţ 350 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-955625. (6.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (6.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (6.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (5.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (6.7)

CĂRŢI

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 

buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-321720. 
(19.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (19.20)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a II-a licitaţie pu-
blică, în data de 10.01.2019, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară: 1. Semiremorcă 
04 Schwarzmuller, SPA3/E, an fa-
bricaţie 2004, sarcină maximă 
27.100 kg. Drepturile reale și pri-
vilegiile care grevează bunurile, 
dacă este cazul: Nu sunt. Preţul 
de evaluare sau de pornire al lici-
taţiei, exclusiv TVA: 30.600 lei. 
Cota TVA/ neimpozabil/ scutit *): 
19%. Preţul de evaluare sau de 
pornire a licitaţiei fi ind conform 
tabelului de mai sus. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 

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

0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

CITAȚII

¤ Numiţii Mate Kata Jambor, Ma-
te Andras Jambor, Mate Ferencz 
Jambor minor, Mate Erzsebet, 
Mate Dezso, Mate Ferencz minor 
și Mate Andras sunt citaţi la Jude-
cătoria Huedin în dosar nr. 
1106/242/2018 în data de 
29.01.2019 ora 10,00.

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student și le-
gitimaţie de transport pe numele 
OBREJA IOANA MĂDĂLINA, Facul-
tatea de Știinţe și Politice, Admi-
nistrative și ale Comunicării. Le 
decla nule.

¤ Pierdut certifi cat de membru 
OAMGMR pe numele MUNTEAN 
BALEA OLGA ELENA.

¤ Pierdut certifi cat de membru 
OAMGMR pe numele MUNTEAN 
BALEA VALER.

¤ Pierdut certifi cat de membru al 
OTDR-Debutant seria D nr. 5018 
pe numele DOLHA DANIELA COR-
NELIA. Îl declar nul.

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că "Elaborare PUZ în conformitate cu prevederi-
le Legii nr. 350/2001 actualizată pentru extindere hală me-
talică industrială, recompartimentări interioare, amena-
jări verticale, împrejmuire, racorduri şi branşamente, ope-
raţiuni notariale", Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 277, titu-
lar S.C. POWER BELT 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 Dorobanlilor, nr.99, 
bl. 98, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: ofi ice@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între ore-
le 9:00-14:00 și vineri între orele 9:00-12:00, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data 12.12.2018.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Interes general 

17:15 Comorile ingropate din 
Marele Război 

18:00 Comorile ingropate din 
Marele Război 

18:15 Studio 

18:50 Live sală, Campionatul 
European de Handbal-Franţa 
2018 - Nancy 

19:00 Pulsul zilei 

19:00 Handbal Feminin - 
Campionatul European Franta 
2018 - Nancy: Ungaria - 
Romania 

23:30 Mystery Files  

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Intrusul 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Columbiana 

22:45 Luptă curajoasă 
22:45 Oldboy: Prizonier în 
libertate 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 
14:00 Camera de râs 
14:30 Teleshopping 
15:05 Focus 
16:00 Elisa 
17:10 Trăsniți din NATO 
18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește 
mai bine 
20:30 Cronica cârcotașilor 
22:30 Starea naţiei 
23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Puterea dragostei 
15:00 Teo Show 
17:00 Un destin la răscruce 
18:45 Știrile Kanal D 
20:00 Mireasa din Istanbul 
23:15 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 
14:30 Rezumatele Ligii I 
Betano 
15:00 Teleshopping 
16:00 Rezumatele etapei 
Primiera Liga 
17:00 Știrile Look Sport 
17:30 Liga Magazin 
18:00 Rezumatele etapei 
Super Lig 
19:00 Studio UEFA Champions 
League 
19:55 UEFA Champions 
League: Viktoria Plzen – AS 
Roma 
22:00 UEFA Champions 
League: Young Boys Berna – 
Juventus Torino

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

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

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACORD DED MEDIU

CASA DE PENSII A BISERICII REFORMATE DIN 
ROMÂNIA, cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu, 
nr.15, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 
de parcaj public, spaţii servicii şi administrative, amenajări 
exterioare, împrejmuire, racorduri şi branşamente, 
organizare de şantier’’, propus a fi  realizat în jud. Cluj, 
Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr.22-24.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul Dico și Ţigănaș birou de 
proiectare, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 98-100, în 
zilele de luni-vineri între orele 9oo-14oo.

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

NOTIFICARE

Subscrisa C.I.I. PAŞCALĂU EMILIA, în calitate de 
lichidator judiciar al societăţii SC. LEO & GI MARKET S.R.L. 
numită prin nr. Sentinţa Civilă nr. 2071/07.12.2018, 
pronunţată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 
1047/1285/2018,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii S.C. LEO & GI MARKET S.R.L. 

sediu social în Loc. Florești, str. Cetăţii nr. 506 Jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/2564/2011, având CUI: 29228067, ca faţă de aceasta 
a fost deschisă procedura insolventei în formă simplifi cata 
și în consecinţă:

Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor: 07.01.2018

Termenul de verifi care a creanţelor, de întocmire și publicare 
în BPI a tabelului preliminar de creanţe: 22.01.2018.

Termen de depunere a contestaţiilor faţă de tabelul de 
creanţe este de 7 zile de la data publicării în BPI și termenul 
de soluţionarea contestaţiilor și defi nitivarea tabelului de 
creanţe: 05.02.2017.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul ”Elaborare PUZ pentru construire ansamblu 
de patru imobile de locuinţe colective S (D)+P+4E+Er, 
amenajări exterioare, împrejmuire teren, racorduri şi 
branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în comuna 
Florești, sat Florești, strada Someșului f.n., jud Cluj, titular 

S.C. HOBAN INVEST S.R.L. şi S.C. ADA TRANSPORT 
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 Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, bl 
9B, cod 400609, tel. 0264-410716, email: offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni –vineri, între orele 9.00-14.00, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. CLUJ,
scoate la concurs 

următoarele posturi didactice:
- Profesor / Asistent medical generalist, 3 posturi
- Profesor / Medic , 2 posturi
Relaţii și informaţii la telefon : 0760663940

AVIZ DE MEDIU
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Începe returul 
handbalistic

Prima etapă a returului din Liga 
Națională se va desfășura mier-
curi și joi, 12-13 decembrie 2018. 
Primul meci al etapei este cel din-
tre CSM Bacău și Universitatea 
Cluj-Napoca, acesta având loc în 
12 decembrie de la ora 17:30 în 
Sala Sporturilor din Bacău. Echipa 
gazdă se afl ă pe locul 12, iar 
handbaliștii clujeni ocupă locul 14 
în clasamentul campionatului 
național. După această etapă, 
Liga Națională intră în pauză 
competițională până pe 30 ianu-
arie 2019.

Hard work, 
not twerk
Ada Hegerberg a fost desemnată 
cea mai bună jucătoare de fotbal 
din lume, în cadrul ceremoniei de 
decernare a Balonului de Aur, la 
Paris. Zâmbetul i-a pierit rapid de 
pe buze sportivei, care a fost invi-
tată de către prezentatorul Martin 
Solveig să facă twerk. Scena a de-
venit viral la scurt timp, iar diverse 
campanii și persoane publice au 
venit în sprijinul jucătoarei din 
Norvegia, printre care și Cristina 
Neagu. Federația Română de 
Handbal derulează campania 
„Hard Work. Not twerk”, ca răs-
puns la momentul penibil la care 
a fost supusă Ada Hegerberg. 
Cristina Neagu este principalul 
ambasador al campaniei, care a 
distribuit un video de promovare, 
însoțit de mesaj, special pentru 
cea mai bună fotbalistă din lume. 

Ultimul meci 
pentru voleibaliști
Echipa de volei masculin a 
Universității Cluj va juca ultimul 
meci de pe teren propriu din 
2018 în compania formației CS 
Știința Explorări Baia Mare. 
Partida va avea loc astăzi, 12 de-
cembrie, de la ora 18:00 în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” și 
contează pentru etapa a X-a, pen-
ultima a turului Diviziei A1. În run-
da trecută, universitarii au cedat 
cu Arcada Galați, 0-3, iar băimăre-
nii au stat, fi ind număr impar de 
echipe în campionat. Cele două 
echipe sunt vecine de clasament, 
Știința Explorări fi ind pe locul opt 
cu șase puncte, iar Universitatea 
pe nouă cu cinci puncte.

Călare la Winter Tour
Clubul Ecvestru 163 Plopi din lo-
calitatea Prejmer, județul Brașov, 
găzduiește etapa a doua a 
Campionatului Național de Sală 
sub denumirea „Winter Tour”, în 
perioada 13-16 decembrie 2018. 
De la secția de echitație a Clubului 
Sportiv Universitatea Cluj-Napoca 
vor participa, la această etapă, 
călăreții Alexandra Cenușă și 
Irimia Constantin, ambii alături 
de calul Loco II, aceștia fi ind 
însoțiți de antrenorul Tudor 
Ciplea. Organizatorii, Clubul 
Ecvestru 163 Plopi și Federația 
Ecvestră Română, îi așteaptă pe 
spectatori cu parcursuri de obsta-
cole, colinde, demonstrații de dre-
saj, voltijă și multe alte surprize.

Pe scurt

Jucătorii antrenaţi 

de Mihai Silvăşan au 

reuşit să facă un meci 

superb, câştigând în ulti-

mele minute.

Partida din Sala Polivalen-

tă a început cu un moment 

special, aruncarea onorifi că 

al partidei fi ind făcută de Ghi-

ţă Mureşan.

Timişorenii au început pu-

ternic partida disputată în Sa-

la Polivalentă din Cluj-Napo-

ca câştigând detaşat primul 

sfert al meciului, scor 18-27. 

Clujenii nu s-au lăsat mai pre-

jos şi până la pauză au reuşit 

să întoarcă scorul şi să intre 

la vestiare la scor de egalita-

te, 46-46.

Repriza secundă a fost 

una aproape la indigo, în 

primul sfert reuşind să se 

impună oaspeţii, după care, 

în ultimul sfert clujenii au 

tras mai tare cu mingi de 3 

puncte şi au reuşit să se im-

pună. Când mai era doar 1 

minut şi 30 de secunde, Ra-

sic a reuşit să marcheze un 

coş de trei puncte şi să du-

că echipa clujeană în avan-

taj, scor 90-88. Din acel mo-

ment timişorenii nu au reu-

şit să întoarcă scorul iar clu-

jenii au ajuns la cea de a 

şaptea victorie din opt me-

ciuri disputate.

Antrenor principal U-Ban-

ca Transilvania, Mihai Silvă-

şan, că se aştepta la un astfel 

de meci din partea timişore-

nilor şi mentalitatea să se 

schimbe la echipă ca să nu 

mai fi e probleme.

„Un meci spectaculos 

pentru suporteri, probabil, 

pentru noi nu a fost chiar 

aşa de spectaculos... Ştiam 

că Timişoara nu are nimic 

de pierdut, din păcate, ma-

rea noastră problemă în ul-

timele două meciuri a fost 

mentalitatea cu care am in-

trat în teren. Am reuşit, în-

tre ghilimele, să primim 46 

de puncte în prima repriză 

şi încă 32 în sfertul al trei-

lea, ceea ce e enorm. Din 

fericire, şi asta mă bucură 

şi aici, şi în deplasarea de 

la Piteşti, echipa aceasta ara-

tă caracter, ştiam ce jucă-

tori am luat în vară, mă aş-

teptam la asta şi pe chestia 

asta trebuie să clădim. Însă 

nu trebuie să aşteptăm la 

fiecare meci ceva extraor-

dinar să se întâmple pen-

tru ca atitudinea aia de în-

vingători să iasă la supra-

faţă, trebuie să intrăm cu 

ea în teren”, a declarat Mi-

hai Silvăşan.

Următorul meci pentru 

echipa U-BT Cluj-Napoca va 

avea loc în deplasare, sâmbă-

tă, 15 decembrie, de la ora 

16:15, în compania formaţiei 

Steaua Bucureşti.

Victorie în ultimul minut pentru U-BT 
împotriva formație BC Timișoara
U-Banca Transilvania a învins formația BC SCM Timișoara, scor 91-88 
(18-27, 28-19, 21-32, 24-10), în etapa a 8-a a Ligii Naționale

U-Banca Transilvania a învins formația BC SCM Timișoara cu un scor de 91-88 

1. BC CSU Sibiu 16

2. U-Banca Transilvania Cluj 16

3. SCMU Craiova 15

4. CSM CSU Oradea 15

5. BCMU FC Argeș Pitești 12

6. CS SCM Timișoara 11

7. Steaua București 11

8. Dinamo Știința București 9

Clasament LNBM 
Grupa A:

Campionul mondial 

de mountain bike Nino 

Schurter a fost desemnat 

Sportivul anului 2018 în 

Elveţia, în cadrul unei 

gale care a avut loc luni, 

privându-l pe legendarul 

tenismen Roger Federer de 

şansa de a-şi trece în pal-

mares al optulea trofeu.

Nino Schurter a obţinut 

34% în cadrul anchetei pen-

tru desemnarea sportivului 

anului în Ţara Cantoanelor, 

devansându-l pe Roger Fede-

rer şi pe schiorul de fond Da-

rio Cologna.

În vârstă de 32 ani, Schur-

ter a câştigat în 2018, pentru 

al patrulea an consecutiv, Cu-

pa Mondială de moutain bi-

ke, pe lângă titlul de campi-

on al lumii.

Roger Federer (37 ani) a 

terminat victorios Openul Aus-

traliei, primul turneu de Ma-

re Şlem al anului, revenind 

totodată pentru câteva săptă-

mâni în fotoliul de lider al cla-

samentului ATP.

La feminin, triatlonista Da-

niela Ryf (31 ani) a fost de-

semnată sportiva anului în El-

veţia, după ce a câştigat toa-

te competiţiile la care a par-

ticipat în 2018, între care şi 

puternicul concurs Ironman 

din Hawaii.

Nino Schurter (născut la 

data de 13 mai 1986) este un 

ciclist elveţian de cross coun-

try care concurează pentru 

echipa SCOTT-SRAM MTB Ra-

cing. Schurter a câştigat pâ-

nă în acest moment campio-

natul mondial în turneele mas-

culine în anii 2009, 2012, 2013, 

2015, 2016, 2017 şi 2018 şi 

Cupa Mondială UCI în anii 

2010, 2012, 2013, 2015, 2017 

şi 2018. El a câştigat medalia 

de aur în ciclism montan la 

Jocurile Olimpice de la 2016, 

la Jocurile Olimpice de Me-

dalie de Argint 2012 şi la me-

dalia de bronz la Jocurile 

Olimpice din 2008. A câştigat 

Campionatul Naţional Elveţi-

an în ciclismul montan din 

2012, 2013, 2014, 2015. S-a 

alăturat echipei Orica-Green 

EDGE pentru o serie de cur-

se în timpul sezonului 2014.

În 2018, Nino Schurter a 

reuşit să se claseze, cu bici-

cleta Scott Spark RC 900 World 

Cup, pe prima poziţie la com-

petiţiile ciclism montan de la 

Nove Mesto na Moravě, 
Albstadt, Val Di Sole şi La 

Bresse, pe prima poziţie la Jer-

sey Campionatul Mondial de 

Mountainbike (XC) şi la tot 

pe prima poziţie la Cupa Mon-

dială organizată de UCI (Uni-

on Cycliste Internationale).

Un ciclist a fost desemnat 
sportivului anului

România va face parte 

din grupa a 8-a alături 

de Danemarca, Ucraina, 

Finlanda, Irlanda de Nord 

şi Malta.

Echipa de fotbal U21 a Ro-

mâniei şi-a afl at adversarele din 

preliminariile Campionatului 

European din 2021. Naţionala 

lui Mirel Rădoi a fost repartiza-

tă în Grupa 8 şi va întâlni Da-

nemarca, Ucraina, Finlanda, Ir-

landa de Nord şi Malta.

Marţi, 11 decembrie, la Nyon, 

a avut loc tragerea la sorţi pen-

tru Campionatul European de 

tineret care va avea loc în Un-

garia şi Slovenia.

Naţionala pregătită de Mirel 

Rădoi s-a afl at în urna a doua va-

lorică, pe baza rezultatelor din ul-

timele trei campanii de califi care.

La califi cările care încep în 

toamna anului viitor sunt eligi-

bili pentru echipa naţională U21 

toţi jucătorii născuţi începând 

cu data de 1 ianuarie 1998.

Astfel, o mare parte din ac-

tuala generaţie (Ionuţ Radu, 

George Puşcaş, Adrian Rus, Dra-

goş Nedelcu, Andrei Ivan, Io-

nuţ Nedelcearu, Răzvan Marin, 

Alexandru Cicâldău) nu va mai 

putea evolua la U21.

Au fost trase la sorţi 8 grupe 

de câte 6 echipe şi una de 5. Se 

califi că la EURO câştigătoarele 

celor 9 grupe, în timp ce prime-

le două formaţii clasate pe lo-

curile secunde vor disputa un 

baraj în dublă manşă pentru ul-

timul loc la turneul fi nal. Gaz-

dele Ungaria şi Slovenia sunt 

califi cate din ofi ciu.

Preliminariile încep în peri-

oada 18-20 martie 2019, însă 

pentru selecţionatele califi cate 

la EURO 2019 primele meciuri 

vor fi  programate abia în peri-

oada 2-10 septembrie 2019.

România U21 și-a aflat adversarele 
din preliminariile EURO 2021

Grupa 1: Italia, Suedia, Islanda, Irlanda, Armenia, Luxemburg

Grupa 2: Franţa, Slovacia, Elveţia, Georgia, Azerbaijan, 
Liechtenstein

Grupa 3: Anglia, Austria, Turcia, Kosovo, Albania, Andorra

Grupa 4: Croaţia, Cehia, Grecia, Scoţia, Lituania, San Marino

Grupa 5: Serbia, Polonia, Rusia, Bulgaria, Letonia, Estonia

Grupa 6: Spania, Israel, Muntenegru, Macedonia, Kazahstan, 
Insulele Feroe

Grupa 7: Portugalia, Olanda, Norvegia, Belarus, Cipru, Gibraltar

Grupa 8: Danemarca, România, Ucraina, Finlanda, Irlanda de 
Nord, Malta

Grupa 9: Germania, Belgia, Ţara Galilor, Bosnia, Republica Moldova

Tabloul complet:

Programul meciurile 
din preliminarii:

18 - 20 martie 2019
3 - 11 iunie 2019
2 - 10 septembrie 2019
7 - 15 octombrie 2019
11 - 19 noiembrie 2019
23 - 31 martie 2020
31  august - 8 septembrie 

2020
5 - 13 octombrie 2020

Barajul: 9 - 17 noiembrie 2020
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