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Descoperire arheologică 
unică în Cluj
Lucrările la o clădire de birouri au scos la 
iveală un zid roman peste care este supra-
pus un zid medieval.  Pagina 3

POLITICĂ

Boc: „Dacă cineva nu dă 
tonul, ne vom scufunda”
Unul din cei patru semnatari ai Alianţei 
Vestului, Boc explică ce înseamnă aceasta 
pentru dezvoltarea regională.  Pagina 5

ACTUALITATE

Clujean reţinut 
pentru ţepe cu bitcoin
Vlad Nistor, fondatorul unei fi rme care fă-
cea tranzacţii cu bitcoin, a fost reţinut de 
procurorii SUA.  Pagina 2

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Doi clujeni, acuzați de crimă în Anglia
POLITICĂ

Subvenţiile partidelor politice 
merg la bugetul de pensii?Un bărbat şi o femeie, din 

România, au fost acuzaţi pen-
tru crimă în Harehills, o sub-
urbie a oraşului englez Leeds. 
Poliţia a reţinut două persoa-
ne, Călin Ciprian B. de 35 de 
ani şi Maria R. de 24 de ani, 
acuzaţi de crimă. Victima se 
numeşte Vasile Roman Z. şi 
este fratele tinerei reţinute 
pentru crimă.

Se pare că Ciprian B. este 
cel care, în urmă cu 12 ani, 
a omorât în bătaie un student 
nevinovat, în parcarea clubu-
lui Obssesion, alături de mai 
mulţi prieteni. Călin Ciprian 
B. (35 de ani) a fost găsit vi-
novat şi condamnat la 8 ani 
de închisoare pentru ucide-
rea cu o bucată de pavaj a 

unui student acum 12 ani, în 
parcarea clubului Obssesion. 
Acesta a fost eliberat între 
timp şi a plecat în Anglia, iar 
acum ar fi fost reţinut pentru 
o nouă crimă. Ciprian B. a 
fost eliberat condiţionat în 
2014, după doar 5 ani petre-
cuţi în puşcărie.

Studentul Călin Gordea a mu-
rit în noaptea de 5/6 noiembrie 
2006, în faţa clubului Obsessi-
on, unde îşi aniversa împlinirea 
vârstei de 21 de ani, alături de 
mai mulţi prieteni. Primarul 
Emil Boc a trecea în acea noap-
te cu autoturismul prin zonă, a 
oprit şi a încercat să ajute vic-
tima, fi ind unul dintre cei care 
au sărit pentru a-i acorda pri-
mele manevre de resuscitare.

Preşedintele Pro România Vic-
tor Ponta a anunţat că va propu-
ne ca timp de un an partidele să 
nu mai primească subvenţii de la 
bugetul de stat, iar banii să mear-
gă la bugetul de pensii, el prezen-
tând şi o listă a sumelor primite 
de partide de la buget.

„Vom face un amendament ca 
un an de zile sa nu se platească a-
ceste subvenţii. Ioana Petrescu (n.r. 
– fostul ministru de Finanţe) mi-a 
spus că toţi benefi ciarii de pensie 
minimă de 540 de lei pot primi 
pensie dublă. Sunt 300.000 de be-
nefi ciari cărora le putem dubla pen-
siile doar dacă un an de zile nu 
mai primesc partidele politice a-
ceste subvenţii, Cred că un an de 

zile de solidaritate a PSD şi PNL 
cu pensionarii din Romînia ar fi  un 
gest apreciat", a spus Ponta.

El a prezentat lista furnizată de 
AEP cu subvenţiile primite de par-
tide în luna septembrie, listă con-
form căreia PSD a primit 35 de 
milioane de lei, PNL – 16 milioa-
ne de lei, iar în octombrie PSD a 
primit 12 milioane de lei, iar PNL 
5,5. Referindu-se la schimbarea 
legii privind fi nanţarea partidelor, 
Ponta a remarcat: „În loc să fi nan-
ţăm la procent din PIB sănătatea 
sau educatia, fi nanţăm la procent 
din PIB partidele politice”. Victor 
Ponta a apreciat că asemenea su-
me din bani publici pentru un par-
tid reprezintă foarte mult.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.6605 LEI

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

CLUJ-NAPOCA

-10C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

După patru ani, 13 km. din Autostrada Transilvania au fost deschiși traficului
Compania de Drumuri a deschis circulația pe 13,7 km din Autostrada Translvania, la patru ani de când au fost semnate 
contractele în valoare de 66 de milioane de euro. Cele două loturi ar fi trebuit să fi fost gata în 12 luni. Pagina 4

PREȘEDINTELE CJ CLUJ, ALIN TIȘE, SE ÎNCURCĂ ÎN NUMERE

Cât a costat închiderea gropilor de gunoi?

Închiderea gropilor de gunoi din Gherla, Turda și Huedin „fără niciun fel de costuri 
suplimentare” a costat cu 172.000€ mai mult. Așa rezultă dintr-o operație 
matematică de clasa a treia. Au fost fost sau n-au fost costuri suplimentare?! Pagina 3

Cine ne minte,,
Tișe sau matematica?
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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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0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Şase maşini implicate 
în două accidente în lanţ 
în localitatea Floreşti

Șase mașini au fost implicate, miercuri, în 
două accidente petrecute succesiv, pe di-
recţii de mers diferite, la intrarea în muni-
cipiul Cluj-Napoca dinspre localitatea 
Florești, o persoană fi ind transportată la 
spital. Potrivit informaţiilor oferite de pur-
tătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Traian Morar, 
primul care s-a produs a fost accidentul în 
care au fost implicate patru mașini, iar la 
scurtă vreme după aceea, pe sensul de 
mers opus, alţi doi șoferi s-au tamponat, 
în aceeași zonă, cel mai probabil, din cau-
za faptului că atenţia le-a fost distrasă de 
evenimentul pe lângă care treceau. “În ur-
mă verifi cărilor s-a constatat că o conducă-
toare auto de 24 de ani din Cluj-Napoca în 
timp ce conducea un autoturism pe DN1 

pe sensul de mers Florești-Cluj nu a adap-
tat viteza la condiţiile meteo-rutiere, re-
spectiv carosabil umed, a pierdut controlul 
asupra direcţiei de deplasare, a intrat pe 
contrasens și a lovit un autoturism condus 
regulamentar de o femeie de 40 de ani 
din Florești. Ulterior, autoturismul lovit a 
fost proiectat în alt autoturism condus re-
gulamentar dinspre Cluj-Napoca spre 
Florești de către un bărbat de 46 de ani 
din Zalău. Acesta din urmă a fost proiectat 
într-un alt autoturism condus regulamen-
tar în aceeași direcţie de mers, de către un 
bărbat de 29 de ani din Cluj-Napoca”, 
transmite IPJ Cluj.

Bărbat reţinut de poliţişti. 
A cultivat cannabis în casă!
Poliţiștii din Cluj-Napoca au efectuat 3 
percheziţii la domiciliile unor persoane 
bănuite de trafic și deţinere de droguri de 
risc, în urma cărora un bărbat, de 28 ani 
a fost reţinut pentru 24 ore. Potrivit unui 
comunicat la data de 11 decembrie, poli-
ţiști din cadrul Brigăzii de Combatere a 
Criminalităţii Organizate Cluj-Napoca au 
efectuat 3 percheziţii domiciliare, în urma 
cărora au descoperit și ridicat 100 de gra-
me de cannabis, aproximativ 2 kilograme 
de masă vegetală de cannabis, compri-
mate de MDMA, 17 doze de LSD, 2 cânta-
re electronice, grindere, instrumente de 
consum, o instalaţie pentru cultivarea 
outdoor a cannabisului și două telefoane 
mobile. "Din investigaţiile poliţiștilor a 
rezultat faptul că un bărbat ar fi cultivat 
plante de cannabis în locuinţa sa din 
Cluj-Napoca, pe care le-ar fi comercializat 
îndeosebi clienţilor unui bar din localita-
te", se arată în comunicatul IPJ Cluj.

Razie în căminele de studenţi. 
Un tânăr s-a ales cu dosar penal
Peste 1.500 de studenţi români și circa 50 de 
studenţi străini au fost legitimaţi cu ocazia u-
nei ample acţiuni a poliţiștilor în Complexul 
Studenţesc Mărăști. Potrivit IPJ Cluj, la data 
de 11 decembrie, în intervalul orar 
06:00-08:00, poliţiștii au organizat și desfă-
șurat o acţiune în Complexul Studentesc 
Mărăști. Au fost aplicate un număr de 8 sanc-
ţiuni în valoare totală de 1.500 lei și a fost 
constatată o infracţiune de fals privind identi-
tatea. Un tânăr de 21 ani din judeţul Alba a 
prezentat o legitimaţie de cămin ca fi ind a 
sa, deși aceasta era pe un alt nume, legiti-
maţia neavând aplicată o fotografi e. În baza 
acesteia, tânărul locuia în cămin de la înce-
putul anului universitar 2018-2019. 
Legitimaţia a fost ridicată de poliţiști, iar tâ-
nărului i s-a întocmit un dosar penal pentru 
comiterea infractiunilor de fals material și 
fals privind identitatea”, anunţă IPJ Cluj.

Pe scurt

Procurorii DIICOT, poliţiş-

tii de la Brigăzile de 

Combatere a Crimei 

Organizate, Structura 

Centrală, Craiova şi Cluj, 

dar şi patru agenţi de la 

US Secret Service, au des-

cins marţi dimineaţa la 

locuinţa şi biroul unui 

clujean, Călin Vlad Nistor, 

de 29 de ani, scrie Evz.ro.

Procurorii americani au de-

cis să le solicite omologilor din 

România să îl reţină pe Nistor, 

iar ulterior să îl extradeze în 

SUA, unde este cercetat în do-

uă dosare penale, acuzaţiile 

vizând infracţiuni de înşelă-

ciune, fraude informatice, con-

stituirea unui grup infracţio-

nal organizat şi spălare de bani. 

Surse judiciare susţin că an-

cheta este condusă de procu-

rorul Cosmin Hălălău de la DII-

COT – Structura Centrală.

Procurorii au ridicat mai 

multe unităţi de stocare a in-

formaţiei, urmând ca în zile-

le următoare acestea să fi e 

percheziţionate.

În cursul serii de marţi, 

Vlad Nistor a fost adus la Par-

chetul de pe lângă Curtea de 

Apel Cluj, unde a fost audiat, 

în cadrul procedurii de extră-

dare. Pe numele său a fost 

emis un mandat de reţinere 

de 24 de ore, urmând ca mâi-

ne, Curtea de Apel Bucureşti 

să se pronunţe în legătură cu 

cererea SUA, privind extrăda-

rea lui Vlad Nistor în SUA, ca 

urmare a celor două cereri de-

puse de Departamentul de 

Justiţie din SUA.

Vlad Nistor este un tânăr 

clujean care a a înfi inţat o 

societate comercială care se 

ocupă cu tranzacţiile de bit-

coin. Conform site-ului ofi ci-

al, compania are o cifră de 

afaceri de 3.25 milioane EUR, 

realizând peste 32.000 de 

tranzacţii în 2017. Pe parcur-

sul celor 3 ani de activitate, 

CoinFlux a ajuns să aibă pes-

te 19.000 de clienţi din Ro-

mânia şi din lume. Surse ju-

diciare române susţin că pro-

curorii americani îl acuză pe 

Nistor de faptul că a înşelat 

mai mulţi cetăţeni americani 

în tranzacţiile cu bitcoin.

Platforma de tranzacţiona-

re de monede digitale Coin-

Flux a fost lansată în decem-

brie 2015, la Cluj-Napoca. În 

luna martie 2017, compania 

a depăşit pragul de 100 de mi-

lioane de lei tranzacţionaţi.

Valoarea a fost atinsă în ur-

mă efectuării a peste 12.000 

de tranzacţii de schimb a mo-

nedelor bitcoin, litecoin, ether 

şi ether classic, cu lei şi euro.

Fondatorul CoinFlux este 

Vlad Nistor, un tânăr de 30 ani 

cu 7 ani de experienţă în pia-

ţa fi nanciară. Absolvent al Bru-

nel University din Marea Bri-

tanie, Nistor a fost Manager 

de Portofoliu al fondurilor de 

pensii pilonul II şi BCR Pensii, 

unde a administrat active de 

peste 500 milioane de euro.

CoinFlux este o platformă 

online de tranzacţionare a mo-

nedelor digitale ce funcţionea-

ză pe modelul unei case de 

schimb valutar. Pentru tranzac-

ţionare, clienţii au nevoie de 

un cont bancar şi de un porto-

fel electronic, în care să îşi păs-

treze monedele digitale. În ca-

zul cumpărării de bitcoin, de 

exemplu, clienţii virează către 

CoinFlux, din propriul cont ban-

car, o sumă de bani şi primesc, 

în schimb, echivalentul în bit-

coin, direct în portofelul elec-

tronic. La vânzarea de mone-

dă digitală, procesul este in-

vers. Coinfl ux se lăuda cu avan-

taje precum preţul, viteza de 

tranzacţionare, serviciul de asis-

tenţă clienţi şi structura intui-

tivă a platformei.

Clujean reţinut de procurorii 
din SUA pentru ţepe cu bitcoin
Vlad Nistor, fondatorul Coinflux, o firmă din România care făcea 
tranzacţii cu bitcoin, a fost reţinut de procurorii SUA, în urma unor 
percheziţii făcute alături de procurorii din Româna. 

Vlad Nistor, fondatorul Coinfl ux, o fi rmă din România care făcea tranzacţii cu bitcoin, a fost reţinut de procurorii SUA
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În vară, a început construi-

rea unei clădiri de birouri 

pe strada Virgil Fulicea nr. 

23, în imediata vecinătate 

a Muzeului Naţional de 

Istorie a Transilvaniei. 

Primăria Cluj-Napoca a dat 

autorizaţie de construcţie, fă-

ră să ceară şi o cercetare ar-

heologică.

Deşi a ieşit la iveală o des-

coperire unică, lucrările merg 

mai departe. Comisia Naţio-

nală de Arheologie recoman-

dă modifi carea proiectului ast-

fel încât descoperirea arheo-

logică să fi e vizibilă.

Viitoarea clădire de biro-

uri de pe strada Virgil Fuli-

cea nr. 23 se construieşte pe 

o suprafaţă de doar 97 mp, 

lipită de casele din stânga şi 

din dreapta. Benefi ciar este 

Tektum Arhitectură, admi-

nistrată şi deţinută de arhi-

tectul Tothfalusi Gabor.

Şantierul a început în lu-

na iulie, benefi ciarul fi ind, 

aparent, cu toate actele în 

regulă. După demararea lu-

crărilor, benefi ciarul s-a tre-

zit că are nevoie şi de acea 

descărcare de sarcină arhe-

ologică din simplul motiv că 

aşa prevede legea. Aşadar, a 

contractat servicii de cerce-

tare arheologică, iar rezulta-

tul este suprinzător.

Arheologul George Cupcea 

de la Muzeul Naţional de Is-

torie a Transilvaniei este cel 

care s-a ocupat de aceste cer-

cetări, care au scos la iveală 

un zid roman peste care este 

suprapus un zid medieval.

„Descoperirea este unică 

în Cluj, avem atât faza ro-

mană pe primele trei afize 

de piatră, cât şi faza medi-

evală. Locuitorii din Epoca 

Medievală au folosit o par-

te din zidul din perioada ro-

mană, prăbuşit, şi au con-

struit peste el”, a declarat, 

pentru Ziar de Cluj, arheo-

logul George Cupcea.

Rezultatul descoperirii de 

pe strada Virgil Fulicea a fost 

trimis la Comisia Naţională 

de Arheologie (CNA), iar ra-

portul întocmit de CNA este 

clar: nu se acordă descărcare 

de sarcină şi se solicită valo-

rifi carea acelui zid.

„CNA aprobă conţinutul 

ştiinţific al raportului, ia no-

tă de caracterul excepţional 

al descoperirii zidului antic 

şi medieval şi solicită pro-

tejarea şi punerea în valoa-

re a vestigiilor. CNA solici-

tă modificarea proiectului 

(retragerea faţa de zidul de 

incintă descoperit şi propu-

nerea unei formule de vizi-

tare viabilă)”, se arată în ra-

portul CNA.

Descoperirea nu ar trebui 

să fie acoperită. Totul de-

pinde acum de decizia au-

torităţilor abilitate.

„Eu mi-am exprimat păre-

rea: este o oportunitate uni-

că de expunere a acestui zid 

şi nu ar trebui acoperit. Si-

gur că benefi ciarul are deja 

autorizaţie de construcţie pen-

tru o clădire care se va lipi 

de acest zid, care este şi o li-

mită de proprietate. Zidul va 

fi  obturat masiv de construc-

ţie. Rezoluţia de ieri va tre-

bui să provoace o discuţie şi 

în Comisia Naţională a Mo-

numentelor pentru că este o 

descoperire clasa A. Nu se 

aştepta nimeni la o aseme-

nea descoperire. Sunt şanse 

minime să se mai descopere 

două ziduri suprapuse cum 

sunt acestea”, a mai spus 

George Cupcea.

Descoperire arheologică unică în Cluj-Napoca, pe şantierul unei clădiri de birouri

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După Pata Rât, Consiliul 

Judeţean a suplimentat 

contractul şi pentru închi-

derea gropilor de gunoi 

de la Turda, Gherla şi 

Huedin. Peste 170.000 de 

euro au intrat în conturile 

fi rmelor care s-au ocupat 

cu ecologizarea celor trei 

rampe de deşeuri.

Consiliul Judeţean Cluj a 

făcut, miercuri, recepţia lu-

crărilor de închidere şi ecolo-

gizare a depozitelor de deşe-

uri de la Turda, Gherla şi Hu-

edin, lucrări fi nalizate în cur-

sul acestui an, cu o întârzie-

re de trei ani de zile.

CJ Cluj se încurcă în bani

Lucrările de închidere a 

depozitelor neconforme din 

Turda, Gherla şi Huedin au 

fost executate tot de Nord 

Conforest S.A.

Potrivit Consiliului Jude-

ţean, valoarea totală a lu-

crărilor, pentru fiecare de-

pozit, este de 2.643.827 lei 

fără TVA pentru Turda, 

2.668.291 lei fără TVA pen-

tru Gherla şi, respectiv 

1.887.522 lei fără TVA pen-

tru Huedin. Un calcul sim-

plu arată că valoarea totală 

a acestor lucrări se ridică la 

suma de 7.199.640 lei fără 

TVA (1,5 milioane de euro).

În urmă cu câteva luni, 

valoarea închiderii celor trei 

rampe de gunoi (Turda, Gher-

la, Huedin) era de 6.407.126 

lei fără TVA.

În ianuarie 2017, instituţia 

condusă de Alin Tişe se lăuda 

că a emis autorizaţiile de con-

struire în vederea executării 

lucrărilor de închidere acelor 

patru depozite la o valoare de 

29.801.835,65 lei fără TVA, su-

mă din care 23.394.709,82 lei 

este destinată închiderii depo-

zitului de la Pata Rât.

Rezultă că pentru închide-

rea celorlalte trei depozite de 

deşeuri a mai rămas suma de 

6.407.126 lei fără TVA, su-

mă care nu „bate” cu cea co-

municată de Consiliul Jude-

ţean în comunicatul din 12 

decembrie 2018 şi anume 

7.199.640 lei fără TVA.

Cu alte cuvinte, Nord Con-

forest a obţinut şi aici o supli-

mentare de 792.514 lei (172.000 

de euro) pentru lucrările la în-

chiderea celor trei rampe de 

gunoi ce bate fl agrant decla-

raţiile preşedintelui Alin Tişe 

de miercuri şi anume:

„E o etapă extrem de im-

portantă, problema primelor 

trei rampe neconforme de 

deşeuri fi ind, astfel, defi ni-

tiv rezolvată, cu bani euro-

peni şi fără niciun fel de cos-

turi suplimentare”.

În ciuda insistenţelor, 

şefa proiectului Centrului 

de Management Integrat al 

Deşeurilor Cluj, (faimosul 

CMID nefinalizat după 10 

ani), Mariana Raţiu, nu a 

putut explica această dife-

renţă de bani.

Precedentul Pata Rât

Nu este prima dată când 

firma Nord Conforest pri-

meşte bani în plus pentru 

închiderea gropilor de gu-

noi. În ceea ce priveşte în-

chiderea gropii de gunoi de 

la Pata Rât, firma condusă 

de fraţii Aşchilean a obţinut 

de cel puţin două ori supli-

mentarea contractului. În 

septembrie 2018, Nord Con-

forest a primit în plus 5 mi-

lioane de euro pentru închi-

derea Pata Rât, după ce în 

zonă au avut loc alunecări 

de teren. În mai 2016, firma 

a mai obţinut, suplimentar, 

800.000 de euro pentru pre-

supuse cheltuieli cu stinge-

rea incendiilor care au avut 

loc frecvent în zonă. Iar în 

martie 2017, Nord Conforest 

a mai obţinut o suplimen-

tare a contractului de 3,5 

milioane lei. În doar doi ani, 

închiderea rampei de gunoi 

de la Pata Rât a crescut cu 

1,3 milioane de euro.

PREŞEDINTELE CJ, ALIN TIŞE, SE ÎNCURCĂ ÎN NUMERE

Cât a costat închiderea gropilor de gunoi? 
Alin Tișe nu ştie matematică sau minte?
Închiderea gropilor de gunoi din Gherla, Turda şi Huedin „fără niciun fel de costuri suplimentare” a costat cu 172.000€ 
mai mult. Aşa rezultă dintr-o operaţie matematică de clasa a treia. Au fost fost sau n-au fost costuri suplimentare?!

Consiliul Judeţean Cluj a făcut, miercuri, recepţia lucrărilor de închidere şi ecologizare a depozitelor de deşeuri de la Turda, Gherla şi Huedin

În 2014, Consiliul Judeţean anunţa că 
închiderea și ecologizarea celor șase de-
pozite de deșeuri neconforme din jude-
ţul Cluj, respectiv Pata Rât, Dej, Gherla, 
Huedin, Turda, Câmpia Turzii, era esti-
mată a se fi naliza în decembrie 2015.

În iunie 2015, un comunicat al 
Consiliului Judeţean Cluj anunţa închi-
derea și ecologizarea depozitelor ne-
conforme de deșeuri de la Pata Rât, 
Huedin, Turda și Gherla cu Asocierea SC 
Nordconforest SA- SC Finara Consult 
SRL- SC Interdevelopment SRL, la va-
loarea de 27.267.933,79 lei fără TVA.

Tot în 2015, Consiliul Judeţean sub con-
ducerea lui Mihai Seplecan anunţa, din 
nou, închiderea gropilor de gunoi de la 
Pata Rât, Turda, Gherla și Huedin prin 
predarea amplasamentului fi rmei Nord 
Conforest și un nou termen de fi naliza-
re: anul 2016.

În 2016, odată cu venirea lui Alin Tișe în 
fruntea Consiliului Judeţean, acesta a dat 
un nou termen pentru închiderea rampe-
lor de gunoi de la Pata Rât, Turda, Gherla 
și Huedin și anume luna mai 2017. Nici 
acest termen nu a fost respectat. În ianu-
arie 2017, instituţia condusă de Alin Tișe se 

lăuda că a emis autorizaţiile de construire în 
vederea executării lucrărilor de închidere 
acelor patru depozite la o valoare de 
29.801.835,65 lei fără TVA cu termen de fi -
nalizare ianuarie 2018.

După doar 3 luni, în martie 2017, Alin 
Tișe semna un nou ordin de începere a 
lucrărilor pentru închiderea acestor ram-
pe cu termen de fi nalizare în decembrie 
2018 la valoarea de 33.297.933 lei. 
Acest nou ordin a venit însoţit de o su-
plimentare a contractului pentru Nord 
Conforest cu 3,5 milioane de lei faţă de 
luna ianuarie 2017.

Băieți deștepți și afaceri de milioane de euro. Istoria închiderii rampelor de gunoi
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PIAŢA VALUTARĂ

Cursul euro a revenit la 4,66 lei

UBB, prima universitate a ţării în 2018

După trei săptămâni 

de stabilizare sub pragul 

de 4,66 lei, cursul euro 

a revenit ieri peste acest 

nivel, în timp ce dolarul 

american și-a accelerat 

aprecierea.

Cursul euro a crescut de 

la 4,6528 la 4,6605 lei, într-

o ședință în care tranzacțiile 

s-au realizat în culoarul 4,655 

– 4,661 lei. Cotația de la ora 

14:00 se plasa la 4,658 lei.

După scaderea de luni la 

4,0769 lei, minimul ultimei 

luni, media dolarului ame-

rican a urcat ieri de la 4,0873 

la 4,1120 lei, în timp ce 

cotațiile din piață fl uctuau 

între 4,099 și 4,116 lei. Mo-

neda elvețiană se tranzacționa 

pe piețele internaționale în-

tre 1,124 și 1,13 franci/euro, 

iar media ei a a scăzut de la 

4,1373 la 4,1368 lei.

Reglarea lichidității din 

piața monetară, după ce la 

sfârșitul lunii trecute a ajuns 

la scadență o emisiune de ti-

tluri de stat în valoare de 8 

miliarde de lei, plus cele trei 

operațiuni de tip repo la ca-

re a recurs banca centrală în 

noiembrie a avut ca efect 

scăderea nivelului dobânzi-

lor interbancare.

La cele de mai sus se adau-

gă, ca de obicei în ultima lu-

nă a anului, creșterea chel-

tuielilor pe care la efectue-

ză Finanțele. 

Indicele la trei luni, utili-

zat la calcularea dobânzilor 

la majoritatea creditelor în 

lei, a stagnat la 3,04%, cel 

mai redus nivel din ultime-

le cinci luni şi jumătate, iar 

cel la șase luni, folosit la cal-

cularea ratelor la creditele 

ipotecare, a coborât de la 

3,35 la 3,34%.

Sunt folosite date și 

informații disponibile până la 

ora 14:00  (R.G.)

Universitatea Babeş-

Bolyai din Cluj-Napoca 

(UBB) ocupă, pentru al 

treilea an consecutiv, pri-

mul loc în Metarankingul 

Universitar realizat de 

asociaţia Ad Astra a 

Cercetătorilor Români. 

Clasamentul stabileşte ier-

arhia universităţilor din Ro-

mânia în funcţie de perfor-

manţele individuale din topu-

rile internaţionale ale institu-

ţiilor de învăţământ superior, 

anunţă un comunicat trans-

mis miercuri.

„Ne bucură această pozi-

ţionare la interfaţa celor do-

uă Centenare pe care le săr-

bătorim la UBB: Centenarul 

Marii Unirii (2018) şi Cente-

narul Universităţii Româneşti 

în UBB (2019). UBB are o 

tradiţie veche, bine ancora-

tă european/internaţional: 

universitatea latină (secole-

le XVI-XVII), universitatea 

latină/germană (secolul XVI-

II), universitatea maghiară 

(secolul XIX) şi universita-

tea românească (secolul XX 

- 1919). După Marea Unire, 

vechiul regat a investit cele 

mai bune resurse academi-

ce pe care le avea pentru a 

crea la Cluj o universitate 

românească a cărei menire 

era să se ridice la înălţimea 

tradiţiei universitare cluje-

ne. Iată că astăzi UBB se ma-

nifestă ca o universitate re-

per pentru Transilvania şi 

România, reprezentând cu 

cinste România în aria aca-

demică internaţională, cu 

statutul de universitate in-

ternaţională cu excelenţă în 

predare şi cercetare (conform 

auditului internaţional). Aşa-

dar, tradiţia demarată din 

1581 şi investiţia de acum 

100 de ani au dat roade”, a 

declarat prorectorul UBB Da-

niel David.

Astăzi, 12 decembrie, repre-

zentanţii CNAIR au recepţi-

onat lucrările de la lotul de 

autostradă Ogra – Iernut, în 

lungime de 3,6 km. Având 

în vedere faptul că ieri, 11 

decembrie, au fost recepţio-

nate şi lucrările sectorului 

de autostradă Ungheni – 

Ogra, în lungime de 10,105 

km, astăzi, de la ora 15:00, 

aceste loturi au fost deschi-

se circulaţiei rutiere.

Valoarea contractului Un-

gheni – Ogra a fost de 

251,349,460.28 lei fără TVA. 

Antreprenorul care a efec-

tuat lucrările este Asocierea 

SC Strabag SRL – SC Straco 

Grup SRL.

Construcţia lotului Ogra – 

Iernut, în lungime de 3,6 km, 

a avut o valoare de 55.782.941,89 

lei fără TVA, iar Antreprenor 

a fost Asocierea Geiger Tran-

silvania SRL–Wilhem Geiger 

GmbH&Co.KG.

Purtătorul de cuvânt al 

Companiei Naţionale de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere (CNAIR), Alin Şer-

bănescu, a anunţat miercuri, 

la Ungheni, că reprezentan-

ţii instituţiei au efectuat in-

specţii pentru verifi carea stă-

rii tehnice a lucrărilor de pe 

două tronsoane ale autostră-

zii Transilvania, Ungheni – 

Ogra şi Ogra – Iernut.

„Avem aproape 14 km pre-

gătiţi. Mai trebuie să facem 

recepţia acum pe lotul Ogra 

– Iernut, ieri am făcut recep-

ţia pe lotul Ungheni – Ogra. 

După ce se va fi naliza şi a-

ceastă recepţie, împreună cu 

Poliţia, decidem deschiderea 

circulaţiei şi, din acel moment, 

pe toţi cei 14 kilometri, ai 

acestei autostrăzi, parte din 

Autostrada Transilvania, se va 

putea circula. Estimăm că în 

jurul orei 15.00 va avea loc 

deschiderea efectivă a trafi cu-

lui pe autostradă. Termenul 

contractual pentru cele două 

loturi era anul acesta, iar pen-

tru celelalte două loturi este 

anul viitor. Stadiul lucrărilor 

pentru celelalte două loturi se 

apropie de 50%. Aceste do-

uă loturi reprezintă o inves-

tiţie de 320 milioane de lei 

cu cofi nanţare europeană. 

Din bugetul statului se plă-

tesc undeva la 15% din su-

me şi restul banilor provin 

din fonduri europene (...) Şi 

celelalte tronsoane către Câm-

pia Turzii până la sfârşitul 

anului viitor trebuie termina-

te”, a arătat Alin Şerbănescu.

În urmă cu o zi, repre-

zentanţii Companiei Naţio-

nale de Administrare a In-

frastructurii Rutiere (CNA-

IR) au efectuat o inspecţie 

a lucrărilor sectorului de au-

tostradă Ungheni – Ogra, în 

urma căreia s-a făcut recep-

ţia acestui sector cu o lun-

gime de 10,105 km şi o va-

loare a contractului de 

251.349.460,28 lei fără TVA.

Miercuri dimineaţa, repre-

zentanţii CNAIR au inspec-

tat şi lucrările de pe sectorul 

Ogra – Iernut, cu o lungime 

de 3,6 kilometri, iar în cazul 

în care şi aceste lucrări co-

respund din punct de vede-

re tehnic şi calitativ urmea-

ză să fi e recepţionate, iar cei 

13,7 kilometri de autostradă 

să fi e daţi în folosinţă.

Autostrada Câmpia Tur-

zii-Târgu Mureş este împăr-

ţită în patru loturi: Lotul 1, 

între Ungheni şi Ogra, având 

o lungime de 10,1 kilometri, 

Lotul 2, pe porţiunea cuprin-

să între Ogra şi Iernut, având 

o lungime de 3,6 kilometri, 

Lotul 3, între Iernut şi Che-

ţani, cu o lungime de 17,9 

kilometri, este fi nalizat în 

proporţie de 57,8%, iar Câm-

pia Turzii-Cheţani este rea-

lizată în proporţie de 18,3% 

şi are o lungime de 15,6 ki-

lometri. Finanţarea lucrări-

lor este asigurată în propor-

ţie de 75% prin Programul 

Operaţional Infrastructura 

Mare (POIM), iar restul de 

25%, de la bugetul de stat.

Încă 13,7 km din Autostrada Transilvania 
au fost deschişi traficului rutier
Loturile de autostradă de lângă Târgu Mureş au fost deschise după patru ani de la semnarea contractelor

Lotul de autostradă Ogra – Iernut are o lungime de 3,6 km
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Afl ată printre priorităţile 

Primăriei, extinderea cartie-

rului Borhanci depinde şi de 

Guvern, anunţă Emil Boc.

Primarul municipiului sus-

ţine că lucrările la podurile Hin-

gherilor, Porţelanului, Locomo-

tivei şi Garibaldi avansează, în-

să în diferite stadii. De aseme-

nea, acesta a menţionat că Di-

recţia Tehnică lucrează la pro-

iectul trotuarului de pe strada 

Valea Chintăului, amintind că, 

de anul viitor, urmează expro-

prierile în vederea începerii lu-

crărilor pe strada Bună Ziua.

„Toate (n.r. podurile) sunt 

în faze diferite, la Podul Por-

ţelanului se aşteaptă fi nali-

zarea mutării utilităţilor de 

electricitate, gaz şi apă, este 

un proces tehnic care durea-

ză ceva timp. La Podul Gari-

baldi lucrările vor fi  executa-

te sub trafi c, nu putem face 

altfel. Documentaţia pentru 

achiziţie trebuie predată pâ-

nă în 15 decembrie, iar anul 

viitor se va fi naliza licitaţia 

şi vor începe lucrările.

Se lucrează deja (n.r. stra-

da Soporului) la pregătirea do-

cumentaţiei tehnice, se pregă-

tesc exproprieri, pentru că aco-

lo va fi  un bulevard cu o lăţi-

me de 18 metri, aşa e prevă-

zut în PUB. Noi facem lucrări 

de întreţinere, dar nu putem 

investi până nu vom moder-

niza aşa cum este prevăzut în 

PUB, arteră fundamentală.

În legătură cu Borhanciul, 

acum se fi nalizează studiul de 

circulaţie şi PUZ-ul care ar ur-

ma să fi e aprobat de Consiliul 

Local în varianta nouă, care per-

mite concesionarea unor parce-

le de teren şi construcţia a câ-

torva locuinţe de către Primă-

rie. În şedinţa de săptămâna vi-

itoare avem o cerere adresată 

Guvernului pentru a ne da şan-

sa să extindem Borhanciul şi 

sistemul rutier, să putem face 

faţă la noua dezvoltare urbană. 

Este o porţiune de teren care ţi-

ne de Guvern, dată în adminis-

trare la USAMV, noi ne adresăm 

proprietarului ca să ne dea po-

sibilitatea de a extinde strada 

respectivă”, a declarat primarul 

la un post de radio.

Edilul a mai precizat că ti-

chetele sociale în valoare de 100 

lei, care au înlocuit ajutorul sub 

formă de alimente, se pot ridi-

ca din locurile anterioare, în spe-

cial cluburile pensionarilor. Ce-

le 10 tichete de 10 lei vor putea 

fi  utilizate până la mijlocul anu-

lui viitor. Totodată acesta a pre-

cizat că achiziţia unui nou lot 

de aparate fi tness, investiţie de 

peste 3,8 milioane de lei, a ve-

nit în urma cererii cetăţenilor. 

"A existat o solicitare extrem de 

consistentă de la toate catego-

riile de vârstă. Nu este oră din 

zi în care să nu existe oameni 

care utilizează aceste aparate, 

ei au cerut să fi e montate şi în 

alte zone", a spus primarul.

Când se va extinde Borhanciul şi cum 
decurg lucrările la podurile din oraş?

12 persoane, din care 6 

copii, au rămas fără adă-

post în urma unui incen-

diu izbucnit în noaptea de 

marţi spre miercuri care a 

distrus barăcile în care 

locuiau din zona Pata Rât 

a rampei de gunoi a muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Reprezentanţii ISU Cluj au 

declarat, miercuri, că inter-

venţia a durat 5 ore şi a fost 

îngreunată din cauza tempe-

raturii scăzute care a dus la 

îngheţarea apei folosită pen-

tru stingerea incendiului.

„Un incendiu izbucnit în 

noaptea de marţi spre miercuri 

la Pata Rât, în zona cunoscută 

Colonia Nouă, a distrus în tota-

litate cinci barăci şi au fost afec-

tate alte patru lăsând fără adă-

post 12 persoane, din care şase 

minori, care locuiau în ele. Pom-

pierii au luptat cu fl ăcările în 

condiţii vitrege, locuinţele fi ind 

situate foarte aproape una de 

cealaltă, iar temperaturile scă-

zute au îngheţat apa folosită 

pentru stingere ce se scurgea pe 

căile de acces. Patru autospeci-

ale au desfăşurat operaţiuni de 

stingere timp de cinci ore, iar 

un echipaj medical SMURD a 

consultat mai multe persoane 

cu agitaţie psihomotorie ca ur-

mare a incendiului. Din ferici-

re, ca urmare a acestui eveni-

ment nu au rezultat persoane 

rănite”, au spus sursele citate.

Din cercetările prelimina-

re rezultă că incendiul a fost 

cauzat de o lumânare lăsată 

aprinsă neglijent, peste noap-

te, în apropierea unor mate-

riale combustible.

Incendiu puternic 
la Pata Rât 

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Emil Boc, primarul 

Clujului, a lămurit chesti-

unile legate de formarea 

Alianţei Vestului, respin-

gând din nou ideea sepa-

ratismului teritorial.

„Ne întâlnim periodic, fi e în 

structuri naţionale, fi e în întâl-

nirile de la Bruxelles, unde, îm-

preună cu domnul Falcă (n.r. 

edilul din Arad), suntem mem-

bri ai Comitetului European al 

Regiunilor, fi e la întâlniri în ora-

şele noastre. De fi ecare dată 

când ne puneam la masă, am 

constatat că avem aceeaşi pro-

blemă, nu avem Autostrada 

Transilvania, nu avem tren de 

mare viteză, că avem o proble-

mă cu forţa de muncă, ce pu-

tem face să ne aducem copiii 

acasă, că nu avem Spitalul Re-

gional de Urgenţă. Una dintre 

soluţiile gândite a fost cea de 

a ne asocia într-o structură le-

gală, iar pe proiectele mari să 

obţinem susţinere fi nanciară 

de la UE. ş...ţ Soluţii comune 

la probleme comune. Trebuie 

să trecem la palierul următor, 

la problemele mari, care nece-

sită colaborare. Şi la noi, la Cluj, 

proiectul trenului metropolitan 

porneşte de la nucleul său, me-

troul. Evident, el trebuie con-

tinuat şi în afara Clujului, pre-

gătim asocierea cu autorităţile 

din Jucu, Gilău, Floreşti, Apa-

hida, Baciu şi Bonţida pentru 

a găsi soluţii. Vrem să avem o 

structură de suprafaţă care să 

ne permită să rezolvăm două 

probleme: conectivitatea în in-

teriorul Clujului, pentru că ne 

confruntăm cu supraaglomera-

rea urbană, congestia trafi cu-

lui, dar şi mobilitatea urbană 

pentru întreaga zonă pe termen 

mediu-lung. În UE unii fac a-

ceste lucrări de 20-30 de ani, 

acolo se vorbeşte mult despre 

importanţa dezvoltării fi ecărei 

comunităţi, pentru că o ţară bo-

gată este construită din oraşe 

bogate. Dacă comunităţile lo-

cale se asociază, oamenii gân-

desc, se deblochează mental. 

Dacă cineva nu dă tonul, ne 

vom scufunda. Aceste proiec-

te sunt consumatoare de timp, 

nu se rezolvă peste noapte”, a 

comentat Emil Boc edspre for-

marea Alianţei Vestului la un 

post de radio.

Emil Boc a subliniat faptul 

că, dacă până acum Uniunea 

Europeană a fi nanţat ceea ce 

considera prioritar în materie 

de autostrăzi, adică culoarul 

4 Nădlac-Arad, acum Româ-

nia poate avea şansa de a ob-

ţine bani şi pentru alte autros-

tăzi, în speţă Autostrada Tran-

silvania, care asigură dublă 

conectivitate, cu Bucureştiul 

şi cu Vestul. De asemenea, 

acesta a spus că nu refuză dis-

cuţiile privind posibila lărgi-

re a Alianţei Vestului, însă 

doar pe viitor.

„Nu avem orgolii, discutăm 

cu toată lumea, fi e că este vor-

ba de Consiliul Judeţean sau 

de primării. Evident, primarii 

sunt primii luaţi la rost, ei sunt 

aleşii direcţi şi ei dau socotea-

lă. Am văzut în ce direcţie vor 

să confi şte unii această iniţia-

tivă, nu a avut, nu are şi nu va 

avea niciodată vreo idee de se-

paratism teritorial. Nici legal, 

nici mental nu poate avea, a-

ceastă Alianţă este un ONG, 

care va avea personalitate juri-

dică pentru a putea depune 

proiecte. Să fi m serioşi, este fals 

să pierzi esenţa acestui plan, 

nu este împotriva Guvernului. 

Ba mai mult, vrem să mergem 

împreună la Bruxelles să cerem 

bani pentru dezvoltare.

Noi nu refuzăm discuţiile, 

vom avea analize cu toţi cei 

interesaţi, dar ideea principa-

lă este să nu demonetizăm a-

ceastă Alianţă, s-o facem com-

plet nefuncţională, să fi e prea 

mare încât să mai găsim so-

luţii şi să nu mai putem lua 

nicio decizie pentru a fi nali-

za proiectele. Trebuie găsit un 

echilibru, să fi m pragmatici. 

Cu siguranţă, libertatea de a-

sociere nu este îngrădită, vom 

analiza aceste cereri, însă cu 

dorinţa de a putea să livrăm 

rezultate. Dacă livrăm doar 

vorbe, cetăţenii vor spune «bi-

ne că v-aţi adunat să vorbiţi, 

dar nu faceţi niciunul nimic».”, 

a precizat Boc.

Emil Boc despre Alianţa Vestului: 
„Dacă cineva nu dă tonul, ne vom scufunda!”
La sfârşitul săptămânii trecute, Emil Boc a fost unul dintre cei patru semnatari ai Alianţei Vestului. 
Primarul Clujul a explicat ce înseamnă acest pact pentru dezvoltarea regională.

La sfârşitul săptămânii trecute, Emil Boc a fost unul dintre cei patru semnatari ai Alianţei Vestului

Emil Boc a subliniat importanţa construirii Spitalului 
Regional de Urgenţă, intrată în impas de ceva vreme, decla-
rând de asemenea că realizarea metroului și trenului metro-
politan este singura soluţie pentru trafi cul din Cluj-Napoca.

„Avem nevoie de Spitalul Regional de Urgenţă. La Cluj se 
moare cu zile din cauza faptului că pacienţii sunt plimbaţi 
cu ambulanţa de la o clinică la alta, minute, ore critice ca-
re pot însemna viaţa. Dacă noi nu am fi  deblocat proiec-
tul centurii metropolitane, acesta ar fi  la fel ca în cazul 
spitalului, blocat, într-un sertar. Nu e prea târziu, haideţi 
să dăm o șansă! Lumea se întreabă de ce nu se face ni-
mic, deși vă punem pe masă oportunităţi? Asta nu înţele-
ge România, avem un partener care ne întinde mâna, iar 
noi, pe plan intern, nu trebuie să dăm niciodată un sem-
nal că mergem pe alt drum. Trebuie doar să venim cu 
proiecte viabile, credibile, transparente.

Tot spunem că Guvernul ne-a luat 28 de milioane de euro, 
probabil și anul acesta ne-au luat atât, direcţia e aceeași, pro-
babil vom pierde în fi ecare an. Nu pot face altceva decât să în-
cerc să compensez lipsa de bani. Avem două proiecte majore: 
centura metropolitană, pentru a descongestiona trafi cul axa 
est-vest, respectiv trenul metropolitan. Ideea este ca până în 
2019 să fi e gata documentaţia tehnică, iar până în 2023 lici-
taţia și execuţia celor 38 de km. Mergeţi în orice oraș euro-
pean, în Bilbao, și veţi vedea că integrarea unui tren metropo-
litan cu metroul este o chestiune obișnuită, nu sunt noutăţi. 
Le-au făcut cu zeci de ani în urmă, la noi ne gândim dacă poa-
te fi  făcut. Trebuie făcut, când îţi intră și ies zilnic peste 75.000 
de mașini nu ai altă soluţie!”, a spus primarul municipiului.

„La Cluj se moare cu zile!”
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În comuna Floreşti locu-

itorii fierb după ce au 

aflat că preţul pentru 

ridicarea gunoaielor 

menajere s-ar putea 

dubla. Deputatul 

Emanuel Ungureanu 

a transmis un mesaj 

consilierilor locali, chiar 

înainte de şedinţa 

de Consiliu Local, care 

urma să determine câţi 

bani vor scoate floreşte-

nii din buzunar 

pentru salubritate.

La doi ani de la scanda-

lul-monstru în care Floreştiul 

a fost înecat în gunoaie cu lu-

nile, Horia Şulea propune mă-

rirea tarifului de salubritate. 

Deşi, pe site-ul comunei, aces-

ta se laudă că „taxa a fost şi 

este de 6,5 lei/persoană/lu-

nă”, tariful plănuit ar putea 

ajunge la 15 lei/persoană pe 

lună. Edilul susţine că nu fi r-

ma care gestionează colecta-

rea deşeurilor, Strict Prest SRL, 

ci chiar fl oreştenii sunt moti-

vul, care fi e produc prea mult 

gunoi, fi e nu sunt declaraţi în 

evidenţă. Astfel, o serie de ne-

mulţumiri au fost lansate de 

către Floreşteni.

De asemenea, deputatul 

Emanuel Ungureanu a trans-

mis un mesaj pentru consi-

lierii locali.

„Avertisment public pen-

tru consilierii care fac par-

te din Consiliul Local Flo-

reşti! Nu faceti jocul lui Şu-

lea, nu dublaţi preţul pen-

tru ridicarea gunoiului me-

najer în comuna Floreşti. 

100.000 de euro pe lună pen-

tru firma "portocalie" Strict 

Prest înseamnă de fapt bani 

de campanie pentru grupul 

infracţional organizat care 

a adus la cârma Clujului oa-

meni ca Sorin Apostu sau 

Uioreanu, indivizi condam-

naţi penal pentru fapte gra-

ve de corupţie.

Din informaţiile pe care 

le deţin, o firmă apropiată 

de ciuma portocalie care a 

jefuit banul public în jude-

ţul Cluj timp de 14 ani vrea 

să-i jefuiască pe floreştenii 

care trăiesc oricum în gunoi 

până la gât din cauza pri-

marului PNL, Şulea.

Sper din toată inima ca 

aleşii florestenilor în deli-

berativul local să nu facă 

jocul acestui primar an-

chetat de DNA pentru abuz 

în serviciu şi să nu vote-

ze astăzi în Consiliul Lo-

cal Floreşti mizeriile lui 

Şulea! Vă reamintesc prin 

aceste imagini modul în 

care a gestionat Şulea, unul 

dintre cei mai mincinoşi 

primari din România, uri-

aşa criză a gunoiului de 

acum 1 an”, a transmis 

Emanuel Ungureanu.

Ungureanu, mesaj pentru consilierii 
din Florești: „Nu faceți jocul lui Șulea!”

În decursul zilei de mier-

curi, membrii Consiliului 

Local Floreşti s-au întâlnit 

pentru a vota dacă preţul 

pentru ridicarea gunoiului 

va creşte de la 8,4 lei la 15 

lei începând de anul viitor. 

Şulea a anunţat această ini-

ţiativă în urmă cu câteva zile, 

motivând că există foarte mult 

gunoi de adunat, chiar dacă fi r-

ma de salubritate îşi face trea-

ba bine, conform contractului.

„Legat de cei 15 lei nu am 

putut să mă opun Direcției Fi-

nanciar Contabile pentru că ei 

așa au considerat că se pot re-

cupera banii”, a precizat Șulea.

Este vorba despre banii pe 

care Primăria îi pierde din ca-

uza persoanelor care nu plă-

tesc taxa de salubritate. Potri-

vit conducerii administrației 

publice locale, prejudiciul se ri-

dică la aproximativ 5 milioane 

lei, adică peste 1 milion euro. 

Pentru recuperarea acestui pre-

judiciu a fost necesară majora-

rea taxei pentru gunoi.

„Așa cum am discutat ieri, 

pe ultimele șase luni s-au colec-

tat 7.200 de tone de deșeuri me-

najere, adică media pe lună de 

1.200 tone pe lună. Dacă 1.200 

de tone îi împărțim la 0,75 kg/

persoane rezultă că 53.000 oa-

meni au deversat în pubele re-

sturile menajere. Mergând pe 

considerentul acesta, rezultă că 

avem 35.000 de persoane decla-

rate cu resturile menajere, adică 

gradul de încasare a fost de 80%. 

Dacă înmulțim 1.200 de tone cu 

prețul de 400 lei/tonă și împărțim 

la 53.000 de oameni rezultă un-

deva la 8,3 lei/persoană. De fapt 

noi nu încasăm de la 53000 ci 

doar de la 28.000, propunerea 

noastră ar fi  ca pentru o perioa-

dă de clarifi care să luăm în cal-

cul 53.000 și o fi rmă de consultanță 

să ne ajute la identifi carea tutu-

ror celor care contribuie la pro-

ducerea și deversarea deșeurilor. 

Atunci vom constata că vom fi  

poate chiar 60.000 oameni. 

Populația aici s-a dublat în ulti-

mii ani”, a declarat consilierul 

local Nicu Oltean

Pe fl oreşteni această veste i-a 

nemulţumit, motiv pentru care, 

în jur de 20 de persoane au par-

ticipat la şedinţa de Consiliu Lo-

cal pentru a încerca să opreas-

că această majorare care li s-a 

părut de necrezut. 

„Sunt surprins că se caută 

să se acopere un gol făcut de 

rău platnici de către cei care 

plătesc. Nu e normal să se fa-

că acest lucru. Eu voi refuza 

să mai plătesc dacă va fi  așa. 

Primăria are responsabilitatea 

să găsească soluțiile potrivi-

te”, a declarat Ștefan Bălașa, 

un locuitor din Florești.

În cele din urmă, s-a decis 

ca suma pe care fi ecare locui-

tor al comunei Floreşti o va plă-

ti va fi  de 8,4 lei, cu 2 lei mai 

mult decât iniţial. Astfel, nu s-a 

ajuns la suma de 15 lei pe cap 

de locuitor pe care ar fi  vrut să 

o implementeze primarul.

„S-a votat, am reuşit să ajun-

gem la 8.4 lei în loc de 15. Am 

avut noroc că au venit oameni 

şi s-a pus presiune, altfel ajun-

geam la 15”, a spus un fl oreş-

tean care a participat la şedinţă.

Cresc prețurile pentru salubritate 
în Florești, dar nu cât ar fi vrut Șulea
Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a anunțat în urmă cu câteva zile că ar urma să dubleze taxa 
de salubritate în comună, fapt care i-a nemulțumit pe floreșteni.

Membrii Consiliului Local Florești au votat ridicarea prețului pentru ridicarea gunoiului

La doi ani de la scanda-

lul-monstru în care Floreştiul a 

fost înecat în gunoaie cu luni-

le, Horia Şulea a propus mări-

rea tarifului de salubritate. Deşi, 

pe site-ul comunei, 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. Edilul 

susţine că nu fi rma care gesti-

onează colectarea deşeurilor, 

Strict Prest SRL, ci chiar fl oreş-

tenii sunt motivul, care fi e pro-

duc prea mult gunoi, fi e nu 

sunt declaraţi în evidenţă.

Actuala fi rmă de salubritate 

a fost contractată în februarie 

2017, prin încredinţare directă, 

fără licitaţie, cu ajutorul preşe-

dintelui Consiliului Judeţean 

Alin Tişe. Totul a pornit cu in-

capacitatea vechii fi rme de a 

gestiona gunoiul menajer din 

comună, motiv pentru care A-

dunarea Generală a Acţionari-

lor (AGA) Asociaţiei de Dezvol-

tare Intercomunitară (ADI) „Ge-

lu Voievod”, formată din Con-

siliile Locale Floreşti, Gilău, Că-

puşu Mare şi Măguri Răcătău a 

suspendat contractul cu falimen-

tara Quatro Eco Salub. Prea târ-

ziu pentru fl oreşteni, care au 

dus un adevărat război cu şo-

bolanii răspândiţi prin comună 

printre mormanele de gunoaie, 

motiv pentru care s-a vehiculat 

chiar ideea declarării stării de 

alertă de către Prefectura Cluj, 

neavizată însă de Gheorghe Vuş-

can, fostul prefect al judeţului.

La doar câteva luni de la con-

tractarea firmei Strict Prest, 

Monitorul de Cluj semnala pro-

blemele cu care se confruntă din 

nou fl oreştenii, iar în urmă cu doar 

câteva săptămâni, imagini rupte 

din realitate cu porci care căutau 

în gunoaie în cea mai mare comu-

nă a României au ieşit la iveală.

Conform declaraţiilor lui Şu-

lea, în momentul de faţă sunt 

36.500 persoane declarate în 

Floreşti, care produc aproxima-

tiv 1.750 tone de deşeuri lunar, 

adică circa 48 kg/persoană. Aces-

ta se întreabă de ce cifrele din 

comună sunt aproape duble fa-

ţă de media naţională şi pune 

vina în cârca fl oreştenilor.

Cum s-a ajuns aici?
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După 10 ani de prezenţă 

pe piaţa serviciilor medi-

cale din Cluj-Napoca, 

Reţeaua de sănătate 

Regina Maria fi nalizează 

primul spital privat cu 

servicii integrate din oraş.

Spitalul, a cărui construc-

ţie a început în aprilie 2017, 

reprezintă cea mai mare in-

vestiţie a reţelei de sănătate 

din ţară. Valoarea totală a a-

cestui proiect de investiţii de-

păşeşte 18 milioane de euro.

„Suntem prezenţi de 10 ani 

în Cluj. Avem peste 35.000 de 

abonaţi în Cluj, aproape 500 de 

companii care au abonament 

în Cluj. Asta ne-a dat încrede-

re să facem această investiţie. 

Am ajuns la peste 18 milioane 

de euro investiţie. Nu ne oprim 

aici. Anul viitor, deja avem un 

angajament să mai investim în-

că 2 milioane de euro, tot în 

Cluj, pentru că ne place foarte 

mult Clujul şi credem în dez-

voltarea lui. Avem deja aproa-

pe 450 de angajaţi împreună 

cu spitalul la nivel de Cluj. Sun-

tem extrem de încântaţi de echi-

pa medicală”, a declarat Fady 

Chreih, CEO-ul Reţelei de să-

nătate Regina Maria.

Noul spital este localizat în 

centrul oraşului, pe Calea Do-

robanţilor nr. 29, oferind astfel 

acces rapid la servicii medica-

le, atât clujenilor, cât şi pacien-

ţilor din judeţele limitrofe. Cu 

o suprafaţă de peste 7.000 mp, 

construcţia ocupă şapte nive-

luri: parter, patru etaje supra-

terane şi două subterane.

„Baza relaţiei dintre medic 

şi pacient, aici, va fi  acea ca-

re înseamnă respectul reci-

proc, încredere şi demnitatea 

pe care trebuie să o aibă fi e-

care. Aici, lucrează o echipă 

de profesionişti, cu experien-

ţă câştigată de-a lungul mul-

tor ani. Am norocul să pot fi  

alături de o echipă cu care am 

lucrat vreme îndelungată şi 

cu care nu am ezitat să in-

trăm la cele mai difi cile ca-

zuri. Spitalul Regina Maria nu 

va fi  competitorul spitalului 

public. Noi suntem o alterna-

tivă pentru acei pacienţi care 

îşi caută sănătatea în altă par-

te, în Austria, în Turcia, în 

Germania. Eu sper să fi m o 

alternativă viabilă. Avem echi-

pa de profesionişti, avem do-

tarea necesară, avem condiţii 

de cazare excepţionale. Dacă 

există cumva pentru cineva 

intenţia să meargă în altă par-

te îi invităm prima dată să 

treacă pe la noi”, a declarat 

Constantin Ciuce, director me-

dical Spital Regina Maria Cluj.

Aparatura disponibilă în 

spitalul Regina Maria din Cluj 

este una de ultimă generaţie, 

menită să asigure servicii me-

dicale la cele mai înalte stan-

darde de calitate. Cele mai 

avansate echipamente sunt 

cele din dotarea departamen-

telor de imagistică, neonato-

logie şi chirurgie.

Maternitatea integrată în 

spital asigură pacientelor în-

grijire într-un mediu sigur şi 

prietenos – echipele de me-

dici răspund solicitărilor 

într-un timp foarte scurt da-

torită sistemului performant 

de apelare, afl at în dotarea fi -

ecărui salon. Pentru că prime-

le clipe din viaţa copilului sunt 

foarte importante, medicii do-

resc să implementeze tehni-

ca „contact piele-la-piele” 

(skin-to-skin). Astfel, imedi-

at după naştere, copilul este 

plasat la pieptul mamei, in-

teracţionând direct cu ea. De 

asemenea, specialiştii Regina 

Maria acreditaţi internaţional 

în consultanţă în alăptare, ofe-

ră suport proaspetelor mame 

în primele ore de viaţă ale 

nou-născutului.

Spitalul oferă clujenilor şi 

locuitorilor din regiune o ga-

mă complexă de specialităţi 

medicale, axate pe chirurgia 

minim-invazivă laparoscopi-

că, printre care: ginecologie, 

chirurgie generală, ortopedie. 

În plus, spitalul dispune de 

un centru de imagistică, un 

laborator integrat de analize 

medicale şi cameră de gardă.

În Cluj, reţeaua Regina Ma-

ria are 423 de angajaţi, 

650.000 de servicii medicale 

accesate în 2018, şi o creşte-

re cu 42% a cifrei de afaceri, 

faţă de anul 2017. Această re-

ţea privată deserveşte peste 

2,2 milioane de pacienţi, dis-

pune de patru spitale, trei 

centre cu spitalizare de zi, 

două maternităţi, opt campu-

suri medicale, 11 centre de 

imagistică, 20 laboratoare de 

analize, bancă proprie de ce-

lule stem şi peste 180 de po-

liclinici partenere în ţară.

Regina Maria a inaugurat primul spital privat din Cluj 
Constantin Ciuce: „Suntem alternativă pentru cei care își caută sănătatea în vest”

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Câteva zeci de copii au 

fost chemaţi pe scena 

Casei de Cultură a 

Studenţilor şi au fost pre-

miaţi fi indcă au avut 

rezultate deosebite şi au 

reprezentat Clujul atât la 

nivel naţional cât şi inter-

naţional. Cât de mult îi 

ajută pe copii genul aces-

ta de evenimente?

Zeci de elevi care au ob-

ţinut rezultate deosebite la 

învăţătură pe tot parcursul 

anului şcolar 2017-2018 au 

fost premiaţi în cadrul celei 

de-a X-a ediţii a Galei „10 

pentru Cluj”.

Cei mai buni tineri, 
să rămână la Cluj

În tot tumultul probleme-

lor administrative care exis-

tă în Cluj-Napoca, ar putea 

părea un eveniment lipsit 

de importanţă, care ar fi tre-

buit lăsat deoparte, pentru 

ca oficialii să se ocupe de 

subiecte care sunt cu ade-

vărat de interes. Însă, aceas-

tă acţiune a fost una mai 

mult decât binevenită pen-

tru tinerii care au muncit 

puţin mai mult şi au ieşit în 

evidenţă prin performanţe-

le lor. Motivul evocat de pri-

marul municipiului Cluj-Na-

poca a fost că se doreşte ca 

generaţiile care vin să alea-

gă Clujul în detrimentul al-

tor oraşe universitare.

„Vreau să vă mulţumesc 

tuturor şi să vă felicit, de la 

mic la mare. Voi aţi adus şi 

aduceţi în continuare faimă 

Clujului prin rezultate ex-

cepţionale din învăţămân-

tul preuniversitar. Vreau doar 

să vă asigur că autoritatea 

locală, Primăria, cetăţenii 

Clujului vă vom asigura în 

continuare ca toţi cei de aici 

să faceţi educaţie de perfor-

manţă. Douăzeci la sută din 

ce plătesc clujenii la taxe se 

întorc în educaţie, în dotări, 

în tot ceea ce înseamnă ac-

tul educaţional. De ce facem 

asta? Pentru că vrem să ră-

mâneţi la Cluj, vă spunem 

sincer. Să urmaţi universi-

tăţile clujene, să aveţi locuri 

de muncă bine plătite, să fie 

investiţii, să vă întemeiaţi o 

familie, să vă bucuraţi de 

calitatea vieţii aici, la noi 

acasă, la Cluj. Pentru asta 

împreună cu toate celelalte 

autorităţi lucrăm ca oraşul 

să fie un puternic centru de 

inovare, un centru modern 

pentru start-up-uri, pentru 

tot ce înseamnă locuri de 

muncă, cu o infrastructură 

modernă, astfel încât voi să 

rămâneţi la Cluj-Napoca”, a 

spus Emil Boc.

Valorifi carea 
competenţelor

Motivul însă ar trebui să 

fi e unul mult mai profund, 

acela că acest gen de eveni-

mente, în care le sunt recu-

noscute eforturile, îi ajută 

aibă mai multă încredere în 

ei, dar şi să perceapă că au 

alături o comunitate care le 

cunoaşte valorea. Iar asta s-a 

putut observa în cadrul eve-

nimentului, datorită faptu-

lui că sala a fost arhiplină.

„Recunoaşterea perfor-

manţelor ajută copiii şi tine-

rii să dobândească sentimen-

tul de competenţă, să înţe-

leagă importanţa efortului şi 

să perceapă faptul că au ală-

turi o comunitate care îi va-

lorizează şi îi susţine. Recu-

noaşterea performanţelor ge-

neraţiilor tinere este un exer-

ciţiu de educaţie civică prin 

care investim în viitorii li-

deri. Copiii şi tinerii care îşi 

văd munca recunoscută, în-

vaţă curajul de a ieşi din 

rând şi a produce o schim-

bare pozitivă în comunita-

te. A promova public mun-

ca lor şi investiţia părinţilor 

şi a şcolii, este totodată un 

semn al restabilirii unor va-

lori fireşti care să devină re-

pere pentru generaţiile vii-

toare”, explică psihologul 

Daniela Dumulescu.

Municipalitatea i-a premiat 
pe elevii cu rezultate deosebite
Copiii trebuie apreciați, îi ajută să-și dezvolte încrederea, spun specialiștii în educație

Zeci de copii au fost premiaţi fi indcă au avut rezultate deosebite

EMIL BOC | primar 
Cluj-Napoca

 „Douăzeci la sută din 
ce plătesc clujenii la 
taxe se întorc în 
educaţie, în dotări, în 
tot ceea ce înseamnă 
actul educaţional. 
De ce facem asta? 
Pentru că vrem să 
rămâneţi la Cluj, 
vă spunem sincer.“
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Noi arme, presupus 

de fabricaţie iraniană, 

au fost găsite în Yemen, 

informează un raport 

semestrial al secretaru-

lui general al ONU, 

Antonio Guterres, discu-

tat miercuri de Consiliul 

de Securitate, transmite 

miercuri AFP.

Secretariatul ONU „a exa-

minat două containere-lansa-

toare pentru rachete antitanc 

ghidate, pe care coaliţia con-

dusă de Arabia Saudită le-a 

recuperat în Yemen”. „El a 

constatat caracteristici pro-

prii unei fabricaţii iraniene şi 

marcaje privind data de pro-

ducţie, în 2016 şi 2017”, se 

spune în raport.

„El a examinat, de ase-

menea, o rachetă sol-aer 

dezasamblată, care a fost 

interceptată de coaliţia con-

dusă de Arabia Saudită, şi 

a observat particularităţi 

corespondente celor ale u-

nei rachete iraniene”, adau-

gă documentul, precizând 

că o anchetă este în conti-

nuare în curs asupra origi-

nii acestor arme.

Iranul a dezminţit mereu 

că a livrat arme rebelilor ho-

uthi yemeniţi, pe care îi sus-

ţine politic.

Reuniunea asupra Iranu-

lui în Consiliul de Securita-

te este prevăzută să aibă loc 

miercuri, la orele 15:00 GMT. 

Secretarul de stat american 

Mike Pompeo ar urma să 

participe la ea.

Raportul lui Antonio Gu-

terres vizează în principal 

obligaţiile Iranului legate de 

acordul nuclear încheiat în 

2015 cu cele şase mari pu-

teri. SUA s-au retras din acest 

acord în mai şi au reimpus 

sancţiuni economice la adre-

sa Teheranului.

Raportul conchide că Ira-

nul continuă să se achite de 

obligaţiile sale legate de acor-

dul nuclear.

În domeniul balistic, Wa-

shingtonul a acuzat deja în 

trecut Teheranul de încălca-

re a obligaţiilor sale interna-

ţionale, apreciind că rache-

tele pe care le testează Ira-

nul au capacitatea de a trans-

porta focoase nucleare. Ira-

nul dezminte aceste acuza-

ţii şi asigură că programul 

său de arme are doar scop 

defensiv şi convenţional.

ONU a recunoscut deja în 

trecut că arme de fabricaţie 

iraniană au fost lansate de 

rebeli yemeniţi houthi spre 

Arabia Saudită, fără a putea 

susţine cu certitudine că aces-

tea au fost livrate de guver-

nul iranian prin încălcarea 

rezoluţiilor ONU.

La sfârşitul lui noiem-

brie, SUA au „dezvăluit” 

noi arme prezentate drept 

„dovezi privind prolifera-

rea de arme iraniene” în 

Orientul Mijlociu. Printre 

acestea, o rachetă sol-aer 

Sayyad-2C, interceptată, po-

trivit Pentagonului, de că-

tre saudiţi în Yemen.

Arme presupus iraniene 
au fost găsite în Yemen

Deputaţii europeni, blo-

caţi de la lăsarea serii în 

Parlamentului European 

(PE) de la Strasbourg 

după atacul armat care 

a însângerat Târgul 

de Crăciun al oraşului, 

au început să părăsească 

sediul PE miercuri în 

jurul orelor 01.00, a con-

statat un corespondent 

al agenţiei France Presse.

Preşedintele Parlamentu-

lui, Antonio Tajani, a anun-

ţat lansarea planului de eva-

cuare în cooperare cu poli-

ţia franceză la orele 02.00 

(01.00 GMT).

La orele 03.00 (02.00 

GMT), angajaţi ai PE, înalţi 

funcţionari şi parlamentari 

au fost escortaţi de poliţie 

în autocare şi maşini mono-

volum spre centrul oraşu-

lui, potrivit unui corespon-

dent al AFP.

Parlamentul European a 

fost închis de primele ore ale 

serii după un atac armat în 

centrul oraşului Strasbourg, 

la câţiva kilometri de insti-

tuţia europeană situată în 

nordul oraşului.

Un bărbat în vârstă de 29 

de ani, cunoscut de poliţie 

în legătură cu activitate in-

fracţională fără caracter te-

rorist (fişă S, infracţiuni de 

drept comun), a deschis fo-

cul în jurul orelor 20.00 

(19.00 GMT) în centrul is-

toric al oraşului, unde se or-

ganizează tradiţional Târgul 

de Crăciun care atrage mi-

lioane de turişti veniţi din 

întreaga lume.

Rănit de o patrulă de sol-

daţi din cadrul Operaţiunii 

Santinela, autorul atacului ar-

mat a reuşit să fugă şi era în 

continuare căutat în jurul ore-

lor 03.00 (02.00 GMT).

În semn de solidaritate, 

preşedintele Parlamentului, 

Antonio Tajani, a ţinut să 

conducă până la fi nal şedin-

ţa plenară, a cărei dezbateri 

s-au încheiat, după cum era 

prevăzut, la miezul nopţii.

„Acest Parlament nu va 

fi intimidat de atacuri tero-

riste sau criminale. Vom con-

tinua să lucrăm şi reacţio-

năm cu forţa libertăţii şi de-

mocraţiei împotriva terorii”, 

a declarat el.

La puţin timp după ata-

cul armat, sute de persoane 

au fost oprite la ieşirea din 

Parlament de agenţi de se-

curitate care le-au cerut să 

se adăpostească.

Atac armat la Strasbourg

Deputaţii conservatori 

decid soarta premierului 

printr-un vot cu buletine 

secrete. Dacă Theresa May 

pierde, va fi  declanşată 

cursa pentru înlocuirea ei, 

iar acordul privind Brexitul 

încheiat de actualul guvern 

va fi  mort. 

Acest acord oricum se lovea 

de opoziţia parlamentului.Prin-

tre posibilii pretendenţi conser-

vatori la postul Theresei May 

sunt numeroşi adversari înver-

şunaţi ai acordului încheiat de 

ea cu Bruxelles-ul, ei conside-

rând că acest acord va menţi-

ne Regatul Unit între-o relaţie 

de vasalitate faţă de UE şi nu 

îi va permite să încheie liber 

acorduri comerciale cu state 

terţe, de pildă cu SUA.

Noul lider ce ar fi  desem-

nat de Partidul Conservator 

poate să decidă fi e renegoci-

erea acordului privind Brexi-

tul – perspectivă totuşi res-

pinsă de Bruxelles -, fi e retra-

gerea acestui text şi o ieşire 

din UE pe 29 martie 2019 fă-

ră niciun acord, aşa-numitul 

„Brexit dur”.

Brexit fără acord

Într-un asemenea caz rela-

ţiile economice dintre Rega-

tul Unit şi UE vor fi  guverna-

te de regulile Organizaţiei 

Mondiale a Comerţului, dar o 

multitudine de reglementări 

şi controale vamale vor tre-

bui instituite de urgenţă.

Theresa May a subliniat 

luni că guvernul ei va „acce-

lera pregătirile” pentru un a-

semenea scenariu, de care se 

teme însă mediul de afaceri. 

Ceea ce ar conduce la o no-

uă cădere a lirei sterline, ca-

re deja s-a depreciat, şi va crea 

incertitudine economică.

Penurii de medicamente, 

blocaje imense în trafi c şi în 

porturi, avioane oprite la sol, 

încetinirea creşterii economi-

ce, etc. Guvernul Theresei May 

a pregătit o întreagă serie de 

scenarii catastrofă pentru a fa-

ce faţă acestei eventualităţi.

Dacă totuşi Theresa May 

rămâne premier şi în plus re-

uşeşte să obţină din partea eu-

ropenilor garanţiile dorite de 

parlamentarii britanici (privind 

„plasa de siguranţă” pentru 

frontiera nord-irlandeză), 

atunci ea va reveni în Came-

ra Comunelor pentru votul pre-

văzut iniţial pentru săptămâ-

na aceasta şi pe care l-a amâ-

nat întrucât avea certitudinea 

că-l va pierde.

Dacă acordul va fi  votat, o 

ieşire ordonată din UE se va pre-

fi gura. Dacă va fi  respins, gu-

vernul de la Londra va avea la 

dispoziţie 21 de zile pentru a 

decide ce face în continuare.

Alte variante de acord, cum 

ar fi  cel pe modelul încheiat de 

Norvegia, ţară care are acces 

la piaţa unică europeană fără 

a fi  membră a UE, sunt evoca-

te drept scenarii cu şanse de a 

obţine sprijinul unei majorităţi 

a deputaţilor britanici. Dar şi 

într-un asemenea caz va fi  ne-

voie ca Bruxelles-ul să accepte 

reluarea tratativelor.

Alegerile anticipate

Respingerea acordului ar pu-

tea pecetlui soarta Theresei May, 

demisia ei fi ind cu atât mai pro-

babilă dacă o majoritate covâr-

şitoare îl va respinge.

O moţiune de cenzură îm-

potriva guvernului ar putea fi  

supusă votului parlamentului 

de către opoziţia laburistă, da-

tă fi ind fragila majoritate de 

numai zece voturi pe care con-

tează în prezent Theresa May. 

Am ajunge în acest caz la for-

marea unui nou guvern în do-

uă săptămâni, sau la convo-

carea alegerilor anticipate, va-

rianta din urmă fi ind cea do-

rită de Partidul Laburist.

Dar tocmai perpectiva ca li-

derul laburist Jeremy Corbyn să 

preia puterea este argumentul 

cu care Theresa May încearcă 

să-şi convingă proprii deputaţi 

să rămână alături de ea.

Anularea Brexitului

Theresa May a respins me-

reu posibilitatea să se organi-

zeze un al doilea referendum 

privind Brexitul, ceea ce doresc 

numeroşi eurofi li în speranţa 

că va fi  răsturnat rezultatul re-

ferendumului din 2016.

Laburiştii au sugerat deja că, 

dacă alegerile anticipate nu vor 

intra pe agendă, ei s-ar putea 

poziţiona în favoarea unui ase-

menea referendum, o opţiune 

care nu este exclus să obţină 

susţinerea unei majorităţi ete-

roclite în Camera Comunelor.

Însă ar fi  nevoie de câteva 

luni până când referendumul 

va fi  efectiv organizat, iar ieşi-

rea din UE pe data de 29 mar-

tie 2019 nu va mai fi  de actu-

alitate. Pe de altă parte, nimic 

nu arată că un nou referendum 

va da un rezultat diferit de cel 

din 2016, sondajele arătând 

doar o creştere uşoară pentru 

opţiunea pro-UE.

Scenarii privind Brexitul după votul 
de neîncredere faţă de Theresa May
Votul de neîncredere la care au participat ieri seara deputaţii 
conservatori împotriva premierului Theresa May ar putea însemna 
pentru aceasta din urmă pierderea postului de şefă a executivului.

May şi-ar fi  asigurat un sprijin sufi cient pentru a câştiga votul de neîncredere

Premierul britanic Theresa 
May a primit miercuri asigu-
rări de susţinere din partea a 
cel puţin 185 de parlamen-
tari conservatori, număr su-
fi cient pentru a-i garanta că 
va câștiga votul de neîncre-
dere din cadrul propriului 
partid care se va desfășura 
în cursul serii, relatează 
agenţia Reuters, în urma 
unor anunţuri din presă și 
de pe reţelele de socializare.
Theresa May are nevoie de 
o majoritate simplă – de 
158 din cele 315 voturi ale 
deputaţilor conservatori – 
pentru a rămâne la condu-
cerea Partidului Conservator 
și a guvernului.

May şi-ar fi asigurat 
un sprijin suficient 
pentru a câştiga 
votul de neîncredere
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

•MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

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

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

•TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa

Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 

2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţine-

rea autorizaţiei ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare tehnice fi nalizate, specializare in domeniu termo-

tehnica. Experienţă minim 5 ani în domeniul termotehnic. Deţinerea autorizaţiei ISCIR 

RSL-IP/RVT. Constituie avantaj. Cunoștinţe operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de 

conducere categ. B.

•REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Bistriţa, Zalău, Satu Mare

Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de ser-

vicii către clienţi rezidenţiali/non-rezidenţiali. Deprinderi utilizare MS Offi ce. Permis de con-

ducere categ. B.

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

ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

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

ne trimiţi CV-ul până la data de 31.12.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Ruscioru-

lui nr.40, 550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.seacomplet.ro

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

3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu carac-

ter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (sta-

bilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/

sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter per-

sonal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm 

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

PUBLICITATE PUBLICITATE

LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA, DECEMBRIE 2018

SOSCON SRL anunta fi nalizarea activitatilor proiectului „Achiziția de utilaje specifi ce no-
ii activități la Soscon SRL-D“  Cod SMIS 113167. Proiectul implementat prin intermediul u-
nei fi nantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operational Regional 2014 – 
2020, axa prioritara 2-” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” pri-
oritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea 
explorării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive 
prin incubatoare de afaceri”. SOSCON SRL a incheiat un contract de fi nantare cu Ministe-
rul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice in calitate de Autoritate de Management 
si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii Nord Vest, in calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii Nord  Vest.

Obiective specifi ce : Investiția în 2 active( autogreder si placă compactoare) de ultimă 
generație, necesare dezvoltării noii activități de construcții; Angajarea a 3 noi persoane în 
cadrul societății; Creșterea renumelui societății prin realizarea unui website.

Rezultatele proiectului : Bunuri si servicii achizitionate : 2 active ( autogreder si 
placa compactoare) achizitionate, livrate și puse în funcțiune ; servicii de consultan-
ta si publicitate achizitionate, Locuri de muncă create și menținute: 3 locuri de mun-
că permanente create și menținute încă 3 ani de la finalizarea implementării proiec-
tului , 1 website realizat.

Proiectul a fost derulat in Municipiul Cluj-Napoca, regiunea Nord- Vest, și a avut o 
valoare totala de 1.202.321,99 lei, din care contribuția FEDR la finanțarea nerambur-
sabilă a fost de 686.469,71 lei, iar contribuția din bugetul național a fost de 121.141,71 
lei.  Impactul investiției la nivelul Municipiului Cluj-Napoca este atât unul social cât și 
unul economic. Impactul social este determinat de crearea și menținerea a 3 locuri de 
muncă noi, iar impactul economic este determinat de creșterea calității serviciilor prin 
achiziționarea de echipamente performante.

Pentru detalii suplimentare : Numele Ovidiu Vasile Bogatean, Manager de proiect, 
tel 0743642079, e-mail : sosconsrld@gmail.com

SOSCON SRL

Facebook caută moduri noi 

în care să afl e cât mai 

multe despre tine, aşa că a 

brevetat un sistem care ştie 

dinainte unde vei merge.

Facebook ştie deja o gră-

madă despre tine, probabil 

mai multe decât ştii chiar tu. 

Goana după date, însă, nu-l 

va face pe Zuckerberg să se 

oprească prea curând, iar un 

nou proiect al companiei îţi 

arată exact asta.

Compania a înregistrat 

recent un brevet pentru 

„Offline Trajectories”. Asta 

ar urma să fie o tehnologie 

care poate prezice unde 

mergi, ”în funcţie de date-

le despre locaţie obţinute 

anterior”. Cu alte cuvinte, 

Facebook va analiza pe un-

de ai mai umblat în trecut, 

dar pe unde au fost şi alţii, 

ca să-şi dea seama unde vei 

merge, scrie playtech.ro.

Reţeaua socială s-ar putea 

folosi de datele altora ca să 

îţi prezică mişcările, mai ales 

dacă aveţi un profi l de utili-

zator similar. Există şi un bre-

vet care descrie predicţia lo-

caţiei cu ajutorul semnalelor 

wireless. Această tehnologie 

ar urma să folosească pute-

rea semnalului Wi-Fi, Blueto-

oth, celular şi NFC pentru a 

teremina unde te afl i.

Dacă mai mulţi oameni 

cu vârste similare vizitează 

aceleaşi locuri într-o singu-

ră ieşire în oraş, Facebook 

ar putea prezice şi parcur-

sul tău, astfel.

Cele două brevete arată 

că Facebook caută metode 

noi prin care să adune mai 

multe informaţii despre ti-

ne. Dacă Facebook ştie un-

de vei fi, îţi poate servi re-

clame pe care ai fi mai dor-

nic să apeşi, de exemplu. 

Fireşte, astfel de brevete nu 

văd foarte des lumina zilei. 

Spre deosebire de altele cu 

idei destul de nebuneşti, 

acesta pare destul de sim-

plu şi de util pentru reţea-

ua socială încât să fie pus 

în practică în viitor.

Facebook pregătește sistemul 
care știe unde vei merge

Cercetătorii ESET au des-

coperit un nou virus 

de tip troian pe Android 

care era capabil să treacă 

de sistemul de autentifi -

care în doi paşi.

Malware-ul a fost detectat 

de ESET în noiembrie 2018 şi 

combină capacitatea unui tro-

ian bancar controlat de la dis-

tanţă cu o abilitate de a trece 

de zona serviciilor de accesi-

bilitate Android şi viza direct 

utilizatorii aplicaţiei PayPal.

În acest moment, malwa-

re-ul este deghizat sub forma 

unei aplicaţii de optimizare 

a bateriei şi este distribuită 

via unor terţi.

Aplicaţia funcţionează în 

felul următor. După ce era 

instalată şi lansată, aplica-

ţia se închide şi iconiţa a-

cesteia dispărea.

Prima funcţie a virusului 

era să fure banii din contul 

de PayPal al victimei. Acestă 

funcţie avea nevpie de acti-

varea unui serviciu maliţios 

al serviciului de accesibilita-

te al Android. Solicitarea es-

te prezentată utilizatorului ca 

fi ind un serviciu de “Activa-

re a statisticilor”. Dacă apli-

caţia PayPal este instalată pe 

dispozitiv, malware-ul afi şea-

ză o notifi care care-i indică 

utilizatorului să lanseze apli-

caţia. Odată ce utilizatorul 

lansează aplicaţie şi se lo-

ghează, virusul intră şi imi-

tă comportamentul utilizato-

rului pentru a trimite bani 

din contul victimei către con-

tul atacatorului.

În timpul unei analize, 

virusul a încercat să trans-

fere 1000 de euro, iar întreg 

procesul a durat mai puţin 

de cinci secunde. Practic, 

victimei îi este imposibil 

să-şi dea seama şi să răs-

pundă într-un fel.

Pentru că virusul aşteap-

tă ca utilizatorul să se lo-

gheze în aplicaţie, iar asta 

face ca virusul să treacă de 

sistemul de autentificare în 

doi paşi.

Atacul eşuează doar dacă 

utilizatorul nu are îndeajuns 

de mulţi bani în contul de 

PayPal şi dacă niciun card ban-

car nu este legat de cont. De 

asemenea, dacă nu realizezi 

că îţi lipsesc bani, atacul s-ar 

putea repeta de mai multe ori, 

de fi ecare dată când aplicaţia 

este deschisă.

Dacă foloseşti PayPal atunci 
ai grijă la virusul care-ţi fură banii
Dacă foloseşti PayPal atunci ar trebui să ai grijă când faci următoarea plată 
pentru că s-a descoperit un nou virus care s-ar putea să te lase fără bani

Malware-ul este deghizat sub forma unei aplicaţii de optimizare a bateriei şi este distribuită via unor terţi
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, beci, 
sobe noi, apă caldă, pomi tineri 
de brazi, tuia, fosă septică la DN, 
la 7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (11.14)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (6.7)

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. (9.10)

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. (5.5)

¤ 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. (5.7)

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. (5.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(5.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (5.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

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. (7.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (7.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând pălincă de prune. Informa-
ţii la telefon 0756-942490. (7.10)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (7.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (7.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (6.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (7.7)

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. 
(20.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (20.20)

PIERDERI

¤ Subscrisa AREEJ ESTATE SRL, cu 
sediul social situat în Sat Mociu, 
Comuna Mociu, Nr. 128, jud. 
Cluj, J12/1350/2016, CUI 

35541882, declară pierdute și 
nule următoarele documente: 
Certifi cat de înregistrare seria B 
nr. 3291614, Certifi cat constata-
tor eliberat în baza declaraţiei nr. 
27132 / 01.04.2016 de către 
ORC Cluj.

¤ Pierdut portofel cu buletin, per-
mis, atestat profesional conducă-
tor auto pe numele Cosma Cos-
min Călin. Le declar nule.

¤ Pierdut carnet și legitimaţie de 
student pe numele SANDA DA-
RIUS TEOFIL, Facultatea de Arhi-
tectură și Urbanism Cluj-Napoca. 
Le declar nule.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Abonează-te la monitorul

0264.59.77.00

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Parlamentul României 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente 

16:00 Telejurnal 

16:05 Akzente 

17:00 Telejurnal 

17:05 Europa mea 

18:00 Cinematografi a 
franceză sub asediu 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Ecaterina  

23:20 Mandru să fi i romn 

23:30 Mystery Files 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Intrusul 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Ultimul trib: 
Madagascar 

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 Nouă vieți 

22:15 Omul cu masca de fi er 

00:45 Știrile Pro Tv 

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 Vânzătorii de diamante 

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 

19:45 Exatlon 

23:15 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Rezumate UEFA 
Champions League 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Rezumatele etapei 
Primiera Liga 

18:30 Liga Magazin 

19:00 Magazin UEFA Europa 
League 

19:55 UEFA Europa League: 
Vidi – Chelsea 

22:00 UEFA Europa League: 
Slavia Praga – Zenit Sankt 
Petersburg 

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul “Elaborare PUZ conform Legii 350/2001 
modifi cată și actualizată” propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.nr., judeţul Cluj, 
titular: S.C. NEOCREST INVESTMENT 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 se transmit 
în scris la Agenţia Pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, cod 400609, ţel. 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

AVIZ DE MEDIU

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

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. ARHIMAR SERV S.R.L., str. Călărașilor 
nr.1, Cluj-Napoca, din data de 10.12.2018, între orele 9-16.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 27.12.2018, la A.P.M. Cluj, 
Str. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-
vineri, între orele 9-14. 

ACORD DE MEDIU

PRIMĂRIA IARA anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004 
în vederea obținerii acordului de mediu pentru „Elaborare 
PUZ pentru construire Centru de Sănătate în localitatea 
Iara, comuna Iara, judeţul Cluj”.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 și la 
sediul Primăriei Iara, localitatea Iara, str. Principală, nr. 282, din 
data de 13 decembrie 2018, între orele 8:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17 
decembrie 2018, la APM Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, blocul 
9B, cod 400609 fax 0264-412914, email: offi ce@apmcj.
anpm.ro, in zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00.

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

¤ participi la concursuri
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Volei pentru copii 
din spitale
Zilele trecute, Cluj-Napoca a fost 
gazda celei de-a VIII-a ediţii a tur-
neului caritabil de volei mixt pen-
tru amatori, Volei2Give. La turneu 
s-au înscris 32 de echipe, venite 
din Bârlad, Breaza, București, 
Cluj-Napoca, Iași, Jibou, Timișoara, 
Zalău, dar și din Germania, din 
Berlin. Locul 1, la categoria avan-
saţi, a fost ocupat de echipa Tulip 
din Cluj-Napoca, care a fost la pri-
ma participare la acest concurs, iar 
la categoria începători, locul 1 a 
fost adjudecat Fluffy Killers din 
București. Cel mai bun ridicător al 
turneului a fost Robert Szekely, de 
la echipa Nu-i Stres. Rezultatele fi -
nanciare ale competiţiei se ridică la 
suma de 8.100 de lei, bani care 
vor fi  folosiţi pentru cumpărarea 
de cadouri de Moș Crăciun copiilor 
internaţi la spitalul de oncologie 
din Cluj-Napoca. De asemenea, o 
parte din bani vor ajunge la Casa 
de copii Căsuţa Bucuriei, din 
Cluj-Napoca.

Halep, cea mai 
căutată persoană
Google a publicat cele mai impor-
tante subiecte și persoane ale anu-
lui 2018 în România, iar Simona 
Halep nu putea să lipsească. 
Liderul WTA a fost cea mai căutată 
persoană în acest an de către ro-
mâni, pe celebrul site. În topul că-
utărilor românilor se afl ă rezultate-
le de la Bacalaureat și evaluarea 
naţională, iar Black Friday s-a inte-
grat și ea în faţa preferinţelor ro-
mânilor. Top 5 a fost completat de 
către Campionatul Mondial din 
Rusia și Simona Halep. În căutările 
specifi ce categoriei sportului, 
Campionatul Mondial a condus 
detașat, urmat de cele mai impor-
tante turnee de tenis. România – 
Serbia, din Liga Naţiunilor a fost 
cel mai căutat meci, urmat de fi na-
la UCL, Real Madrid – Liverpool, și 
Steaua – Lazio, în Europa League.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Simona Halep, numărul 1 

în clasamentul WTA, şi 

Marius Copil (60 ATP) au 

fost desemnaţi, marţi 

seara, cei mai buni jucă-

tori de tenis ai României în 

2018 în cadrul galei anuale 

organizate de Federaţia 

Română de Tenis (FRT).

De asemenea, Irina Begu şi 

Horia Tecău au primit titlurile 

de „Sportivul anului la dublu”, 

în timp ce Mihaela Buzărnescu 

a fost desemnată „Cea mai 

spectaculoasă ascensiune fe-

minină”. Simona Halep a atras 

toate privirile cu ţinuta sa pe ca-

re a purtat-o la gală şi a dezvă-

luit unul dintre obiectivele sale 

majore pentru următorul an.

„Trebuie să facem treabă şi 

mai bună la Fed Cup în anul 

care vine şi la Jocurile Olimpi-

ce. E un vis mare, dar trebuie 

să îndrăznim să visăm”, a spus 

marea noastră campioană.

Cu două fi nale ATP, dintre 

care una de pus în ramă, cu 

Roger Federer, Marius Copil nu 

putea rata premiul pentru te-

nismanul anului. Sportiva anu-

lui la dublu a fost desemnată 

Irina Begu, în timp ce la mas-

culin, câştigător a fost declarat 

Horia Tecău. Premiul pentru 

cea mai spectaculoasă ascen-

siune i-a fost înmânat Mihae-

lei Buzărnescu. Chiar dacă a 

avut un an greu, Monica Nicu-

lescu a plecat acasă cu un pre-

miu special, pentru longevita-

te în TOP 100 WTA, de unde 

nu a lipsit în ultimii 8 ani, atât 

la simplu cât şi la dublu.

Simona Halep şi Marius Copil, 
cei mai buni jucători de tenis în 2018

Sportiva anului – Simona Halep
Sportivul anului – Marius Copil
Sportiva anului la dublu – Irina Begu
Sportivul anului la dublu – Horia Tecău
Cea mai spectaculoasă ascensiune feminină la simplu – 
Mihaela Buzărnescu
Premiu special pentru longevitate în Top 100 WTA – 
Monica Niculescu
Premiu special pentru dezvoltarea tenisului în scaun cu rotile 
– Ionuţ Filișan, Mihai Gaiţă, Flavian Crăciun

Premiu special pentru califi carea în Grupa Mondială a Fed Cup – 
Simona Halep, Irina Begu, Sorana Cîrstea, Ana Bogdan, Mihaela 
Buzărnescu, Raluca Olaru, Alina Tecșor, Florin Segărceanu
Juniorul anului – Filip Jianu
Junioarea anului – Selma Cadar
Jucătoarea anului în Tennis Europe U14 – Maria Sara Popa
Jucătorul anului în Tennis Europe U14 – Mihai Alexandru Coman
Premiu pentru rezultate deosebite în Circuitul ITF Pro – Andreea 
Roșca, Ilona Ghioroaie, Raluca Șerban, Georgia Crăciun
Cea mai bună junioare din clasamentul WTA – Andreea Prisăcariu.

Lista completă a premiilor acordate de Federaţia Română de Tenis

Şulcă, medaliat cu aur la 

Jocurile Olimpice de Tineret 

(pe echipe) şi cu bronz la 

Europenele de juniori (indi-

vidual) şi tineret (cu echipa), 

a acumulat 285 de puncte.

Pe locul secund s-a clasat 

halterofi lul Ilie Ciotoiu (CSM 

Cluj-Napoca), dublu medaliat 

cu bronz la Europenele de se-

niori şi care a cucerit o meda-

lie de bronz şi la Europenele 

de tineret. Acesta a totalizat 

270 de puncte în ierarhia DJST.

Podiumul a fost completat 

de atleta Andreea Miklos (CSŞ 

Viitorul Cluj-Napoca – CSM 

Cluj-Napoca), medaliată cu ar-

gint la Mondialele Under-20 în 

proba de 400 m, 263 puncte.

Atletul Robert Parge (CS U-

niversitatea Cluj-Napoca) a ocu-

pat locul 4, cu 169 puncte, iar 

pe 5 s-a clasat jucătorul de te-

nis de masă Rareş Şipoş (CSM 

Cluj-Napoca), 159 puncte.

La sporturi neolimpice, pri-

mul loc a fost ocupat de Ion 

Albert Bătăiosu (CS Politehni-

ca Cluj/karate WUKF), triplu 

campion mondial, cu 543,5 

puncte. Pe poziţia secundă a 

fost Andra Daniliuc (CS Poli-

tehnica Cluj/karate WUKF), 

campioană mondială şi ea, cu 

355 puncte, în timp ce pe treap-

ta a treia a podiumului s-a afl at 

Monica Şagău (CS Fotbal Te-

nis Răzvan), dublă campioa-

nă mondială, cu 215 puncte, 

pe patru terminând Viorel Tă-

tar (Budo Gym Napoca/kara-

te kyokushin), 60 puncte.

Bobi Simion (ACS DSA 

Cluj-Napoca/tenis de masă) 

a fost premiat la capitolul spor-

tul pentru persoane cu nevo-

ie speciale.

Tot astăzi a avut loc şi de-

semnarea celui mai bun spor-

tiv al Clubului Sportiv Univer-

sitatea Cluj unde Adrian Şul-

că a ocupat prima poziţie. Pe 

poziţia secundă a topului în-

tocmit de CS Universitatea Cluj 

se afl ă atletul Robert Parge, ca-

re anul acesta şi-a îmbunătă-

ţit surprinzător timpii de aler-

gare, şi înotătoarea Ana Das-

căl, sportivă care a avut o pri-

mă parte a anului perfectă în-

să din cauza unor probleme 

medicale în a doua jumătate 

a anului nu a mai concurat.

În top 10 sportivi ai CS Uni-

versitatea Cluj şi-a făcut apari-

ţia şi o sportivă de la secţia de 

baschet, sport de echipă, Irina 

Părău care a făcut parte anul 

acesta şi din lotul naţional.

Clubul Sportiv Universitatea 

are legitimaţi 622 sportivi, din-

tre care 444 sunt studenţi şi elevi. 

Aceştia au reuşit să aducă în vis-

tieria clubului, în 2018, 321 de 

medalii, dintre care 123 de aur, 

93 de argint şi 104 de bronz. Din 

cei 622 de sportivi, 89 au fost la 

loturile naţionale, împreună cu 

9 antrenori. În ceea ce priveşte 

clasamentul cluburilor univer-

sitare, CS Universitatea Cluj se 

situează pe primul loc, cu 54.000 

puncte, după care urmează Po-

litehnica Iaşi, cu 32.000 punc-

te, şi Sportul Studenţesc, cu 

31.000 puncte.

Adrian Şulcă a fost desemnat 
cel mai bun sportiv din Cluj
Judoka Adrian Şulcă (CS Universitatea – CSM Cluj-Napoca), desemnat cel mai bun sportiv al anului 
2018 în judeţul Cluj, potrivit clasamentului întocmit de Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret

Adrian Șulcă a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret (pe echipe) și cu bronz la Europenele de juniori (individual) și tineret (cu echipa)

Top 10 sportivi 
ai Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj:
Adrian Șulcă (judo) –  195 p

Robert Parge (atletism) –  129 p

Ana Dascăl (natație) –  125 p

Alexandra Pop (judo) –  122 p

Sanda Belgyan (atletism) –  
 102 p

Raluca Ștef (patinaj) –  57 p

Roman Dușcov (lupte) –  49 p

Radu Dărăban (scrimă) –  48 p

Irina Părău (baschet) –  46 p

Călin Nemeș (echitație) –  42 p
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