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ACTUALITATE
„Declaraţii de dragoste” la CJ. 
Cine îl iubeşte pe Seplecan?
„Aparatul de specialitate” al CJ Cluj s-a 
întrecut în caracterizări penibile la adre-
sa fostului preşedinte Seplecan.  Pagina 3

CULTURĂ
Artist: „Nu aveţi monumente 
de artă modernă în Cluj”
Un artist rus care a venit în Cluj-Napoca pen-
tru un eveniment a criticat obiectele de artă 
care se afl ă în centrul oraşului.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE
Tişe scoate de la sertar 
un proiect vechi de 6 ani
Forul judeţean plăteşte 12.000 de euro pe 
studii pentru realizarea unei parcări 
park&ride.  Pagina 2

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

ADMINISTRAŢIE

Primăria Cluj-Napoca a câştigat Premiul 
de Excelenţă pentru transportul public

ECONOMIE

Puţini şi bătrâni! România, ţara 
cu cea mai drastică scădere a populaţiei

Luni seară, în cadrul Galei 
Asociaţiilor Municipiilor din 
România desfăşurată la Atene-
ul Român, Primăria Cluj-Na-
poca a câştigat premiul de Ex-
celenţă în sistemul de trans-
port public şi mobilitate.

“Cluj-Napoca este primul 
oraş din România care a reu-
şit să implementeze în trans-
portul public în comun auto-
buzele electrice. Unul dintre 
obiectivele noastre principale 
pe termen lung este ca până 
în anul 2025 să avem un trans-
port public nepoluant, 100% 
ecologic”, a declarat vicepri-
marul Dan Tarcea în momen-
tul acceptării premiului.

Primarul Emil Boc a preci-
zat pe Facebook că “acest pre-
miu refl ectă preocuparea mu-
nicipalităţii pentru îmbunătăţi-
rea transportului în comun din 

Cluj-Napoca, utilizarea noilor 
tehnologii şi creşterea standar-
delor în ceea ce priveşte mobi-
litatea urbană în general”.

Municipiul Cluj-Napoca es-
te primul din ţară în care cir-
culă autobuze electrice în sis-
temul de transport public. 11 
astfel de vehicule sunt acum 
în circulaţie, urmând a fi  achi-
ziţionate alte 30 autobuze elec-
trice, cu fonduri europene.

Anul trecut, Primăria 
Cluj-Napoca a câştigat Premiul 
pentru Excelenţă în Digitaliza-
re, fi ind primul oraş din Ro-
mânia care a implementat pro-
ceduri digitale în emiterea cer-
tifi catelor de urbanism. De a-
semenea, Primăria Cluj-Napo-
ca a fost prima administraţie 
din România care a implemen-
tat procesul de Bugetare par-
ticipativa online.

România va suferi, până în 
anul 2050, cea mai mare scăde-
re a populaţiei din întreaga lu-
me. Vom fi  mai puţini cu circa 
4.39 milioane de persoane, con-
form Population Reference Bu-
reau (PRB), o organizaţie ame-
ricană nonprofi t specializată în 
statistici privind mediul, sănă-
tatea şi populaţia mondială.

La momentul actual, în Ro-
mânia trăiesc aproximativ 
19.48 milioane de oameni, ci-
fră care ar urma să scadă până 
la pragul de 15.09 milioane la 
mijlocul secolului curent. A-
ceasta înseamnă o scădere de 
aproape un sfert din populaţie 
(22.5%), cea mai ridicată din 
întreaga lume, notează publi-
caţia Romania Insider.

Conform aceluiaşi studiu, 
populaţia din estul Europei va 
scădea cu circa 9.7%, în timp 

ce statisticile pe plan european 
arată o scădere de 2.1% faţă 
de situaţia din 2018. Nici Mol-
dova nu stă mai bine la acest 
capitol (18.5%), clasându-se 
pe locul 5 în topul ţărilor cu 
cea mai drastică scădere de po-
pulaţie, după România, Leto-
nia (21.6%), Japonia (19.5%) 
şi Armenia (18.7%).

În timp ce natalitatea este net 
inferioară mortalităţii, iar nu-
mărul celor care părăsesc defi -
nitiv ţara este în creştere con-
stantă, populaţia României va 
îmbătrâni cu peste 10 procente 
în următoarele decenii. Con-
form PRB, numărul persoane-
lor cu vârsta de peste 65 de ani 
va ajunge până la 28% (faţă de 
18% în momentul actual), în 
timp ce numărul copiilor cu vâr-
sta sub 15 ani va scădea de la 
16% până la 14%.
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Senatorul Marius Nicoară, amenințat cu mandat de aducere
Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoară a fost amenințat de magistrați cu un mandat de aducere, 
dacă nu se prezintă la Judecătoria Cluj-Napoca pentru a fi audiat în dosarul lui Mihai Seplecan. Pagina 3

Bugetarii, noua 
clasă de privilegiați
Prăpastie salarială între bugetari și sectorul privat

Angajații de la stat câștigă cu peste 2.000 de lei mai mult decât cei din 
sectorul privat. Angajatorii se plâng că statul majorează salariile bugetarilor 
fără să se pună problema eficienței sau a productivității muncii. Pagina 5
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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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Fă ce spune poliţia, 
nu ce face poliţia 
O mașină a poliţiei a fost surprinsă de o 
clujeancă în timp ce era parcată neregu-
lamentar, blocând o cale de acces. Pe 
principiul că și poliţiștii sunt oameni și 
mai greșesc, un om al legii și-a parcat 
mașina neregulamentar, iar clujenii 

s-au grăbit să îi atragă atenţia, ridicân-
du-i ștergătoarele

Şofer băut, prins 
circulând cu 100 km/h 
prin centrul Clujului
Un vitezoman de doar 20 de ani a fost 
prins de poliţiști circulând cu peste 100 
km/h pe strada Avram Iancu din 
Cluj-Napoca. “La data de 13 noiembrie, 
în jurul orei 00:15, poliţiștii din cadrul 
Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Biroul 
Rutier au depistat un tânăr, de 20 de 
ani, din Târgu Mureș, care circula cu un 
autovehicul cu o viteză de peste 100 
km/h, pe strada Avram Iancu, din muni-
cipiu. În urma verificărilor, poliţiștii au 
stabilit că tânărul se afla sub influenţa 
alcoolului, având o concentraţie de peste 
0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Bărbatului i-au fost recoltate probe bio-
logice pentru stabilirea alcoolemiei în 
sânge. În cauză se continuă cercetările 
sub aspectul săvârșirii infracţiunii de 

conducerea unui vehicul sub influenţa al-
coolului”, transmite IPJ Cluj.

La 73 de ani, a provocat
un accident cu 7 mașini
Un pensioner, care nu s-a asigurat cores-
punzător, a reușit să creeze un accident în 
lanţ în care au fost implicate nu mai puţin 
7 autoturisme. “La ora 13.30, pe Calea 
Florești, intersecţie cu strada Agronomilor, 
a avut loc un accident rutier în care au fost 
implicate 7 autoturisme. Un bărbat de 73 
de ani din Cluj-Napoca, în timp ce condu-
cea un autoturism, nu s-ar fi  asigurat co-
respunzător la efectuarea virajului la stân-
ga către Agronomilor și nu a acordat prio-
ritate de trecere, intrând în coliziune cu o 
mașină care venea din sens opus, de către 
un bărbat de 27 de ani din Cluj-Napoca, 
pe care l-a proiectat în parcare, acroșând 
un număr de 5 autoturisme, parcate regu-
lamentar. Din autoturismul care mergea 
regulamentar au fost 3 persoane rănite u-
șor”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Forul judeţean plăteşte 
peste 12.000 de euro pe 
diverse studii pentru rea-
lizarea unui centru expo-
ziţional şi a parcării 
park&ride. Centrul inter-
naţional de congrese, con-
ferinţe şi expoziţii este un 
proiect anunţat de Tişe în 
urmă cu 4 ani şi folosit în 
campaniile electorale din 
2012 şi 2016.

Consiliul Judeţean achi-
ziţionează servicii de inves-
tigare geotehnică a terenuri-
lor de fundare pentru imo-
bilele afl ate în Cluj-Napoca 
strada Traian Vuia pentru re-
alizarea unui centru expozi-
ţional şi pentru parcare de 
tip park&ride. Terenurile se 
afl ă pe strada Traian Vuia nr. 
149-151, exact adresa Aero-
portului Internaţional Cluj, 
o parte a terenurilor fi ind în 
proprietatea judeţului Cluj 
şi o parte în proprietatea sta-
tului român, în administra-
rea Ministerul Administraţi-
ei şi Internelor, Unitatea Spe-
cială de Aviaţie.

Valoarea totală estimată a 
contractului este de 55.000 de 
lei fără TVA

„Având în vedere direcţii-
le strategice de dezvoltare ale 
judeţului Cluj pentru dema-
rarea obiectivului «centru ex-
poziţional plus park&ride» es-
te necesară achiziţia studiilor 
de specialitate aferente am-
plasamentului pe o suprafaţă 
de 11 hectare care să cores-
pundă cerinţelor studiului. Lu-
crările de investigare geoteh-
nică solicitate sunt foraje, pe-
netrări, prelevare de probe şi 
analizarea lor în laboratoare 
de specialitate şi întocmirea 
unui studio geotehnic. În func-
ţie de scopul investigaţiei/cer-

cetării geotehnice – identifi -
carea nivelului apelor subte-
rane, verifi cări ale fundaţiilor 
existente, tipul de teren, stra-
tifi caţia terenului – se impun 
lucrările necesare în faza de 
teren şi determinările minime 
de laborator. De asemenea, în 
unele cazuri temeinic justifi -
cate, pot interveni situaţii când 
sunt necesare investigaţii mai 
ample: sondaje sau excavări 
suplimentare, determinări spe-
ciale de laborator”, se arată 
în caietul de sarcini.

În luna octombrie, CJ Cluj 
a revocat dreptul de adminis-
trare al aeroportului asupra 
unui teren în suprafaţă de pes-
te 4 hectare în vederea reali-
zării unei parcări de tip 

park&ride. Cele 4 hectare se 
adaugă celor 12 hectare de te-
ren din vecinătatea aeropor-
tului pe care Alin Tişe a pus 
ochii încă din campania elec-
torală când a promis realiza-
rea unui centru internaţional 
de congrese şi expoziţii, lucru 
nerealizat nici până în ziua 
de astăzi.

Parcarea de tip „park and 
ride” ar urma să aibă aproxi-
mativ 1.000 de locuri de par-
care şi ar urma să fi e realiza-
tă sub nivelul solului, aproxi-
mativ cu o jumătate de nivel, 
astfel încât să poată fi  ridicat 
şi un etaj. Parcarea se afl ă în 
zona de protecţie a culoaru-
lui de zbor al avioanelor, mo-
tiv pentru care nu poate fi  

înălţată mai mult de unul sau 
două niveluri.

Potrivit protocolului de 
colaborare, Primăria Cluj-Na-
poca va asigura realizarea 
unor staţii pentru mijloace-
le de transport în comun cu 
dotările şi infrastructura afe-
rentă, staţii de bike sharing, 
amenajare acces auto/pieto-
nal, iar Consiliului Judeţean 
îi revine realizarea, adminis-
trarea şi întreţinerea parcă-
rii “cu menţiunea că aceste 
facilităţi vor funcţiona con-
tra cost, taxele urmând a fi  
stabilite şi încasate de către 
judeţul Cluj”.

Protocolul va fi  valabil pe 
o perioadă de 49 de ani cu 
posibilitatea prelungirii.

NOROC CU PROIECTUL PRIMARULUI EMIL BOC DE PARCĂRI „PARK&RIDE”

Tişe şi-a amintit de un proiect 
uitat la sertat de 6 ani
Primăria şi Consiliul Judeţean Cluj şi-au dat mâna şi au încheiat un protocol 
de colaborare în vederea realizării unor parcări de tip „park&ride”

Parcarea de tip „park and ride” ar urma să aibă aproximativ 1.000 de locuri de parcare

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca
 „La intrările în Cluj astăzi funcţionează 
parcarea de la Polus ca o parcare 
park&ride, laşi maşina şi foloseşti 
transportul în comun. Avem două 
capete mari, la venirea dinspre 
aeroport unde împreună cu 
preşedintele Consiliului Judeţean Alin 
Tişe încercăm să găsim nişte 

suprafeţe de teren. Consiliul Judeţean 
are o suprafaţă de teren adiacentă 
aeroportului care poate fi  utilizat 
pentru un parking de acest fel. La fel 
dinspre Floreşti, suntem în discuţii cu 
reprezentanţii unui hipermarket şi cu 
USAMV pentru a realiza pe locaţia 
parcării Billa un parking suprateran“
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„Aparatul de specialitate” 

al Consiliul Judeţean – 

aşa cum îşi spun ei sin-

guri – Claudiu Salanţă, 

Mariana Raţiu, Ştefan 

Iliescu – s-a întrecut în 

laude şi caracterizări 

care mai de care mai 

penibile la adresa fostu-

lui preşedinte al instituţi-

ei, Mihai Seplecan în pro-

cesul în care acesta e 

acuzat că s-a folosit de 

o diplomă de licenţă 

falsă. Sunt angajaţii 

care în 2015 l-au sfi dat 

pe Seplecan cu ocazia 

depunerii jurământului 

de preşedinte.

Avocatul lui Seplecan, Că-

tălin Bichescu, a cerut angaja-

ţilor din Consiliul Judeţean să 

facă o scurtă caracterizare pri-

vind persoana fostului preşe-

dintelului al forului judeţean.

„Pe perioada exercitării func-

ţiei de preşedinte al Consiliu-

lui Judeţean Cluj, domnul Mi-

hai Seplecan, a reuşit să coa-

guleze în jurul său aparatul de 

conducere al Consiliului Jude-

ţean şi ghidat de dorinţa de res-

pectare a legii a făcut o dife-

renţă în rezolvarea sumedeni-

ilor de probleme cu care se con-

fruntă gestionarea unui judeţ. 

Apropierea faţă de aparatul con-

siliului judeţean s-a făcut pe 

principii comune, respect şi mai 

ales încrederea de a-şi asuma 

decizii, chiar şi nepopulare. Îmi 

amintesc că nu a ezitat nicio-

dată să aplice prevederile lega-

le, chiar dacă acest lucru supă-

ra diverse grupuri de interese 

potrivnice şi chiar a iniţiat o 

serie de demersuri pentru (re)

stabilirea stării de legalitate”, a 

scris Claudiu Salanţă, arhitec-

tul şef al judeţului.

Să înţelegem că înainte 

de venirea lui Seplecan în 

Consiliul Judeţean se întâm-

plau ilegalităţi?

Continuăm cu caracteriza-

rea pe care Salanţă i-a făcut-o 

lui Seplecan:

„Ca şi persoană, l-am re-

marcat mereu plin de energie, 

o energie care îi cuprindea pe 

cei din jurul lui şi le alimen-

ta putere de a crede că legea 

şi adevărul trebuie să preva-

leze în faţa oricui. Defi nitorie 

pentru domnul Mihai Seple-

can este indubital credinţa 

acestuia. O credinţă mereu 

prezentă şi nu doar în divini-

tate ci mai ales în oameni, în 

profesionalismul acestora şi 

în capacitatea lor de a-l spri-

jini în luarea celor mai bune 

decizii. L-am cunoscut ca o 

persoană căreia nu i-a fost tea-

mă să recunoască când a gre-

şit şi să încerce să-ţi recupe-

reze greşeala. Domnul Mihai 

Seplecan a rămas în mintea 

mea ca un Preşedinte de Con-

siliu Judeţean care a reuşit să 

pună bazele unei schimbări 

în bine, iar acţiunile şi deci-

ziile asumate în acea perioa-

dă îşi produc în continuare 

efectele pozitive. Activitatea 

şi poziţia sa rămâne ca şi un 

mare plus adus colectivului 

şi Consiliului Judeţean Cluj”.

Simona Gaci, secretarul ju-

deţului Cluj, spune despre Se-

plecan că “a dat sens noţiu-

nii de spririt de echipă”.

„În calitate de funcţionar 

public am apreciat responsa-

bilitatea cu care şi-a asumat 

deciziile luate, chiar şi cele 

care au determinat eliberarea 

sa din funcţie, obiectivitatea 

cu care a acţionat optând pen-

tru soluţii administrative şi nu 

politice. Este o persoană care 

are respectul meu pentru sim-

ţul responsabilităţii cu care a 

acţionat în toate situaţiile. În 

perioada mandatului său, 

domnul Mihai Seplecan a re-

uşit să construiască o ECHI-

PĂ (din care am făcut şi eu 

parte), a dat sens noţiunii de 

spirit de echipă, a fost cel ca-

re a omogenizat sentimentul 

de solidaritate al acesteia şi 

ne-a făcut să înţelegem că 

echipă înseamnă nu numai 

atribuţii şi sarcini sau cunoş-

tinte şi experienţă, ci înseam-

nă valori şi principii comune, 

încredere, loialitate, respect 

unul faţă de celălalt, curajul 

de a-ţi asuma răspunderea 

pentru deciziile luate”.

Mariana Raţiu, directorul 

executiv al Direcţiei de Dez-

voltare şi Investiţii din cadrul 

Consiliului Judeţean, îi face 

cea mai lungă şi siropoasă “de-

claraţie de dragoste” fostului 

preşedinte Mihai Seplecan.

„Încă de la început doresc 

să precizez ca o remarcă ge-

nerală că în perioada în care 

domnul MIHAI SEPLECAN a 

deţinut funcţia de Preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj 

acesta şi-a îndeplinit-o cu mul-

tă responsabilitate, pasiune şi 

dăruire. Din primele zile ale 

mandatului său ne-a asigurat 

de toată încrederea dânsului 

în noi (aparatul de specialita-

te), declaraţie care s-a materi-

alizat şi faptic. A respectat în-

totdeauna opiniile profesiona-

le ale angajaţilor privind mo-

dul de rezolvare a diferitelor 

probleme. A fost constant un 

om pentru oameni şi printre 

oameni”, a scris Raţiu.

Şi aceasta continuă:

„În mod special, am apreci-

at că a luat decizii în interesul 

judeţului, chiar dacă acestea 

l-au costat din punct de vede-

re politic. Nu a cedat niciunei 

presiuni, a făcut constant scut 

în jurul interesului şi banului 

public, fi ind dispus să se sacri-

fi ce ca om politic. Dovadă în 

sensul celor afi rmate stă însăşi 

faptul că, în calitate de Preşe-

dinte, a convocat şedinţa extra-

ordinară a Consiliului Judeţean 

Cluj din data de 21 decembrie 

2015, cu toate că proiectul de 

hotărâre iniţiat de un grup de 

13 consilieri judeţeni avea ca 

obiect tocmai eliberarea sa din 

funcţie. Cu alte cuvinte, a ales 

să-şi semneze propria execuţie 

politică decât să revină asupra 

deciziilor în care a crezut. Mi-

hai Seplecan nu s-a limitat la 

a emite dispoziţii în calitate de 

preşedinte, chiar mai mult, 

muncea alături de noi. Cu re-

ferire la activitatea domniei sa-

le, percepţia mea personală, 

dincolo de şabloane, dincolo 

de simplitatea şi modestia lui, 

a fost şi este şi azi că, Mihai 

Seplecan a avut rolul lui deci-

siv în istoria Consiliului Jude-

ţean”, a spus Raţiu.

În iunie 2015, în momen-

tul depunerii jurământului de 

către Mihai Seplecan, mo-

ment solemn de altfel, la ca-

re toţi cei prezenţi s-au ridi-

cat în picioare, membrii apa-

ratului de specialitate din ca-

drul CJ Cluj, Mariana Raţiu, 

Claudiu Salanţă, Diana Co-

man, Rodica Gazsi şi Ştefan 

Iliescu au preferat să rămâ-

nă aşezaţi pe scaune. Singu-

rul care a avut intenţia să se 

ridice în picioare a fost Şte-

fan Iliescu, dar a fost imedi-

at tras de mânecă de către 

Diana Coman să se aşeze, 

executând imediat.

„Declaraţii de dragoste” la CJ. 
Cine îl iubeşte pe Seplecan?
Procesul în care fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan, trimis în judecată 
pentru uz de fals după ce s-ar fi folosit de o diploma de licenţă falsă să se angajeze, a început la Judecătorie

Claudiu Salanță, Rodica Gazsi, Mariana Rațiu, Diana Coman și Ștefan Iliescu au fost singurii din sală care au stat
pe scaune în momentul solemn al depunerii jurământului (foto arhiva 11 iunie 2015)

MARIANA RAȚIU | 
director Direcția de 
Dezvoltare și Investiții 

 „În perioada în care 
domnul Mihai 
Seplecan a deținut 
funcția de Președinte al 
Consiliului Județean 
Cluj acesta și-a 
îndeplinit-o cu multă 
responsabilitate, 
pasiune și dăruire (...)
Cu referire la activitatea 
domniei sale, percepția 
mea personală, dincolo 
de șabloane, dincolo 
de simplitatea și 
modestia lui, a fost și 
este și azi că, Mihai 
Seplecan a avut rolul 
lui decisiv în istoria 
Consiliului Județean“

Senatorul PNL de Cluj 

Marius Nicoară a fost ame-

ninţat de judecători cu un 

mandat de aducere dacă nu 

se va prezenta la următorul 

termen în procesul fostului 

preşedinte de Consiliu 

Judeţean, Mihai Seplecan, 

judecat pentru fals şi uz de 

fals în scandalul diplomei 

de licenţă false.

Luni, la Judecătoria Cluj-Na-

poca a avut loc un nou termen 

în dosarul fostului preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj, Mi-

hai Seplecan, trimis în judeca-

tă pentru uz de fals după ce 

s-ar fi  folosit de o diploma de 

licenţă falsă să se angajeze.

La termenul de ieri, a dat 

declaraţii David Ciceo, directo-

rul Aeroortului Cluj, care a afi r-

mat că diploma de licenţă a fos-

tului preşedinte al Consiliului 

Judeţean, Mihai Seplecan, i-a 

fost furnizată de către senato-

rul Marius Nicoară, potrivit mu-

zicainstanţelor.ro.

Chestionat de către avoca-

tul Călin Bichescu, apărătorul 

fostuui preşedinte al Consiliu-

lui Judeţean, Ciceo a mai spus 

că i-a cerut sprijinul lui Nicoa-

ră, după ce Seplecan a postat 

pe pagina sa de socializare 

mesaje, prin care asocia Ae-

roportul cu terorismul.

Nicoară a fost ameninţat de 

către judecător cu un mandat 

de aducere, dacă nu va veni 

nici la termenul următor pen-

tru a fi  audiat în dosarul diplo-

mei lui Seplecan. Acuzat de că-

tre procurori că ar fi  folosit o 

diplomă falsă petru a se anga-

ja, Mihai Seplecan susţine că 

împotriva sa un grup de politi-

cieni, judecători, procurori şi 

poliţişti şi-au dat mâna pentru 

a-l îndepărta din funcţia de pre-

şedinte al Consiliului Judeţean, 

fabricându-i acest dosar.

În noiembrie 2015, reprezen-

tanţii Universităţii Spiru Haret 

Bucureşti susţineau că diploma 

de licenţă a lui Mihai Seplecan 

este contrafăcută. Pe atunci, Se-

plecan era preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj. Reprezen-

tanţii Universităţii Spiru Haret 

Bucureşti susţineau că diploma 

de licenţă a lui Mihai Seplecan 

este contrafăcută şi că universi-

tatea nu i-a eliberat acestuia re-

spectiva diplomă. Mai mult, rec-

torul Universităţii Spiru Haret 

susţinea că specializarea care es-

te trecută pe diploma lui Seple-

can şi anume „Drept şi Admi-

nistraţie Publică” nici măcar nu 

exista în 2006 când se presupu-

ne că a fost eliberată diploma.

Pe baza acestei diplome, 

Seplecan a ocupat mai multe 

posturi de director la institu-

ţii de stat precum Hidroserv 

şi Electrica şi a oferit consul-

tanţă juridică mai multor pri-

mării din judeţul Cluj.

Seplecan a câştigat aproxi-

mativ 50.000 de euro din ofe-

rirea de asistenţă juridică şi prin 

ocuparea unor funcţii pentru 

care erau necesare studii supe-

rioare. Suma ar putea fi  mult 

mai mare pentru că anumite 

declaraţii de avere sunt inacce-

sibile pe site-ul CJ Cluj.

Senatorul Marius Nicoară, ameninţat de judecători cu un mandat de aducere

Marius Nicoară a fost amenințat de judecători cu un mandat de aducere, 
dacă nu se prezintă la judecătorie pentru a fi  audiat în dosarul lui Seplecan
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Salina Turda găzduieşte, 

începând de luni, 12 

noiembrie, o expoziţie de 

artă contemporană în sala 

puţului de extracţie al 

Minei Iosif. „Mines of 

Culture” este un proiect 

internaţional iniţiat de 

LAE – Labin Art Express 

XXI, Croaţia, care se 

bucură de sprijinul 

Fundaţiei Culturale 

Europene (ECF).

Sub denumirea de „Un-

derground City XXI”, artiştii 

croaţi ţintesc spre transfor-

marea locurilor de exploata-

re minieră, moştenire arhi-

tecturală şi industrială, în 

oraşe subterane ale artei con-

temporane.

Expoziţia panotată în sa-

la puţului de extracţie al Mi-

nei Iosif aduce în lumină 

spaţiul cunoscut drept Ca-

mera Expoziţiei, marcând 

situaţia iniţială a transfor-

mării pe care acest loc o va 

suferi o dată cu moderniza-

rea şi includerea în circui-

tul turistic al Minei Iosif, un 

alt proiect ambiţios al Sali-

nei Turda care va propulsa 

obiectivul turistic la un ni-

vel superior de dotare şi ex-

punere turistică.

Expoziţia va putea fi  vizi-

tată gratuit în intervalul orar 

11.00 – 15.00. Programul de 

vizitare al Salinei Turda este 

zilnic, între orele 9.00 – 17.00, 

cu ultima coborâre în mină la 

orele 16.00.

Expoziţie de artă contemporană 
în Salina Turda „Underground City XXI”

Adoptarea legilor justiţiei şi 

presiunile asupra indepen-

denţei sistemului judiciar, 

în special asupra DNA, au 

generat dubii privind ire-

versibilitatea progreselor 

înregistrate de România, 

anunţă Comisia Europeană, 

recomandând suspendarea 

procedurilor în cazul pro-

curorilor de rang înalt.

În ultimele 12 luni, Româ-

nia a luat anumite măsuri pen-

tru implementarea recoman-

dărilor formulate de Comisia 

Europeană în ianuarie 2017. 

„Intrarea în vigoare a legilor 

justiţiei, presiunile asupra in-

dependenţei justiţiei în gene-

ral, în special asupra Direcţi-

ei Naţionale Anticorupţie 

(DNA), şi alte măsuri care 

subminează combaterea co-

rupţiei au generat regrese ori 

semne de întrebare privind 

ireversibilitatea progreselor 

(...)”, se arată în raportul ela-

borat de Comisia Europeană 

în cadrul Mecanismului de 

Cooperare şi Verifi care (MCV).

„Drept rezultat, cele 12 re-

comandări formulate în rapor-

tul din 2017 nu mai sunt sufi -

ciente pentru oprirea monito-

rizării în cadrul MCV, aşa cum 

fi xase obiectivul preşedintele 

CE, Jean-Claude Juncker. Es-

te necesar ca principalele in-

stituţii din România să demon-

streze un angajament clar în 

favoarea independenţei justi-

ţiei şi combaterii corupţiei, 

acestea fi ind elemente-cheie 

indispensabile; de asemenea, 

este necesară rest„abilirea ga-

ranţiilor şi sistemului de con-

trol şi echilibru la nivel naţio-

nal, pentru a acţiona când exis-

tă riscul regreselor”, precizea-

ză Comisia Europeană.

Pentru remedierea situaţiei, 

Executivul UE recomandă Româ-

niei „să suspende imediat apli-

carea legilor justiţiei şi a ordo-

nanţelor de urgenţă” aferente.

„În privinţa României, deşi 

au fost luate unele măsuri 

pentru aplicarea recomandă-

rilor fi nale ale raportului din 

ianuarie 2017, evoluţiile din 

ultimele 12 luni au generat 

dubii şi regrese comparativ cu 

progresele din ultimii zece ani. 

Mă refer la cazul legilor jus-

tiţiei, la presiunile asupra sis-

temului judiciar (...)”, a de-

clarat Frans Timmermans, 

prim-vicepreşedinte al Comi-

siei Europene.

Comisia Europeană reco-

mandă României să elaboreze 

un cadru legal care să permi-

tă supravegherea efi cientă a 

activităţilor serviciilor de in-

formaţii şi a colaborării aces-

tora cu instituţiile judiciare.

Referindu-se la protocoale-

le de colaborare între institu-

ţiile judiciare şi serviciile de 

informaţii din România, Comi-

sia Europeană subliniază că 

„activităţile agenţiilor de infor-

maţii nu sunt o problemă de 

monitorizat de către UE”, fi -

ind „în afara exigenţelor sta-

bilite în cadrul MCV”.

Palma Raportul MCV: România 
a înregistrat regrese în justiţie
Comisia Europeană recomandă României „să suspende imediat toate procedurile în derulare 
de numire ori revocare a procurorilor de rang înalt”.

Uniunea Europeană recomandă României să suspende procedurile în cazul procurorilor de rang înalt

Preşedintele Klaus 

Iohannis a comentat pro-

punerile PSD pentru func-

ţiile de miniştri vacante 

din Guvernul Dăncilă. 

Este vorba despre portofo-

liul Educaţiei şi cel al 

Afacerilor Europene.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis nu se grăbeşte să sem-

neze decretul de numire a 

Ecaterinei Andronescu la Mi-

nisterul Educaţiei. Motivul 

invocat de şeful statului: re-

cent, „neîntrebată”, aceasta 

i-a spus că nu vrea să mear-

gă la minister.

„Acum câteva săptămâni 

se făcea mare tam-tam pe re-

maniere. Văd că au lăsat-o 

mai moale şi acum se face o 

remaniere cu ţârâita. Unul 

câte unul e convins să ple-

ce şi înlocuit cu cineva pro-

pus de partid”, a spus Kla-

us Iohannis.

El a adăugat că va analiza 

„foarte repede” propunerea 

pentru portofoliul Afacerilor 

Europene, în condiţiile în ca-

re România va prelua la înce-

putul anului viitor preşedin-

ţia rotativă a UE.

„Propunerea care a fost fă-

cută mi se pare una pe care 

o voi citi într-o notă pozitivă. 

George Ciamba e un bun ex-

pert în afaceri euopene”, a 

spus Iohannis.

Nu la fel stau însă lucuri-

le în cazul Ministerului Edu-

caţiei, unde PSD a propus-o 

pe Ecaterina Andronescu. A-

ceasta a mai ocupat de trei 

ori această funcţie.

„Aici o să dureze un pic 

mai mult. S-r putea ca un 

pic mult mai mult. Am fost 

recent la Politehnică la un 

eveniment unde am parti-

cipat cu plăcere. Neîntreba-

tă, mi-a spus dna Andro-

nescu că nu va merge la mi-

nister, că lucrurile nu merg 

bine. Aflu cu surprindere 

că e propusă. Va dura pâ-

nă mă lămuresc dacă e do-

rinţa domniei sale să mear-

gă sau e dorinţa partidu-

lui”, a spus Iohannis.

El nu a dorit să spună da-

că o consideră sau nu com-

petentă pe Ecaterina Andro-

nescu pentru această funcţie. 

„V-am spus care e stadiul şi 

când va fi  altceva o să vă 

anunţ”, a răspuns el la între-

barea unui jurnalist.

Interimatul la Ministerul 

Educaţiei, asigurat de Rova-

na Plumb, ministrul Fonduri-

lor Europene, expiră joi.

„Se poate construi un alt 

interimat, până mă hotărăsc”, 

a spus Klaus Iohannis.

Iohannis o lasă pe Andronescu să aștepte 
„un pic mai mult” numirea la Educație

1. Suspendarea imediată a punerii în aplicare a legilor 
justiţiei și a ordonanţelor de urgenţă ulterioare.

2. Revizuirea legilor justiţiei ţinând seama pe deplin a-
tât de recomandările formulate în cadrul MCV, cât și de 
cele formulate de Comisia de la Veneţia și de Grupul de 
state împotriva corupţiei al Consiliului Europei (GRECO).

3. Suspendarea imediată a tuturor procedurilor de nu-
mire și revocare aflate în curs care vizează procurori în 
funcţii-cheie.

4. Relansarea procesului de numire a unui procuror-șef 
al DNA care să aibă experienţă dovedită în domeniul 
urmăririi penale a infracţiunilor de corupţie și un man-
dat clar pentru ca DNA să continue efectuarea de anche-
te profesioniste, independente și imparţiale în cazurile 
de corupţie.

5. Numirea imediată, de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, a unei echipe interimare de conducere a 
Inspecţiei Judiciare și numirea, în termen de trei luni, 
prin concurs, a unei noi conduceri a acestei instituţii.

6. Respectarea avizelor negative ale Consiliului Superior 
al Magistraturii referitoare la numirea sau revocarea 
unor procurori cu funcţii de conducere până la intrarea 
în vigoare a unui nou cadru legislativ, în conformitate 
cu recomandarea 1 din ianuarie 2017.

7. Îngheţarea intrării în vigoare a modificărilor propuse 
a fi aduse Codului penal și Codului de procedură penală

8. Relansarea procesului de revizuire a Codului penal și 
a Codului de procedură penală ţinând seama pe deplin 
de necesitatea de a se asigura compatibilitatea acestor 
coduri cu dreptul UE și cu instrumentele internaţionale 
în materie de combatere a corupţiei, precum și cu reco-
mandările formulate în cadrul MCV și cu avizul Comisiei 
de la Veneţia.

Cele 8 recomandări ale Comisiei 
Europene pentru România
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PROMOVARE

de ani20

Salariul mediu în întreaga 

economie a fost de 2.688 

lei net (stat şi privat). La 

stat a fost de 4.235 lei net 

pe lună, pe când în privat 

a fost de aproximativ 

2.218 lei. O diferenţă 

de 2.017 lei net. 

Angajații de la stat câștigă 

cu peste 2.000 de lei mai mult 

decât cei din sectorul privat. An-

gajatorii se plâng că statul ma-

jorează salariile bugetarilor fă-

ră să se pună problema efi cienței 

sau a productivității muncii. 

„Salariul mediu la stat în lu-

na septembrie a fost deci aproa-

pe dublu celui din privat (mai 

precis este cu 91% mai mare). 

De ce această diferenţă? Pe scurt, 

cu cât este cineva mai aproape 

de centrii de putere în stat, cu 

atât i-se întâmplă lucruri mai 

bune”, afi rmă, într-o postare pe 

contul său de socializare, depu-

tatul Uniunii Salvați România 

(USR) Claudiu Năsui. 

„Angajaţii statului, ne spu-

ne ea, sunt plătiţi mai bine 

pentru că sunt mai bine pre-

gătiţi decât restul românilor. 

Evident că nu este aşa, ei sunt 

doar blindaţi cu hârtii. Dacă 

ar fi  fost, într-adevăr, mai bi-

ne pregătiţi, am fi  văzut asta 

atunci când interacţionăm cu 

statul. Am fi  văzut ceea ce ei 

tot numesc «performanţă» în 

funcţia publică. Am fi  văzut 

educaţie de calitate, sistem de 

sănătate care nu te omoară, 

kilometrii de autostradă şi nu 

doar kilometrii de studii de fe-

zabilitate care nu se materia-

lizează în nimic. Nu am fi  vă-

zut manuale şcolare avizate 

chiar de ministerul educaţiei, 

dar pline de greşeli ridicole”, 

precizează deputatul Uniunii 

Salvaţi România, făcând refe-

rire la declaraţiile Ministrului 

Muncii, Olguţa Vasilescu.

„Dar mai important decât 

diferenţa mare dintre salariul 

mediu de la stat şi cel din pri-

vat”, afi rmă deputatul USR, 

„este cum a evoluat aceasta în 

ultimii ani. Dacă în ianuarie 

2017, când a venit PSD-ALDE 

la guvernare, salariu mediu în 

privat era de 1.966 lei şi cel de 

la stat de 3.320 lei, exista deci 

o diferenţă de 1.354 lei. Acum, 

această diferenţă a crescut la 

2.017 lei. Adică însăşi diferen-

ţa între cele două salarii a cres-

cut cu 49%. Foarte mult”.

„Am văzut cum justifi ca 

doamna Vasilescu diferenţa din-

tre salarii de acum un an. Dar 

cum justifi că creşterea atât de 

mare a diferenţei? Sunt bugeta-

rii cu atât mai productivi decât 

restul românilor din economia 

privată, încât să se justifi ce a-

ceastă diferenţă care tot creş-

te?”, se întreabă Claudiu Năsui. 

Datele publicate de Claudiu 

Năsui i-ar putea deranja pe cei 

din sectorul IT, industrie cu un 

ritm de dezvoltare de circa 

12% în Cluj-Napoca. În pofi -

da faptului că 1 din 11 persoa-

ne lucrează în IT, oraşul duce 

lispsă de angajaţi în domeniu, 

nevoia de resurse umane fi ind 

mult mai mare decât ar putea 

duce întreaga regiune, conform 

fondatorului Bitdefender, Flo-

rin Talpeş.

„Industria de IT se dezvol-

tă într-un ritm între 10 şi 12% 

anual de ceva vreme. Dacă ne 

uităm la resursa umană clasi-

că tradiţională – absolvenţii fa-

cultăţilor de IT, aici ritmul de 

creştere este mult mai mic. Eu 

nu am mai auzit în ultimii ani 

industria plângându-se de ca-

litatea absolvenţilor, industria 

se plânge foarte mult de numă-

rul absolvenţilor. Vreau sa vă 

zic că vedem deja un fenomen 

care se întâmplă la Cluj – este 

ceea ce este descris ca «hard 

landing». Clujul este după pă-

rerea mea puţin supraînfi erbân-

tat, adică nevoia de resurse u-

mane este mult mai mare de-

cât ce poate să ducă întreaga 

regiune”, a spus Talpeş.

Deşi la ultimul Târg de Ca-

riere în IT, organizat între 9-10 

noiembrie la Sala Polivalentă au 

participat peste 5.000 de candi-

daţi, aceştia s-au lovit de pre-

tenţiile angajatorilor, majorita-

tea solicitând experienţă la an-

gajare. După modifi cările fi sca-

le care au vizat industria IT, be-

nefi ciile alocate bugetarilor (sa-

larii mai mari, pensii speciale, 

zile libere mai multe, vouchere 

de vacanţă, zi scurtă vineri, cur-

suri de „formare continuă”) ne-

mulţumesc debutanţii din do-

meniul IT, care câştigă mai pu-

ţin decât angajaţii de la stat.

INDUSTRIA IT, ÎN CRIZĂ DE ANGAJAŢI, DAR CU PRETENŢII LA ANGAJARE

Bugetarii încasează salarii aproape 
duble faţă de angajaţii din privat
În septembrie, angajaţii la stat au câştigat cu peste 2.000 de lei mai mult decât cei din privat, potrivit INS

În luna septembrie angajaţii la stat au câştigat cu peste 2.000 de lei mai mult decât cei din privat
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Ultimele statistici arată că 

alimentaţia dezechilibrată 

este principala cauză 

a bolilor grave care apar 

în prezent atât la copii, 

cât şi la adulţi.

Iulia Stan, nutriţionist-diete-

tician licenţiat, absolventă din 

2016 a specializării Nutriţie şi 

Dietetică din cadrul Universită-

ţii de Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu” din Cluj-Napo-

ca, atrage atenţia care este cea 

mai bună abordare pentru a ne 

asigura că obţinem o varietate 

de vitamine şi minerale în can-

tităţi adecvate, pentru a evita 

dezechilibrele.

Astfel, consumul de fruc-

te şi legume de sezon, cerea-

le integrale, leguminoase, nuci, 

seminţe, pui, peşte, ouă şi pro-

duse lactate ar trebui să devi-

nă un obicei alimentar, spu-

ne nutriţionista.

„Vitaminele şi mineralele 

sunt esenţiale pentru organism. 

Nu numai că ne menţin corpul 

sănătos şi funcţional, ci ne pro-

tejează de o varietate de afecţi-

uni. Cea mai bună abordare pen-

tru a ne asigura că obţinem o 

varietate de vitamine şi mine-

rale în cantităţi adecvate este 

adoptarea unei diete variate şi 

echilibrate, adaptată caloric, cu 

accent pe consumul de fructe 

şi legume de sezon, cereale in-

tegrale, leguminoase, nuci, se-

minţe, pui, peşte, ouă şi produ-

se lactate”, spune Iulia Stan.

Obezitatea afectează tot 

mai multă lume, iar un mo-

tiv ar fi  lipsa sportului şi miş-

cării. Iulia Stan subliniază cât 

este de importantă şi utilă ac-

tivitatea fi zică pentru pierde-

rea în greutate şi pentru men-

ţinerea rezultatelor obţinute.

„Se poate slăbi fără a face 

sport atâta timp cât există un 

defi cit caloric, însă combinarea 

unei alimentaţii sănătoase cu 

activitatea fi zică este o modali-

tate mai efi cientă de a pierde în 

greutate decât o cură de slăbi-

re care se bazează exclusiv pe 

restricţie calorică.

Activitatea fi zică este utilă 

pentru pierderea în greutate şi 

pentru menţinerea rezultatelor 

obţinute. Aceasta poate ajuta la 

menţinerea sau creşterea masei 

musculare, ce atrage după sine 

o creştere a consumului caloric.

Orice plan de pierdere în gre-

utate, care include exerciţii fi zi-

ce regulate, este nu doar mai re-

uşit, ci şi mai sănătos. Activita-

tea fi zică joacă un rol important 

în îmbunătăţirea sănătăţii siste-

mului muscular şi osos, având 

de asemenea efecte pozitive a-

supra evoluţiei sănătăţii menta-

le şi a proceselor cognitive. Par-

ticiparea la activitatea fi zică re-

gulată reduce riscul de boală co-

ronariană şi accident vascular 

cerebral, diabet zaharat, hiper-

tensiune arterială, cancer de co-

lon, cancer de sân şi depresie.

Recomandările actuale pre-

cizează că adulţii sănătoşi de 

orice vârstă ar trebui să facă 

2,5-5 ore săptămânal de activi-

tate fi zică de intensitate mode-

rată sau 1-2,5 ore pe săptămâ-

nă de activitate fi zică intensă. 

Activităţi moderate înseamnă 

activităţi casnice, mers în pas 

vioi, alergarea uşoară, ciclis-

mul, dansul sau înotul lent. Ac-

tivităţi intense sunt aerobicul, 

alergatul, competiţiile sportive, 

ciclismul, înotul. Se recoman-

dă, de asemenea, activităţi de 

întărire a musculaturii în cel 

puţin 2 zile ale fi ecărei săptă-

mâni”, spune Iulia Stan.

În ceea ce priveşte alimen-

tele care îngraşă cel mai mult 

şi care trebuie evitate, lista e 

destul de lungă.

„Alimentele care furniează 

un număr mare de calorii sunt 

cele bogate în grăsimi saturate, 

zaharuri şi alcool. Deşi sunt den-

se caloric, ele furnizează prea 

puţine sau nu conţin elemente 

nutritive şi deci nu aduc bene-

fi cii pentru sănătate. 

Ca exemple din aceste ali-

mente: cu adaosuri mari de za-

hăr: băuturi energizante, băuturi 

din fructe, băuturi carbogazoa-

se, bomboane, gem, marmela-

dă, iaurt cu fructe; cu conţinut 

crescut de grăsimi saturate: 

bacon, şuncă, unt, frişcă, bur-

ger, chipsuri, pizza, produse de 

patiserie, preparate de carne, sa-

lam, alimente prăjite (din co-

merţ); grăsimi saturate şi zaha-

ruri: biscuiţi, prăjituri, ciocolată, 

îngheţată, batoane de musli, bu-

dinci, plăcinte; alcool: bere, li-

chior, spirtoase, vin, coctailuri.

Trebuie să avem în vedere şi 

faptul că putem crea un exces 

caloric şi cu alimentele conside-

rate potrivite unei alimentaţii să-

nătoase, dense nutritiv, dacă nu 

controlăm cantitatea consuma-

tă”, mai spune nutriţionista.

Nutriţionist-dietetician clujean: 
„Vitaminele şi mineralele sunt 
esenţiale pentru organism”

Asociaţia Medicover a lan-

sat la Cluj-Napoca, 

Programul de Prevenţie 

a Diabetului Zaharat de tip 

2 şi a Bolilor Civilizaţiei 

„înCerc”, un program unic 

în România. Lansarea aces-

tei iniţiative a avut loc 

cu doar o zi înainte 

de Ziua Mondială de luptă 

împotriva diabetului.

Programul îşi propune să 

contribuie la scăderea riscu-

lui dezvoltării diabetului za-

harat de tip 2 (DZ2) la co-

pii, una din principalele ca-

uze ale speranţei de viaţă 

potenţial mai reduse a copi-

ilor născuţi după anul 2000, 

prin comparaţie cu speranţa 

de viaţă a părinţilor lor, sus-

ţin iniţiatorii programului.

Programul „înCerc” a fost 

creat de membri ai Univer-

sităţii din Gdansk pentru 

Fundaţia Medicover şi a fost 

implementat pentru prima 

oară în Polonia, în 2013, sub 

denumirea „PoZdro!”.

Programul li se adresea-

ză copiilor de clasa a V-a şi 

familiilor acestora şi are 

drept scop atât reducerea 

riscului de dezvoltare a DZ2, 

cât şi îmbunătăţirea stilului 

de viaţă a acestei categorii 

de public, printr-o dietă co-

respunzătoare, sănătoasă şi 

activitate fizică susţinută, 

vârsta de 10-12 ani fiind una 

propice schimbării stilului 

alimentar şi de viaţă dezor-

donat, conform specialişti-

lor „înCerc” şi „PoZdro!”. 

Implementarea programului 

s-a realizat în Cluj-Napoca 

începând cu luna septem-

brie 2018.

Până în acest moment, 

Asociaţia Medicover a sem-

nat protocolul de colabora-

re cu 43 de unităţi de învă-

ţământ cu ciclu gimnazial 

din municipiul Cluj-Napoca 

şi îşi propune să atingă o 

rată de acord de mini-

mum70% din partea părin-

ţilor şi tutorilor legali în ce-

ea ce priveşte evaluarea fac-

torilor de risc a şcolarilor 

de clasa a V-a în cadrul pri-

mei etape din Program, Ana-

liza Complexă de Sănătate. 

Aceasta va fi urmată de eta-

pa de Asistenţă Individuală 

Integrată, constând în câte 

şase sesiuni de consiliere 

personalizată, realizate de 

patru specialişti (medic ge-

neralist, nutriţionist, speci-

alist în educaţie fizică şi psi-

holog), la care vor partici-

pa copiii incluşi în grupa de 

risc de dezvoltare a diabe-

tului de tip 2 si familiile lor.

Pe parcursul programu-

lui demarat în ţara noastră, 

organizatorii estimează că 

un număr de 12.000 de co-

pii vor participa la o evalu-

are individuală gratuită şi 

non-invazivă, menită să 

identifice riscul dezvoltării 

diabetului zaharat de tip 2 

şi a bolilor civilizaţiei; din-

tre aceştia, aproximativ 

3.000 de copii cu risc vor 

lua parte la următoarea eta-

pă gratuită, Asistenţa Indi-

viduală Integrată, care va 

avea drept scop îmbunătăţi-

rea stării lor de sănătate.

„Diabetul este una dintre 

marile provocări contempo-

rane si necesită o atenţie spo-

rită. Judeţul Cluj reprezintă 

o zonă cu factor de risc, că-

reia dorim să îi acordăm asis-

tenţă şi sprijin în prevenţia 

diabetului de tip 2 şi a boli-

lor civilizaţiei la populaţia 

tânără. Vreau să le mulţu-

mesc autorităţilor centrale şi 

locale, toţi aceştia ajutân-

du-ne să derulăm strategia 

noastră de prevenţie şi 

ca,împreună, să reuşim să 

creştem nivelul conştienti-

zării acestui risc la nivel na-

ţional”, a declarat George Is-

trate, director general al Aso-

ciaţiei Medicover.

„Sunt bucuroasă că sunt 

alături de Programul înCerc 

şi că fac parte din Consiliul 

Ştiinţifi c al acestuia. Este un 

program de prevenţie care 

şi-a dovedit efi cienţa şi avem 

drept dovadă exemplul Polo-

niei, în care acesta funcţio-

nează deja de mai bine de 

cinci ani de zile. Faptul că 

primul an de activitate a pro-

gramului a reuşit să aducă 

mai bine de 1.343 de copii şi 

familiile lor alături de noi vi-

ne să demonstreze că sun-

tem pe drumul cel bun şi că 

mesajul nostru s-a făcut bi-

ne înţeles, încă de la înce-

put”, a declarat prof. univ. 

dr. Gabriela Roman, membră 

a Consiliului Ştiinţifi c al Pro-

gramului „înCerc”, preşedin-

tă a Federaţiei Române de Di-

abet, Nutriţie şi Boli Metabo-

lice şi a Asociaţiei Române 

pentru Studiul Obezităţii.

Reprezentanţii Inspecto-

ratului Şcolar Cluj au sub-

liniat, la rândul lor, că in-

stituţia sprijină astfel de ini-

ţiative. „Un accent mai ma-

re pus pe obiceiurile sănă-

toase, privind alimentaţia şi 

calitatea stilului de viaţă, a-

tât acasă, cât şi la şcoală, 

antrenează deprinderi şi con-

solidează obiceiuri durabi-

le. Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Cluj sprijină astfel 

de iniţiative, implicit pro-

gramul educaţional de res-

ponsabilizare a elevilor şi a 

părinţilori niţiat de către 

Asociaţia Medicover, prin 

Programul înCerc.Suntem 

alături de iniţiatori în acest 

proiect de anvergură pentru 

comunitatea clujeană, care 

antrenează un grup ţintă nu-

meros, toţi elevii din clasa 

a V-a, din municipiul 

Cluj-Napoca”, a spus prof. 

Valentin Claudiu Cuibus, In-

spector Şcolar General în ca-

drul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj

Elevii clujeni, învăţaţi 
să prevină diabetul
43 de şcoli din Cluj-Napoca participă la un program european 
de prevenţie a diabetului zaharat de tip 2 la copii
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Un artist rus care a 

venit în Cluj pentru eve-

nimentul Lights On 

Romania a criticat 

obiectele de artă care se 

află în centrul oraşului.

Cu ocazia evenimentului 

care doreşte să le arate cluje-

nilor că lumina poate să devi-

nă artă, „Lights On Romania”, 

Leonid Tishkov a venit să pre-

zinte lucrarea lui, „Private 

Moon”, care s-a plimbat prin 

toată lumea. Bătând Clujul la 

pas, artistul a făcut o remarcă 

ce ar trebui să tragă semnale 

în lumea cultural clujeană.

„În afară de statuia aia 

din Centru (Stâlpii Împuş-

caţi – Liviu Mocanu n.r.) nu 

prea aveţi monumente de ar-

tă modernă”, a spus Tishkov.

Tocmai din acest motiv, 

organizatorii evenimentului 

Lights On Romania doresc să 

folosească această perioadă, 

înainte de Crăciun, pentru a-i 

ajuta pe oameni să descope-

re monumente-instalaţii de 

lumină cu poveşti fascinan-

te, aşa cum se întâmplă în 

marile oraşe ale lumii.

„Leonid Tishkov este unul 

dintre artiştii invitaţi în acest 

an la Light On Romania, ca-

re se doreşte a fi  un circuit 

al instalaţiilor de lumină, o 

premieră pentru oraş. Una 

dintre lucrările lui Leonid e 

incredibil de faimoasă în rân-

dul evenimentelor de acest 

gen din toată lumea şi anu-

me, instalaţia Private Moon, 

care e un poem visual la adre-

sa unei luni care s-a prăbu-

şit pe Pământ şi a fost găsi-

tă de un bărbat care a decis 

să o ia cu el în toată aventu-

rile vieţii lui. Luna ajunge în 

premieră la Cluj. A mai fost 

în România, dar niciodată la 

noi. Alături de Lună, mai 

avem şi alte instalaţii, reali-

zate tot de Leonid, dar şi de 

alţi artişti internaţionali şi 

naţionali pe care îi aducem 

la Cluj. Prin acest eveniment, 

noi încercăm să întregim un 

peisaj care este destul de în-

tunecat în această perioadă, 

pentru că noaptea este mai 

lungă decât ziua şi atunci în-

cercăm să folosim lumina ca 

vector principal pentru a 

transmite nişte mesaje artis-

tice pure, astfel încât să dăm 

ocazia publicului larg să des-

copere oraşul cu alţi ochi în 

această perioadă şi să aibă 

suplimentar alte motive pen-

tru a ieşi din casă şi pentru 

a se plimba prin oraş”, a ex-

plicat Andi Daiszler, unul 

dintre organizatorii eveni-

mentului.

Evenimentul LightsOn- The 

light artworks circuit începe 

în data de 16 noiembrie, iar 

lucrările de artă expuse vor 

putea fi  admirate de clujeni 

până la sfârşitul anului. 

Artist rus: „Nu prea aveţi monumente de artă modernă în Cluj”
Leonid Tishkov unul dintre artiștii invitați în acest an la Light On Romania a venit în Cluj-Napoca pentru a demonstra cum lumina se poate transforma în artă

„Private Moon”, lucrare realizată de artistul rus Leonid Tishkov

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

De câteva luni bune, poli-

ţiştii clujeni au demarat 

un proiect prin care, 

în fi ecare zi de marţi, 

de la ora 10, se întâlnesc 

cu clujenii la o cafenea 

şi stau de vorbă.

Într-o cafenea de pe Bule-

vardul Eroilor din Cluj-Napo-

ca, trei poliţişti, îmbrăcaţi în u-

niformă, stau la o masă, cu câ-

te o cană în faţă şi povestesc 

cu clienţii. Nu, nu chiulesc de 

la locul de muncă, nu şi-au pă-

răsit postul, ci s-au „infi ltrat” 

între oamenii de rând, pentru 

a le răspunde întrebărilor, dar 

şi pentru a le arăta că, în ciu-

da gradelor de pe umeri, sunt 

şi ei membri ai societăţii, cu 

bune şi cu rele.

Primul proiect 
de acest fel din ţară

România a fost a treia ţa-

ră din Europa care a demarat 

un astfel de proiect, iar Clu-

jul a fost primul oraş din ţa-

ră în care poliţiştii au decis să 

stea de vorbă cu cetăţenii la 

o cafea, să rupă barierele im-

puse de uniformă şi de tot fe-

lul de preconcepţii. Proiectul 

a început la sfârşitul lunii fe-

bruarie a acestui an, iar re-

prezentanţii Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean doresc să 

îl continue pe termen lung.

„Am considerat ca e un alt 

mediu in care putem interacti-

ona. E interesant fi indcă nu ştii 

niciodată cu ce oameni te întâl-

neşti, ce întrebări îţi vor pune. 

Noi putem lansa câte o temă, 

dar putem ajunge la cu totul al-

te discuţii. De exemplu, o dată 

am fost întrebaţi dacă e moral 

sau nu faptul că poţi să retur-

nezi produsele pe care le cum-

peri, după 30 de zile, dacă nu 

eşti mulţumit de ele. Nu este un 

subiect care are legătură cu po-

liţia, dar am fost întrebaţi, ni s-a 

cerut părerea, aşa că am discu-

tat şi pe tema asta. Dar, în ge-

neral, subiectele se leagă de po-

liţie. E primul de acest gen din 

ţară, am fost a treia ţară din Eu-

ropa care l-a implementat. În-

tre timp a apărut şi în Franţa şi 

suntem foarte mândri de el! Îl 

considerăm benefi c. Până acum, 

reacţiile din partea clujenilor au 

fost pozitive. Totul decurge na-

tural, oamenii chiar vin şi pun 

întrebări”, a explicat Gina Pop, 

comisar de poliţie în cadrul Bi-

roului pentru Analiza şi Preve-

nirea Criminalităţii.

Poliţiştii 
mai aproape de cetăţeni

O tânără se aşează lângă o 

agentă, iar întrebările curg 

una după alta. Vrea să ştie 

cum este pentru o femeie a-

ceastă slujbă. Poliţista, Diana 

Oegar, răspunde cu răbdare şi 

cu zâmbetul pe buze.

„Am venit special pentru 

că voiam să afl u mai multe 

detalii despre meseria de po-

liţist, pentru că pe viitor m-ar 

interesa domeniul. Şi atunci 

am vrut să afl u informaţii di-

rect de la sursă despre proble-

mele cu care se confruntă în 

teren şi satisfacţiile meseriei”, 

a spus Cristina Cioară, o tâ-

nără clujeancă.

„Oamenii văd că în spate-

le uniformei şi a autorităţii pe 

care o reprezinţi, până la ur-

mă, se ascunde un om care 

este deschis, prin prisma me-

seriei, să îţi ofere sprijin. Pâ-

nă la urmă suntem în slujba 

cetăţeanului. Poveştile nu se 

termină şi oamenii reuşesc să 

ne surprindă mereu prin în-

trebări, prin atitudine şi în ca-

zul acesta mă surprind plă-

cut”, mărturiseşte Diana Oe-

gar, agent de poliţie.

Uniforma, 
un motiv de apropiere

La alt colţ al mesei, Cris-

tian Pop discută cu trei per-

soane trecute de prima ti-

nereţe, care îi urmăresc cu 

atenţie fiecare mişcare. Se 

zâmbeşte, se râde, se creea-

ză legături.

„Am venit în cafenea spe-

cial să mă întâlnesc cu poli-

ţiştii. Poţi să discuţi direct, ai 

timp sufi cient la dispoziţie. 

Iniţiativa mi se pare ok. Am 

afl at despre timpul de reacţie 

a poliţistului de proximitate 

faţă de o comunitate. E o te-

mă care se discută mult şi în 

accident, care este relaţia au-

torităţilor cu omul de rând, 

cum se rezolvă problemele şi 

confl ictele în comunitate”, 

spune Eronim Uţiu, unul din-

tre ascultători.

Astfel, uniforma nu repre-

zintă un motiv pentru care cei 

prezenţi să fi e reţinuţi, ci unul 

pentru care să se apropie.

„Ai posibilitatea să faci 

oamenii din jurul tău să în-

ţeleagă munca, să înţeleagă 

modul în care gândeşti, să 

vadă că şi tu eşti un om din 

societate. Nu ai nimic deo-

sebit, în afară de atribuţiile 

de serviciu prin care tu ai de 

făcut nişte lucruri în socie-

tate. Spre exemplu, ai de dat 

o amendă. Nu e ceva plăcut, 

dar dacă omul înţelege că a 

luat o amendă fi indcă a gre-

şit, e ok. De asta e impor-

tant ca poliţistul să fi e un 

membru activ al societăţii”, 

explică agentul de proximi-

tate Cristian Pop.

La o cafea cu un poliţist
Clujenii au ocazia să stea de vorbă faţă în faţă cu oamenii legii într-o cafenea din centrul orașului

Într-o cafenea de pe Bulevardul Eroilor, trei poliţişti, stau la masă şi povestesc cu clienţii

M.A.I, prin Inspectoratul 
Judeţean de Poliţie Cluj, a 
iniţiat ofi cial proiectul la 
noi în ţară, evenimentele 
fi ind parte a programului 
internaţional Coffee with 
a Cop, care a început în 
anul 2011, în Hawthorne, 
California, din Statele 
Unite ale Americii și care 
în prezent, se desfășoară 
în toate cele 50 de state 
ale Americii de Nord dar și 
în Europa, Australia, Africa 
și America Latină.

În acest moment, 
România este singura ţară 
din Europa de Est care 
găzduiește evenimentul 
Coffee with a Cop.

Coffee with a Cop
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Deripaska avea probleme 

grave. În aprilie, administra-

ţia Trump anunţase sancţi-

uni asupra oligarhilor apro-

piaţi preşedintelui Vladimir 

Putin şi a companiilor deţi-

nute de aceştia, ca reacţie la 

ingerinţele Rusiei în alegeri-

le prezidenţiale din 2016 

şi la alte acţiuni ostile. 

Deripaska, milionar care 

controlează a doua cea mai 

mare companie de aluminiu 

din lume, era ameninţat 

de faliment, scrie 

New York Times.

Descris de critici ca un ban-

dit şi suspectat de Statele Uni-

te de legături cu crima organi-

zată din Rusia, Deripaska, în 

vârstă de 50 de ani, a petrecut 

două decenii încercând să câş-

tige respectul Occidentului. La 

Londra a fost bine primit, la 

Washington mai puţin.

Nici chiar Putin nu a reu-

şit să-i rezolve această proble-

mă când a intervenit perso-

nal în numele lui Deripaska 

pe lângă preşedinţii George 

W. Bush şi Barack Obama.

Însă acum, cu o miză atât 

de mare, aliaţii lui Deripaska 

acţionează agresiv şi mobili-

zează un vast sistem de infl u-

enţă pe ambele maluri ale Atlan-

ticului, într-un efort decisiv de 

a anula sancţiunile impuse com-

paniilor sale înainte ca acestea 

să-şi facă pe deplin efectul.

Campania de susţinere a lui 

Deripaska se desfăşoară într-o 

atmosferă politică deosebit de 

sensibilă. Orice pas al admi-

nistraţiei care ar părea favora-

bil unui cetăţean rus puternic 

ar atrage cu siguranţă atenţia, 

într-un moment în care inves-

tigatorul special Robert S. Mu-

eller III continuă cercetările re-

feritoare la interferenţa în ale-

gerile din 2016.

În plus, Deripaska a fost 

personaj secundar în această 

investigaţie, nu ca ţintă ci pen-

tru că l-a angajat la un mo-

ment dat în funcţia de consi-

lier pe Paul Manafort, fostul 

şef de campanie al lui Trump.

„Oleg Deripaska înţelege 

mai bine decât alţi oligarhi 

ruşi cum pot banii să cumpe-

re infl uenţă în Washington”, 

spunea Michael R. Carpenter, 

fost ofi cial al National Secu-

rity Council în timpul admi-

nistraţiei Obama.

Complicata operaţiune de 

infl uenţă evidenţiază unul din-

tre elementele cu cea mai ra-

pidă dezvoltare din afacerile 

de lobby: susţinerea interese-

lor străine fi nanţate masiv 

pentru a manipula sancţiuni-

le, tarifele vamale şi alte in-

strumente aplicate de Trump 

împotriva guvernelor străine, 

a indivizilor şi a industriilor.

Istoricul lui Deripaska pe 

două continente oferă un stu-

diu de caz despre cum pot bo-

gaţii lumii să pună la cale cam-

panii în care să-şi susţină in-

teresele la cel mai înalt nivel.

Un oligarh la Londra

Reputaţia proastă a lui De-

ripaska provine în mare parte 

din ceea ce a fost şi marele său 

triumf: victoria sa asupra riva-

lilor şi partenerilor în anii 1990, 

când ruşii bine conectaţi con-

curau pentru controlul asupra 

activelor statului după prăbu-

şirea Uniunii Sovietice.

Acea competiţie, numită 

războiul aluminiului, a fost o 

luptă (cu multe victime) pen-

tru controlul topitoriilor din 

Siberia şi altor active deţinu-

te de stat, luptă atât de vio-

lentă încât şi unii dintre cei 

mari duri afacerişti din Rusia 

au stat deoparte.

Deripaska, care a studiat fi -

zica la Universitatea de Stat din 

Moscova, a devenit miliardar. 

Însă a rămas cu imaginea unei 

persoane fără scrupule, mai ales 

că mai târziu au apărut acuza-

ţii în procesele din Londra şi 

Statele Unite că ar fi  fost impli-

cat în furturi, intimidări, dare 

de mită şi chiar crime, în spe-

cial cea comisă în 1995 asupra 

unui bancher rus.

Deripaska era acum un per-

sonaj global, iar Londra deve-

nise pivotul plin de bani al eli-

tei internaţionale. Şi-a cumpă-

rat o vilă cu şase niveluri în 

Belgrave Square şi o casă de 

vacanţă în Surrey. S-a căsăto-

rit cu Polina Yumasheva, fi ica 

cu educaţie britanică a şefului 

de cabinet al lui Boris Yeltsin, 

fostul preşedinte al Rusiei. Pre-

sa britanică a dezvăluit că oli-

garhul i-a dus cu avionul său 

privat pe Rothschild şi pe Lor-

dul Mandelson într-o excursie 

în Siberia. La acel moment, Lor-

dul Mandelson era Comisar 

pentru comerţ al UE şi super-

viza în această calitate o redu-

cere a tarifelor vamale pe im-

porturile de aluminiu din Ru-

sia care fuseseră cerute de Po-

lonia şi de alte ţări ale Uniunii.

Un Washington rece

Deripaska a fost de aseme-

nea interesat de Statele Uni-

te, unde a achiziţionat propri-

etăţi şi a avut legături de afa-

ceri cu Alcoa, al şaselea pro-

ducător de aluminiu din lu-

me. Dar la Washigton primi-

rea a fost mult mai rece.

Departamentul de Stat, în-

grijorat de legăturile sale cu 

crima organizată din Rusia, 

i-a restricţionat ani buni ac-

cesul în Statele Unite şi l-a 

obligat să se bazeze pe vize-

le ocazionale sau pe paşapor-

tul diplomatic rusesc. În ciu-

da barierelor, el a reuşit să vi-

ziteze New York, Los Ange-

les, San Francisco şi Hawaii, 

după cum afi rmă cei familia-

rizaţi cu deplasările sale.

Deranjat şi conştient de efec-

tele posibile asupra afacerilor 

sale, Deripaska a încercat 

aproape obsesiv să obţină un 

acces mai facil şi mai regulat 

în SUA. Un succes temporar a 

fost obţinut în 2005 când i s-a 

acordat o viză cu intrări mul-

tiple după ce l-a angajat pe 

Dole, fost candidat preziden-

ţial, specializat în lobby. Ori-

ce ar fi , industria de lobby din 

Washington face profi t. De 

fapt, echipa lui Deripaska a 

contactat în ultimele săptă-

mâni şi mai mulţi avocaţi şi 

consultanţi de relaţii publice 

pentru iniţierea unei tentative 

de a ridica sancţiunile perso-

nale împotriva sa.

Două capitale, un oligarh 
Un lord britanic cu conexiuni în Partidul Conservator și o reputație 
de filantrop a venit la Washington cu o misiune dificilă: să salveze imperiul 
lui Oleg Deripaska, unul dintre cei mai rău famați oligarhi din Rusia

Oleg Deripaska, unul dintre cei mai rău famați oligarhi din Rusia

Premierul britanic Theresa 

May şi Uniunea Europeană 

(UE) regizează un acord 

pe tema Brexit-ului care va 

condamna Marea Britanie 

la un statut de colonie, a 

declarat marţi fostul minis-

tru de externe al acestei 

ţări, Boris Johnson, infor-

mează Reuters.

„Nimeni nu este păcălit de 

acest teatru. O amânare aran-

jată după alta”, a notat John-

son pe contul său de Twitter. 

„Un acord va fi  încheiat şi a-

ceasta va însemna capitularea 

Marii Britanii”, a adăugat el.

„Vom fi  prostiţi pentru a 

rămâne în uniuni vamale şi 

sub controlul (de reglementa-

re al) Bruxellesului. Oamenii 

nu au votat pentru un statut 

de colonie”, a subliniat Boris 

Johnson, atenţionând că „vi-

itorul poate fi  strălucitor doar 

dacă britanicii vor schimba 

acum cursul lui”.

UE doreşte ca Regatul Unit 

al Marii Britanii şi Irlandei de 

Nord să respecte după Brexit 

regulile blocului comunitar pri-

vitoare la ajutorul de stat, me-

diul şi drepturile muncitorilor 

pentru a preveni situaţia în ca-

re Londra ar avea un acces in-

corect la piaţa unică a UE. 

Bruxellesul consideră acest lu-

cru esenţial pentru asigurarea 

unui 'teren de joc neted' dacă 

aşa-numita 'plasă de siguran-

ţă' pentru menţinerea deschi-

să a frontierei irlandeze după 

Brexit începe să-şi facă efectul 

după Brexit, ţinând legat în-

tregul Regat Unit de o uniune 

vamală cu blocul comunitar.

În cazul în care acordul de 

retragere a Regatului Unit din 

UE nu stabileşte o altă dată 

sau dacă, în conformitate cu 

articolul 50 din Tratatul de la 

Lisabona şi de comun acord 

cu Londra, Consiliul European 

nu hotărăşte în unanimitate 

că tratatele încetează să se 

aplice de la o dată ulterioară, 

ansamblul dreptului primar şi 

secundar al Uniunii Europe-

ne va înceta să se aplice Re-

gatului Unit începând cu 30 

martie 2019, ora 00:00 (ora 

Europei Centrale). Regatul U-

nit va deveni în acel moment 

o ţară terţă.

„Un acord privind Brexit-ul 
va transforma 
Marea Britanie în colonie”
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Nu eşti mulţumit de nive-

lul de securitate al unui 

smartphone? Te sperie ata-

curile cibernetice? Atunci 

poate ar trebui să renunţi 

la telefon şi să foloseşti 

un iPod Touch.

Ameninţările împotriva 

smartphone-urilor sunt mul-

te, variate şi pot avea conse-

cinţe grave. Totuşi, ai putea 

să eviţi aceste probleme, dar 

în acelaşi timp păstrând legă-

tura cu prietenii şi colegii. Ca 

să nu cazi pradă atacurilor nu 

trebuie să renunţi la orice fel 

de legătură exterioară, ci ai 

putea să-ţi dai telefonul pe un 

iPod Touch, scrie playtech.ro.

Hackerii îţi pot accesa con-

turile bancare prin tehnica de 

SIM-jacking care presupune 

păcălirea operatorului telecom 

în a porta numărul tău de te-

lefon pe un alt SIM, astfel în-

cât acesta să poată reseta pa-

rolele şi astfel să aibă acces 

la informaţii sensibile, dar şi 

la conturile tale bancare.

Hackerii au eploatat vul-

nerabilitatea SS7 şi au reu-

şit să obţină codurile pentru 

autentifi carea în doi paşi în 

serviciile de banking atunci 

când utilizatorii foloseau ser-

viciile de roaming.

Nu în ultimul rând, opera-

torii de telecom din SUA au 

fost găsiţi că vând informaţi-

ile despre locaţiile clienţilor 

publicitarilor. Acestea sunt 

doar câteva dintre pericolele 

la care posesorii de smartpho-

ne-uri se expun.

Scapi de toate acestea dacă 

îţi schimbi telefonul cu un iPod 

ce poate comunica doar prin 

intermediul unei reţele Wi-Fi. 

un iPod Touch nu este doar un 

dispozitiv pentru ascultat mu-

zică, ci poate fi  folosit şi pen-

tru a face fotografi i (este dotat 

cu un senzor de 8 MP), pentru 

a comunica pe Facebook, 

WhatsApp sau FaceTime, dar 

şi pentru a te juca ceva. Acum, 

un iPod este aproape la fel ca 

un smartphone, dar fără co-

nectivitate celulară.

Pe iPod poţi să trimiţi me-

saje criptate pe Signal, Skype 

îţi oferă un număr de tele-

fon (serviciu pentru care tre-

buie să plăteşti) şi astfel poţi 

să faci apeluri. Dacă treci la 

iPod vei fi  dependent de re-

ţelele Wi-Fi şi de aceea ar 

trebui să investeşti într-un 

serviciu de VPN care-ţi crip-

tează trafi cul de internet.

Minusurile folosirii unui 

iPod în dauna unui iPhone 

(generaţie nouă) este că-i lip-

seşte procesorul de securita-

te şi funcţii precum TouchID 

sau FaceID. Şi bineinţeles, 

dacă nu ai acces la multe re-

ţele wi-fi  acolo unde locu-

ieşti un iPod s-ar putea să 

nu fi e chiar ideal pentru a 

înlocui un telefon.

De ce un iPod Touch e mai bun 
decât iPhone pentru securitate Lumea a auzit în mare 

de infracţiuni cibernetice 

cum ar fi  furtul de date, 

dar puţini ştiu cât valo-

rează informaţiile furate.

După episoadele Cambridge 

Analytica şi GDPR lumea a 

devenit mai conştientă de po-

sibilitatea furtului de date, în-

să un studiu Kaspersky Lab 

cu peste 7000 de respondenţi 

europeni arată că încă nu ştim 

cât valorează datele noastre.

Cercetarea arată că 59% 

din respondenţi sunt conşti-

enţi că fi rmele pot face bani 

din vânzarea de date perso-

nale, însă 50% nu ştiu cât va-

lorează datele pentru compa-

nii sau infractori cibernetici.

Problema este că datele, pe 

care multe persoane le consi-

deră inofensive, sunt furate 

constat şi vândute pe dark web. 

Studiul arată că informaţiile 

care poate ţie nu ţi se par im-

portante pot fi  vândute pe dark 

web. De exemplu, infractorii 

cibernetici îţi pot vinde întrea-

ga viaţă digitală pentru mai 

puţin de 50 de dolari, iar aici 

intră informaţii furate din con-

turi de pe reţelele sociale, in-

formaţii bancare, acces de la 

distanţă la servere şi desktop-uri 

şi chiar date din cadrul anu-

mitor servicii precum Uber, 

Netfl ix sau Spotify.

În plus, pot fi  vândute o-

rice informaţii de pe diferi-

te site-uri care ar putea să 

păstreze informaţii despre 

cardul tău de credit.

Cercetarea arată că preţul 

unui singur cont compromis 

este infi m, de aproximativ un 

dolar. spune: „Este uimitor, 

dar poţi vinde viaţa digitală 

completă a cuiva pentru mai 

puţin de 50 de dolari. Majo-

ritatea celor cu vârste între 15 

şi 35 de ani s-au înregistrat la 

peste 20 de servicii online di-

ferite şi probabil că folosesc 

doar 10 în mod constant, ce-

ea ce face şi mai uşoară mi-

siunea hackerilor de a trece 

neobservaţi şi de a face bani.”, 

a declarat David Jacoby, Se-

nior Security Researcher la 

Kaspersky Lab.

Cele mai răspândite meto-

de prin care sunt furate ast-

fel de date sunt campaniile de 

phishing sau folosirea unei 

vulnerabilităţi de securitate 

din soft-ul unei aplicaţii.

Cât costă viaţa ta digitală pe dark web

Dacă în România putem da 

vina pentru ambuteiaje pe 

lipsa parcărilor şi pe şose-

lele şi autostrăzile prost 

construite, nu acelaşi lucru 

putem spune în cazul ţări-

lor cu o infrastructură ruti-

eră mult mai bine pusă 

la punct. Dar şi aici au loc 

blocaje în trafi c şi acciden-

te rutiere în lanţ. E sufi ci-

ent să vedem imagini cu 

blocajele care au loc pe 

marile autostrăzi din ves-

tul Europei sau din Statele 

Unite, ca să ne dăm seama 

că trebuie găsită urgent o 

soluţie efi cientă.

Problema ar putea fi  rezol-

vată de „autostrada digitală 

5G”, un concept care urmea-

ză să fi e aplicat în Europa în 

anii următorii. Autostrada Di-

gitală va include mai multe 

ţări din Europa, inclusiv Ro-

mânia, şi ar urma să devină 

realitate în perioada 2021-2026.

Proiectul a fost prezentat de 

către Markus Dillinger, de la 

Centrul de Cercetare Huawei 

din Munchen, în cadrul confe-

rinţei Innovation Day organi-

zate pe 7 noiembrie la Roma.

La prima vedere, autostra-

da digitală pare o idee des-

prinsă din fi lmele SF, dar ea 

se bazează pe tehnologii ca-

re deja există şi sunt în con-

tinuă dezvoltare. Este vorba 

de tehnologia 5G şi de maşi-

nile autonome, pilotate de 

computere dotate cu Inteli-

genţă Artifi cială.

Conform proiectului auto-

străzii digitale, primele mode-

muri 5G R16 ar urma să fi e 

introduse pe maşini începând 

cu anul 2021, iar în 2026 pri-

mele maşini dotate cu 5G (au-

toturisme care se vor numi L5 

sau 5GCAM) ar trebui să cir-

cule deja pe străzi.

Tot până în 2026 ar trebui 

să fi e gata şi infrastructura ru-

tieră dotată cu sisteme 5G, ca-

re să asigure o conexiune di-

gitală continuă între autotu-

risme şi între acestea şi ele-

mentele infrastructurii. Astfel 

vor putea fi  evitate ambute-

iajele, iar riscul de accidente 

rutiere va scădea foarte mult.

Tehnologia 5G există deja, 

chiar dacă deocamdată este apli-

cată destul de limitat. În mo-

mentul în care va fi  disponibi-

lă pe scară largă, ea va oferi o 

conexiune celulară mult mai ra-

pidă, un transfer rapid de date, 

cu viteze de până la 20 Gb/s 

pentru download şi 10 GB/s 

pentru upload şi interconecta-

rea unui număr uriaş de dispo-

zitive (până la 1 milion de dis-

pozitive pe kilometrul pătrat).

Sistemul 5G va avea nu-

meroase utilizări în realitatea 

augmentată, va permite ape-

luri video 3D şi va ajuta şi la 

funcţionarea mai bună a ca-

selor inteligente şi la efi cien-

tizarea unui sistem pentru ora-

şele inteligente, unde toate 

sistemele (de gestionare a tra-

fi cului, a deşeurilor etc) vor 

fi  interconectate şi controlate 

printr-un singur hub.

În cazul autostrăzii digitale, 

sistemul 5G va fi  integrat atât 

la bordul maşinilor cât şi în in-

frastructura rutieră, pentru a 

ajuta la decongestionarea trafi -

cului şi pentru o mai mare si-

guranţă în trafi c. Schimbarea va 

fi  evidentă mai ales atunci când 

vom avea pe străzi şi maşini 

complet autonome, capabile să 

decidă singure care este cel mai 

indicat şi sigur traseu şi cum 

pot evita zonele cu probleme.

Când menţionăm maşini-

le autonome, nu ne referim 

însă numai la tehnologia 5G, 

ci în special la reţelele neu-

rale şi la computerele cu In-

teligenţă Artifi cială. Totuşi, 

în ciuda progreselor care se 

fac în acest domeniu, mai es-

te mult până când vom pu-

tea avea încredere deplină în 

maşinile cu pilot automat.

În prezent, cele mai avan-

sate maşini pe care le putem 

cumpăra au un sistem inteli-

gent de asistenţă pentru şo-

fer, însă fără să-l înlocuiască 

pe acesta. Recent, în Marea 

Britanie au fost introduse pri-

mele autovehicule fără şofer 

pentru transportul public, dar 

acestea sunt abia la început 

şi nu au câştigat încă încre-

derea majorităţii oamenilor.

Dacă unele state europe-

ne, printre care şi Italia, au 

introdus cu succes tehnologia 

5G (sistemul funcţionează de-

ja în regiunile Bari-Matera, 

Torino şi Republica San Ma-

rino), algoritmii de inteligen-

ţă artifi cială care vor asigura 

pilotarea automată a unei ma-

şini nu sunt încă foarte bine 

puşi la punct.

După cum a explicat Eric 

Moulines, profesor la Ecole 

Polytechnique, din cadrul 

Academiei Franceze de Ştiin-

ţă, în prezent este destul u-

şor să păcălim un computer 

care foloseşte sistemul de în-

văţare deep learning.

Acest sistem presupune fo-

losirea a milioane de imagini 

care înfăţişează un anumit 

obiect, pentru a învăţa reţea-

ua neurală cum să recunoas-

că obiectul dintr-o anumită 

fotografi e (de exemplu, să 

identifi ce corect un câine sau 

o pisică dintr-o serie de mai 

multe imagini diferite).

Aceste computere au o ca-

pacitate uriaşă de-a acumula 

informaţii şi de-a o procesa. 

O capacitate care depăşeşte 

deja cu mult posibilităţile unui 

om. Totuşi, în prezent aceste 

supercomputere pot greşi des-

tul de uşor, dacă poza pe ca-

re trebuie să o recunoască es-

te chiar şi puţin modifi cată, 

să zicem prin simpla introdu-

cere a unui singur pixel.

Pentru un om, o fotografi e 

cu un urs care este editată cu 

un pixel în plus nu va fi  o pro-

blemă. Omul va recunoaşte 

imediat că în imagine este un 

urs. Un computer însă funcţi-

onează diferit, iar pentru el acel 

pixel în plus schimbă radical 

informaţia şi astfel nu va mai 

recunoaşte corect imaginea.

Sistemul de învăţare al com-

puterelor, deep learning, deşi în 

continuă evoluţie, este foarte di-

ferit de modul de învăţare pe 

care îl folosesc oamenii. Reţele-

le neurale nu au ajuns încă la 

un nivel sufi cient de avansat 

pentru a putea avea încredere 

deplină că ele vor putea lua de-

cizia corectă în locul nostru. 

Iar dacă o eroare în recunoaş-

terea unei poze cu o pisică sau 

cu un urs nu este o tragedie, 

lucrurile se schimbă radical da-

că un computer care pilotează 

o maşină nu poate recunoşte 

un pieton afl at pe şosea.

Deja avem un istoric trist, 

cu un accident auto mortal în 

care a fost implicată o maşină 

autonomă produsă de Tesla. 

Desigur, şi noi şi computerele 

învăţăm din fi ecare greşeală, 

dar mai avem cale lungă pâ-

nă când maşinile noastre au-

tonome vor putea lua decizii 

difi cile, în situaţii limită, ca să 

aleagă, spre exemplu, cine 

moare şi cine trăieşte în cazul 

unui accident rutier iminent.

Pe lângă recunoaşterea per-

fectă a obiectelor şi persoane-

lor, computerele care ne vor 

conduce maşinile vor trebui 

să înveţe cum să ia decizii mo-

rale. Iar asta va fi  provocarea 

supremă pentru cercetătorii 

care vor concepe maşinile şi 

computerele viitorului.

Autostrăzile digitale, inovaţia care ne poate 
scăpa de coşmarul ambuteiajelor
Problema ambuteiajelor din trafic rămâne o provocare aparent imposibil de rezolvat în aproape toate statele

Problema ambuteajelor ar putea fi  rezolvată de „autostrada digitală 5G”
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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 3 camere, 
semifi nisat, în supr. de 94 mp, pe 
str. Romul Ladea nr. 23, 2 came-
re, et. 1, bucătărie, 2 băi, living, 
dresing, balcon de 18 mp, preţ 
1100 euro/mp. Informaţii la tele-
fon 0742-030420. (1.7)

¤ Vând apartament cu 4 camere, 
2 băi, 3 balcoane închise, supr. 
80 mp, termopan, uși interioare 
și parchet lemn stejar, gresie, fa-
ianţă, C.T., pivniţă, garaj în bloc, 
exterior anvelopat, interfon, Ca-
lea Florești 3/8, S-V, preţ 129000 
euro, negociabil. Informaţii la tel. 
0740-050531. (2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, et. 
1, str. Teleorman, mobilat, utilat, 
preţ 86.000 euro, negociabil. Infor-
maţii 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

¤ Vând în comuna Aiton, la 16 km 
de Cluj (zonă metropolitană), casă 
în suprafaţă de 86 mp, 2 camere, 
bucătărie, cămară, tărnaţ cu apă și 
curent, suprafaţa totală 850 mp. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0761-626097 sau 
0765-269934. (1.7)

¤ Vând casă și grădină mare, su-
prafaţa totală 1430 mp, în Tur-
da, zonă liniștită (Romana), cu 
toate utilităţile, acces rapid la 
centru și autostradă. Informaţii 
la tel. 0745-605924 sau 
0722-353810. (1.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utilităţi, 
apă, gaz, curent, întăbulat, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 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 teren intravilan în su-
prafaţă de 3000 mp, zonă liniș-
tită, acces la utilităţi (uliţa de 
sus), posibilităţi de construcţie, 
sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj. In-
formaţii la tel. 0728-145263, 
0264-556174 sau 
0745-605924. (1.7)

¤ Vând teren în satul Gădălin, co-
muna Jucu de Sus, jud. Cluj, su-
prafaţa 2900 mp, lângă biserică 
și 6500 mp la ieșirea spre Apahi-
da, cu posibilitate de racordare la 
utilităţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0744-340624 sau 0755-054625. 
(1.7)

¤ Vând teren în sat Corpadea, 
jud. Cluj, suprafaţa 4350 mp, 
preţ 20 euro/mp. Detalii la tel. 
0744-340624, 0755-054625. 
(1.7)

¤ 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 extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

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 în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare 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.

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

ÎNCHIRIERI

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
re, decomandat, mobilat, utilat, 
complet contorizat, foarte curat, 
et. 1, la un minut de staţia Miner-
va, cart. Mănăștur, preferabil pen-
tru 2 fete liniștite, nefumătoare, 
perioadă îndelungată. Informaţii 
la telefon 0748-652512. (5.7)

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zonă li-
niștită, pentru elevi sau studenţi, 
mobilată. Exclus intermediari. In-
formaţii la telefon 0757-731558. 
(4.7)

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

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

Multinațională, angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@gmail.

com.

SERVICII

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

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

¤ 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.

AUTO-MOTO

¤ Vând AUDI BRAKE A4, 1,9D, 
din 2004, preţ 3150 euro, nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 
telefonul 0754-755972. (1.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informaţii 

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.

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.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (1.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (1.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colec-
ţie, 240 buc Jurnalul Casei Tale, 
302 buc Bucătăria Mea, 258 buc 
Sănătatea, 60 buc ZOOM și 50 
buc diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0264-321720. 
(1.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (1.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (1.20)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(1.10)

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (1.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(1.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (1.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâsle, 
pompă, douî scaune pneumatice și 
mototr electric, nou, toate marca 
SAYLOR, preţ 700 RON, negociabil. 
Pentru informaţii suplimentare la 
tel. 0744-479172. (2.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (2.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (2.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (2.7)

¤ Vând 2 mașini de scris mar-
ca "Consul" respectiv "Robo-
tron" (car mare). Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 
și 12 lei RON/buc. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436/ 
0264-535847.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al societăţii REMO IMPEX S.R.L. 
– în faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează lici-
taţie publică cu strigare pentru vanzarea fondului de co-
merţ REMO IMPEX SRL, fond constituit din bunuri mobi-
le şi din bunul imobil, restaurant ”Casa Armatei“ situat în 
Mun. Turda, Str. Ion Raţiu, conform caietului de sarcini.

Licitaţia va avea loc în data de 16.11.2018, ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjude-
care licitaţia se va repeta în datele de 30.11.2018, 
14.12.2018, 28.12.2018, 11.01.2019.de la aceași oră și 
în aceleași condiţii.

Preţul de pornire al fondului de comerţ este de 1.209.693 
lei + TVA pentru bunurile mobile conform dispoziţiilor le-
gale aplicabile la momentul vânzării;

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0264.432.603

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

S.C. MARIFLOR PRODCOM S.R.L., în calitate de 
titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul „Plan 
Urbanistic Zonal pentru modifi carea unor reglementari Ur-
banistice specifi ce în vederea construirii hală de producţie 
şi depozitare preparate carne, birouri administrative, plat-
forme betonate, parcaje, drumuri de acces, racorduri şi 
branşamente la utilităţi, spaţii verzi şi împrejmuiri incintă, 
pe un teren afl at în intravilanul municipiului Gherla, str. 
Liviu Rebreanu- D.J. 109 C, f.n. jud. Cluj“, propus a fi  am-
plasat în municipiul GHERLA, strada LIVIU REBREANU DJ 
109, FN, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor, nr. 99 și la sediul titularului/proiectantului începând 
cu data de 15.11.2018, între orele 9:00 – 14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 3.12.2018, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264.412.914, e-mail offi ce@apmcj.an-
pm.ro, după următorul program: luni – joi între orele 09:00 
– 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00”.

PLANURI URBANISTICE

TOPAN FLOAREA-ANA şi soţul TOPAN VASILE 
anunţă iniţierea planului urbanistic de detaliu „ELABORA-
RE PUD ŞI DTAC – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ 
P+E, AMENAJĂRI EXTERIOARE ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN“, 
amplasat în Com. Gilău, sat Gilău, zona La Capâlna, f.n., 
C.F. 56495, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Jude-
ţean Cluj, Direcţia urbanism și amenajarea teritoriului.

S.C. NEVA CONSTRUCT INVEST S.R.L. din Cluj-Na-
poca, str. Republicii, nr. 107, anunţă intenţia întocmirii PUD 
pentru lucrarea „Construire imobil cu funcţiune de cazare 
turistică, amenajări exterioare“, în Cluj-Napoca, str. Come-
tei, nr. 16-20.

Consultarea documentaţiei se poate face la Primăria 
Mun. Cluj-Napoca, serviciul Urbanism, camera 62.

¤ Cumpăr presă struguri. In-
formaţii suplimentare la tele-
fon 0746-723050.

DONAŢII

¤ Donez dulap cu 2 uși, masă de 
birou în formă U, din pal melami-
nat, mașină de scris electrică. Su-
naţi la tel. 0745-569336. (2.7)

MATRIMONIALE

¤ Intelectual, stare materială bu-
nă, vilă, mașină, caut doamnă in-
telectuală între 67-74 ani, fără 

obligaţii. Tel. 0744-523967. (5.10)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator nr. 
151226 emis pe data de 
01.11.2017 pentru fi rma LHD EN-
GINEERING DESIGN SRL, 
J12/85/2003, C.U.I. 15137546. 
Se declară nul.

¤ Pierdut Certifi cat constatator al 
fi rmei VLADY ELECTRONICS pen-
tru punctul de lucru D. Comsa nr. 
31 Cluj-Napoca. Îl declar nul.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Interes general 

18:00 Războiul așilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

20:55 Live sală 

21:00 Handbal masculin, Liga 
Zimbrilor: CSA Steaua 
Bucuresti – CS Dinamo 
București 

22:30 Mercy Street 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

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 Visuri la cheie 

22:30 Pe bune?! 

23:30 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

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

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Te vreau lângă mine 
15:00 Teo Show 
17:00 Un destin la răscruce 
18:45 Știrile Kanal D 
20:00 Mireasa din Istanbul 
23:15 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 
14:30 Rezumatele Ligii I 
Betano 
15:00 Teleshopping 
16:00 Footbal Stars 
16:30 Rezumate UEFA 
Champions League 
16:30 Magazin UEFA 
CHampions League 
17:00 Știrile Look Sport 
17:30 Liga Magazin 
17:30 Rezumatele Ligii I 
Betano 
18:00 Rezumate UEFA 
Champions League 
19:00 Studio UEFA Champions 
League 
19:00 Rezumatele etapei 
Super Lig 
19:55 UEFA Champions 
League: Valencia – Young 
Boys Berna 
20:00 Rezumatele etapei 
Primiera Liga 
21:00 Liga Magazin 

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

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.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ANUNŢ

RADP Cluj-Napoca
anunță

închiderea sezonului de agrement – 
canotaj pe Lacul Chios și pe Lacul 

Gheorgheni 
începând cu ziua de luni, 

12 noiembrie 2018. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea SALINA TURDA SA situată în Turda, str. 
Aleea Durgăului nr.7, jud. Cluj, scoate la concurs următorul 
post la punctul de lucru Complex Balnear POTAISSA, situat 
în Turda, str. Republicii, nr. 6A, jud. Cluj:

KINETOTERAPEUT
Cerinţele postului:
- Absolvent de studii superioare de specialitate.
- Atestat de liberă practică.
-  Orientare către pacient, excelente abilităţi de comunicare 

și relaţionare interpersonală.
- Interes profesional.
-  Atitudine pozitivă și conciliantă în relaţiile cu pacienţii 

și colegii.
-  Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 

de noi cunoștinţe.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie până în data de 30.11.2018 la 
următoarea adresă de e-mail offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile 
postului.I

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 – interior 
Resurse Umane.

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR CLUJ-NAPOCA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de Masinist Utilaje , 
perioada nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Cluj-Napoca- Formatia Cluj

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 07 decembrie 2018 ora 09.00
- Proba practica: in data de 10 decembrie 2018 ora 13.00
- Proba interviu: in data de 11 decembrie 2018 ora 12.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
Conditiile specifi ce stabilite pe baza fi sei postului:
- domiciliul candidatului sa fi e in Judetul Cluj
Conditiile specifi ce referitoare la studiile necesare pentru 

ocuparea postului:
- minim studii generale (8 clase)
- vechime in munca minim 1 an
- atestat masinist utilaje sau adeverinta inscriere curs 

obtinere atestat masinist utilaje
- avantaj permis conducere cat C

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului nr.17 din Cluj –Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu 
sediul in localitatea Cluj-Napoca, str.Donath nr.157/A judetul 
Cluj, a dosarelor de participare la concurs este in data de 
05 decembrie 2018 ora 10,00 .

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor , conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala care 
atesta satrea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului, in original; Curriculum vitae .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144 sau la Cluj 
Napoca: persoana de contact : Bodea Lia, telefon : 
0264433028, int.144- comp. Resurse Umane) 

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr.90/2017.
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„U” Cluj joacă 
pe terenul Timişoarei

Sala Sporturilor „Constantin 
Jude” din Timișoara va găzdui 
astăzi meciul dintre SCM 
Politehnica Timișoara și 
Universitatea Cluj. Partida con-
tează pentru etapa a 10-a din 
Liga Naţională și va începe la 
ora 17:00. „Mergem la 
Timișoara unde întâlnim o for-
maţie foarte puternică, care și 
în acest an se va bate acolo 
sus! Sper să facem un meci bun 
în condiţiile în care avem mai 
mulţi jucători cu probleme me-
dicale”, a spus Ioan 
Ani-Senocico, antrenorul 
„alb-negrilor”. În etapa anteri-
oară, Timișoara a remizat, 
23-23, în deplasare la CSM 
Făgăraș, iar universitarii au ce-
dat pe teren propriu contra 
Dobrogei Sud, 18-29.

Pe podium 
la atletism

Chiar dacă a început ca frigul să 
pună stăpânire pe România, 
alergătorii clujeni au avut un 
weekend încărcat participând la 
două competiţii. La sfârșitul săp-
tămânii trecute, a avut loc cea 
de-a 13-a ediţie a Crosului de 
noapte, competiţie organizată 
de Asociaţia Club Sportiv 
Runners Club în Parcul Central 
din Cluj-Napoca. Prima probă, 
cea de 4 km a fost câștigată de 
atletul legitimat la Universitatea 
Cluj, Kanizsay Levente, iar uni-
versitarul Marius Dumitru a ter-
minat proba pe locul 2. Dumitru 
a alergat și la proba de 10 km, 
probă pe care a și câștigat-o. Cei 
doi atleţi, împreună cu alţi patru 
sportivi legitimaţi la 
Universitatea Cluj, au alergat 
duminică la cea de-a 29-a ediţie 
a Crosului 15 Noiembrie, care a 
avut loc la Brașov. Marius 
Dumitru a ocupat treapta a do-
ua a podiumului la tineret iar 
Telekfalvi Krisztina a ocupat lo-
cul 2 la junioare. La sfârșitul lu-
nii noiembrie, va avea loc 
„Crosul Unirii” la Alba Iulia.

S-au întors medaliaţi
Sâmbătă, 10 noiembrie, a 
avut loc, la Bistriţa, Cupa 
„Tiger” la Karate WUKF, sub 
egida Federaţiei Române de 
Karate WUKF. Competiţia, de-
dicată categoriilor kihon, kata, 
kumite, individual și echipe, 
pentru categoriile de vârstă 
7-17 ani, a adunat la linia de 
start 275 de sportivi din 20 de 
cluburi din ţară. Sportivii CS 
Budokan Ryu au reușit să adu-
că acasă un număr de 13 me-
dalii, clubul participând la 
acest concurs cu un lot format 
din 22 de sportivi, din care 11 
afl aţi la prima competiție.

Pe scurt

Numele lui Dan Petrescu 

(50 de ani) a fost tot mai 

des vehiculat în ultima 

vreme ca o variantă plau-

zibilă de a reveni pe 

banca tehnică a celor 

de la CFR Cluj, odată 

cu reintrarea în „schemă” 

a lui Marian Copilu.

La revenirea în ţară, du-

pă terminarea sezonului fot-

balistic în China, Dan Petres-

cu a mărturisit că ar fi  dis-

pus să negocieze preluarea 

băncii tehnice a echipei CFR 

Cluj, în cazul în care va fi  

contactat de campioană, dar 

a precizat că pentru moment 

situaţia sa de la Guizhou 

Hengfeng este neclară.

„Nu ştiu dacă mă vrea ci-

neva dacă CFR e pe primul 

loc şi au un antrenor, echi-

pa joacă bine, am înţeles, 

nu văd care ar fi motivul să 

se schimbe antrenorul acum. 

Dacă aş fi liber de contract, 

normal că aş vorbi cu orice 

echipă care mă doreşte. Şi 

dacă CFR m-ar dori, normal 

că aş vrea să vorbesc cu ei. 

CFR Cluj are antrenor, eu 

sunt sub contract, rămâne 

de văzut ce va fi în conti-

nuare. Cred că până în de-

cembrie voi şti mai multe”, 

a declarat Dan Petrescu, po-

trivit telekomsport.ro.

Zilele trecute, Nicolae Pâr-

nău, agentul „Bursucului” 

a spus că nu se pune pro-

blema însă ca oficialii gru-

pării chineze Guizhou să re-

nunţe la român, chiar dacă 

echipa sa a retrogradat.

Experimentatul antrenor a 

preluat-o pe Guizhou Zhi-

cheng în vară. La acea vre-

me, echipa se afl a pe ultimul 

loc în clasamentul campio-

natului chinez, cu patru punc-

te adunate în 11 etape, cu 

cinci mai puţine decât pen-

ultima clasată, Dalian Yifang.

În ultimele meciuri, ro-

mânul nu a avut dreptul să 

stea pe bancă, din cauza 

comportamentului vulcanic, 

tehnicianul fi ind suspendat 

şapte etape. Afl at în conti-

nuare sub contract cu Gu-

izhou, Dan Petrescu rămâne 

în topul celor mai bine plă-

tiţi tehnicieni români. Doar 

Cosmin Olăroiu câştigă mai 

bine ca el, 7 milioane de do-

lari, la Jiangsu Suning.

În acest moment CFR Cluj 

se află pe primul loc al cla-

samentului Ligii 1, cu 30 de 

puncte, pe următoarea po-

ziţie, la doar două puncte 

diferenţă aflându-se forma-

ţia FCSB. Pe locurile 3 şi 4 

se află la egalitate de punc-

te formaţiile Universitatea 

Craiova şi FC Viitorul.

Antrenorul echipei cluje-

ne, Antonio Conceicao, are 

drept obiectiv în acest mo-

ment trasat de noul ditrector 

sportiv al echipei din Gruia 

rămânerea pe prima poziţie 

cel puţin până în iarnă.

Dan Petrescu, despre revenirea la Cluj: 
„CFR are antrenor, eu sunt sub contract”

Dintre cei 31 de jucători, 

16 sunt înaintaşi şi 15 

jucători de treisferturi. 

Patru evoluează în 

Franţa, opt provin 

de la CSM Bucureşti, 

şapte de la Timişoara 

Saracens, şapte de la CSA 

Steaua, trei de la CSM 

Ştiinţa Baia Mare, unul 

de la Universitatea Cluj 

şi unul de la CSŞ 2 

Baia Mare.

Staff-ul tehnic al echipei 

naţionale de rugby a Româ-

niei, format din antrenorul 

principal Thomas Lievre-

mont, Danie de Villiers şi 

Dănuţ Dumbravă, a anun-

ţat, marţi, un lot de 31 de 

jucători pentru meciul test 

cu formaţia Statelor Unite, 

potrivit unui comunicat re-

mis Agerpres.

Faţă de lotul pentru me-

ciul cu Portugalia, „Stejari-

lor” li s-au alăturat doi ju-

cători noi, Laurenţiu Nica 

de la Universitatea Cluj şi 

Răzvan Ilişescu de la echi-

pa Blagnac, în timp ce cinci 

jucători au revenit la clubu-

rile lor: Alexandru Ţăruş, 

Marius Antonescu, Mihai 

Macovei, Andrei Gorcioaia 

şi Valentin Ursache.

„Este important că am scă-

pat de presiunea meciului cu 

Portugalia, ne pregătim acum 

pentru două întâlniri puter-

nice, trebuie să ne pregătim 

foarte bine pentru că atât 

Statele Unite ale Americii, 

cât şi Uruguay sunt califi ca-

te la Cupa Mondială. Vor fi  

adversari tari, de cu totul alt 

nivel, trebuie să fi m mult 

mai buni decât în meciul cu 

Portugalia şi să îmbunătăţim 

acele lucruri care nu au mers 

cum trebuie în acel meci. 

Am încredere că băieţii vor 

munci şi mai mult, îşi vor 

păstra motivaţia şi concen-

trarea şi că vom face un rug-

by frumos”, a declarat Tho-

mas Lievremont.

Meciul cu echipa SUA va 

avea loc sâmbătă 17 noiem-

brie, pe Stadionul de rugby 

din Complexul Sportiv 

Ghencea, de la ora 14,00. 

Încasările din vânzarea bi-

letelor pentru acest meci 

vor fi redirecţionate către 

fostul căpitan al „Stejari-

lor”, Petre Mitu, afectat de 

o boală cruntă, scleroză la-

terală amiotrofică.

Naţionala de rugby a Ro-

mâniei va întâlni echipa SUA 

pentru a noua oară.

Nica, convocat la naţională 
pentru meciul cu SUA

Numărul 1 WTA, Simona 

Halep a rămas fără antre-

nor, după ce Darren Cahill 

a anunţat că îşi ia un an 

de pauză, dar nu duce 

lipsă de oferte. Până când 

numărul 1 mondial va 

începe căutările pentru 

aducerea unui nou tehnici-

an, Florin Segărceanu s-a 

autopropus să o antreneze.

Sportiva noastră nu a spus 

nimic despre viitorul sfătu-

itor, iar numele acestuia se 

lasă aşteptat. Căpitanul ne-

jucător al echipei de Fed 

Cup a României, Florin Se-

gărceanu (57 de ani), a vor-

bit despre situaţia în care se 

află Simona Halep.

„Îmi ofer serviciile să o ajut 

cât timp se antrenează în ţară, 

dar n-aş putea să o însoţesc în 

turnee”, a declarat căpitanul 

nejucător al echipei României 

de Fed Cup pentru Libertatea.

În privinţa viitorului an-

trenor, Florin Segărceanu con-

sideră că Simona Halep tre-

buie să fi e atentă. Cahill a re-

uşit să o ducă spre primul 

Mare Şlem şi are nevoie de o 

persoană care să se ridice la 

nivelul australianului.

„Cahill a ştiut să se impu-

nă. Poate alţii nu au reuşit să 

se impună, cu un program 

strict. Nu se poate fără antre-

nor, la nivelul ăsta. E o viaţă 

difi cilă în circuit, cu multe 

provocări. Plus că într-o anu-

mită perioadă nu merge o anu-

mită lovitură, trebuie exersa-

te anumite aspecte. Îşi poate 

angaja un antrenor temporar. 

Nu am apucat să vorbesc cu 

Simona la telefon, doar ne-am 

«esemeseuit», înainte să ple-

ce în concediu. Sunt şi eu cu-

rios să afl u de la ea dacă ştia 

din timp că Darren Cahill va 

pleca. E fi nal de sezon şi nu 

ştiu dacă Simona are un plan 

B”, a încheiat Segărceanu.

Simona Halep şi Darren Ca-

hill nu vor mai colabora înce-

pând cu 2019! Australianul a 

invocat motive familiale, care 

au dus, în cele din urmă, la în-

cetarea parteneriatului care i-a 

adus româncei un titlu de Grand 

Slam, la Roland Garros.

Românca a traversat cea 

mai bună perioadă a carie-

rei sale alături de antreno-

rul australian, care a con-

dus-o spre culmile gloriei în 

tenisul mondial feminin. To-

tuşi, drumurile celor doi se 

despart, antrenorul invocând 

motive familiale.

„Aş vrea să anunţ că eu şi 

Simona nu vom mai continua 

împreună în 2019 din motive 

ce ţin de familia mea”, a anun-

ţat Cahill, care a fost comple-

tat de numărul 1 mondial.

„Îţi mulţumesc atât de 

mult Darren Cahill pentru 

munca imensă şi incredibi-

lul suport pe care mi l-ai 

acordat în ultimii 4 ani. Am 

fost atât de norocoasă să par-

ticip în călătoria aceasta ală-

turi de tine. Îţi urez ţie şi fa-

miliei toate cele bune şi sper 

să ne vedem curând”, a scris 

Simona Halep după despăr-

ţirea de Darren Cahill.

Simona Halep va merge cu 

echipa de Fed Cup a Români-

ei la Ostrava, acolo unde fe-

tele noastre vor întâlni Cehia, 

în primul tur al Grupei Mon-

diale (9-10 februarie).

La fi nalul săptămânii tre-

cute, Cehia a obţinut un nou 

titlu, al 11-lea, după ce a în-

vins SUA în fi nală.

În 2016, când România a 

revenit în Grupa Mondială 

după 23 de ani, fetele noas-

tre au întâlnit de asemenea 

Cehia, tot deţinătoare a tro-

feului, şi au pierdut greu, 

scor 2-3. Diferenţa a fost fă-

cută de meciul de dublu.

Simona Halep primeşte ajutor 
benevol de la căpitanul României

Simona Halep a rămas fără antrenor, după ce Darren Cahill a anunţat că îşi ia un an de pauză
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