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SOCIAL

„Seism 2018”. E pregătit 
Clujul în caz de o catastrofă?
O aeronavă C-27J Spartan a transportat la 
Cluj 15 răniţi, dintre care 7 sunt intubaţi 
prezentând arsuri.  Pagina 2

ECONOMIE

Clujul va avea încă 
14 kilometri de autostradă
O secţiune de 14 km. din autostrada Câm-
pia Turzii – Târgu-Mureş va fi  deschisă 
circulaţiei în noiembrie.  Pagina 4

SĂNĂTATE

Zombie „bântuie” 
în Câmpia Turzii, 
iar primarul dă vina pe alţii!
Câmpia Turzii a devenit, în ultimul an, te-
ren de încercare pentru trafi canţii de dro-
guri şi etnobotanice.  Pagina 6

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

ACTUALITATE

Pensionar la 42 de ani? Statul 
mă plăteşte mai bine dacă stau acasă

ADMINISTRAŢIE

Floreştenii se plâng doar pe Facebook. 
Bugetarea participativă, un eşec?

La vârsta de 42 de ani, după 
20 de ani în magistratură, jude-
cătorul Cristian Danileţ ar fi  eli-
gibil pentru pensionare, potri-
vit noilor Legi ale Justiţiei. O 
spune chiar magistratul, care 
afi rmă că statul l-ar plăti mai 
bine pentru a sta acasă decât 
pentru a lucra. Nu toţi magis-
traţii care sunt eligibili vor de-
pune cerere de pensionare, dar 
cei mai mulţi vor fi  tentaţi, es-
te de părere Danileţ.

„Eu, anul acesta fac 20 de 
ani de experienţă, deci aveţi 
în faţa dumneavoastră un vii-
tor pensionar, iar statul mă va 
plăti mai mult să stau acasă 
decât să lucrez. Când am ajuns 
în plenitudinea pregătirii me-
le profesionale şi în vârful ca-
rierei, statul să uşureze pleca-
rea a peste o treime din jude-
cătorii şi procurorii ţării în-
seamnă că lucrurile nu s-au 

făcut cu cap. E adevărat, nu 
toţi care suntem pensionabili 
vom depune cerere de pensio-
nare, dar majoritatea vor fi  ten-
taţi”, a comentat Danileţ po-
trivit digi24.ro.

Întrebat cum se explică fap-
tul că modifi cările privind pen-
sionarea magistraţilor se iau mă-
suri prin OUG, dar alte modifi -
cări controversate, cum ar fi  di-
minuarea rolului preşedintelui 
în procesul de numire sau refu-
zare a procurorilor-şefi  rămân 
neschimbate, Danileţ a răspuns:

„Sunt mari nereguli în a-
ceste noi legi. În momentul 
de faţă, ministrul Justiţiei de-
vine actorul principal al nu-
mirii şi revocării. Practic, pro-
curorii sunt puşi sub control 
politic, un lucru de care ne-am 
îndepărtat din 2004-2005, de 
la reforma justiţiei”, mai spu-
ne Danileţ.

În ciuda nemulţumirilor con-
stante pe care le afi şează pe re-
ţelele de socializare, locuitorii 
comunei Floreşti nu s-au înghe-
suit prea mult când a fost vor-
ba să depună proiecte în cadrul 
Bugetării Participative.

După ce la Cluj-Napoca a fost 
implementat proiectul de buge-
tare participativă, prima iniţia-
tivă de acest gen din România, 
primarul comunei Floreşti, Ho-
ria Şulea, a implementat acelaşi 
sistem. Astfel, cetăţenii au pu-
tut să propună proiecte care să 
fi e realizate din bani de la bu-
getul local în cazul în care vor 
fi  considerare eligibile.

Însă, în ciuda numeroase-
lor probleme care există în Flo-
reşti, locuitorii comunei nu 
s-au înghesuit să depună pro-
iecte. Astfel, doar 15 proiecte 
au fost propuse, care urmează 
să fi e analizate şi să se vadă 

dacă sunt eligibile sau nu. 
Printre proiecte se numără: 
eFloreşti (80.000 euro), pasa-
relă în zona Metro (103.000 
euro), gestionarea sesizărilor 
online în mod transparent 
(50.000 euro), suprailumina-
rea unei treceri de pietoni de 
pe strada Eroilor(10.000 euro), 
alee pietonală pentru agrement 
pe digul de la baraj (100.000 
euro), transport gratuit tutu-
ror elevilor (10.000 euro), 
puncte de colectare selectivă 
subterane (99.989 euro), ame-
najare locuri de parcare pe Şe-
sul de Sus (75.000 euro), igi-
enizare poligon, loc de plim-
bare, spaţiu de joacă îngrădit 
pentru animale (50.000 euro). 

Valoarea proiectului este de 
un milion de lei, urmând ca 
proiectele câştigătoare să fi e 
stabilite în urma votului elec-
tronic al comunităţii.
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10 ani pentru un sens giratoriu în zona Gheorgheni/Borhanci?
Sensul giratoriu solicitat de șoferi la intersecția străzilor Constantin Brâncuși, Romul Ladea, Borhanci 
și Fagului ar urma să fie gata în zece ani. Pagina 3

Parc sau aquapark?
În Gheorgheni, mai mulţi clujeni cer Primăriei să amenajeze cel mai mare parc din oraș, în caz 
contrar urmând a fi dată în judecată. Municipalitatea răspunde că face aquapark. Pagina 3

Târgul de la Negreni, un univers într-o lume

Comercianți din toate colțurile țării și cumpărători veniți din cele mai îndepărtate orașe s-au întâlnit 
la tradiționalul Târg de la Negreni, care are loc în de sute de ani. Pagina 7

Ignoră Primăria doleanţele cetăţenilor?
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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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Motociclist de 70 de ani, 
mort după ce a ajuns sub 
roţile unei maşini

Un motociclist a murit, duminică, în urma 
unui accident de circulaţie pe DN 1C, între 
Dej și Baia Mare, pe raza comunei Câţcău. 
“Accidentul a avut loc DN 1C, în afara locali-
tăţii Câţcău. Un motociclist care circula pe 
direcţia Dej spre Baia Mare, într-o curbă pe-
riculoasă, a pătruns pe contrasens, pe fon-
dul neadaptării vitezei, a intrat în coliziune 
cu un autoturism, s-a dezechilibrat și a că-

zut intrând apoi sub al doilea autoturism. 
Decedat la faţa locului. Se circulă alternativ. 
Cele două autoturisme circulau pe aceeași 
direcţie, respectiv Baia Mare – Dej”, spun 
poliţiștii afl aţi la faţa locului. Victima avea 
70 de ani și era din Jibou.

A căzut în gol de la 12 metri 
pe Autostrada Transilvania
Un bărbat a murit sâmbătă dimineaţă, du-
pă ce a căzut de pe un pod de la o înălţime 
de 12 metri între cele două sensuri de mers 
ale Autostrăzii Transilvania. Bărbatul, de 44 
de ani, din judeţul Bihor, încerca să își repa-
re mașina care se defectase, în zona locali-
tăţii Săndulești. "Un bărbat de 44 de ani 
din judeţul Bihor a decedat după ce a căzut 
de pe un pod de la o înălţime de 12 metri 
între cele două sensuri de mers ale 
Autostrăzii Transilvania, în zona localităţii 
Săndulești. A fost realizat accesul la victimă 
de către echipajul SMURD, pe o porţiune de 
cca 300 m de teren accidentat, pentru ma-
nevre de resuscitare, însă a fost declarat de-
cesul bărbatului. Din primele informaţii re-
zultă că bărbatului i se stricase autoturismul 
pe timpul nopţii, a solicitat asistenţă, iar în 
momentul în care soseau echipajele de spe-
cialitate a vrut să treacă de pe un sens pe 
altul, fără să realizeze că există un gol între 
cele două sensuri de mers", a menţionat 

ISU Cluj. Incidentul a avut loc în jurul orei 
4.50, când vizibilitatea era redusă.

Tânărul care a omorât 
un pieton pe Calea 
Dezmirului, arestat
Un tânăr de 18 ani s-a urcat la volanul ma-
șinii tatălui său, fără a avea permis de con-
ducere. Cristian V. a furat cheile de la mași-
na tatălui său și a condus ca un vitezoman, 
prin Cluj-Napoca. Într-o curbă de pe Calea 
Dezmirului, băiatul a pierdut controlul ma-
șinii și a intrat pe trotuar lovind doi bărbaţi. 
Unul dintre aceștia a decedat pe loc, iar ce-
lălalt se afl ă în continuare în stare gravă la 
spital. Cristian V. a fost reţinut de către poli-
ţiști pentru 24 de ore, iar astăzi, procurorul 
a obţinut arestul acestuia pentru 30 de zile. 
Barbatul decedat avea 27 de ani și era din 
Iași, venit la Cluj-Napoca pentru a lucra în 
construcţii. „În cauză s-a deschis dosar pe-
nal pentru ucidere din culpa, vatamare cor-
porală din culpa, conducerea unui autove-
hicul fără permis și părăsirea locului acci-
dentului fără încuviinţarea poliţiștilor. 
Cercetările sunt continuate de Parchetul de 
lângă Judecătoria Cluj-Napoca. Tânarul a 
fost arestat preventiv pentru 30 de zile. 
Măsura a fost dispusă de către Judecătoria 
Cluj-Napoca”, arată cei de la IPJ Cluj.

Pe scurt

În cadrul exerciţiului 

„Seism 2018”, o aeronavă 

C-27J Spartan a Forţelor 

Aeriene Române a trans-

portat la Cluj 15 răniţi, 

dintre care 7 sunt intu-

baţi prezentând arsuri, 

în urma seismului 

cu magnitudine de 7,5 

pe scara Richter.

Aeronava C-27J Spartan a 

Forţelor Aeriene Române, con-

fi gurată pentru misiuni de eva-

cuare medicală, a efectuat, în 

cursul nopţii, o misiune de 

evacuare, pe ruta Bucureşti – 

Cluj, pentru transferul a 15 

răniţi în urma seismului ma-

jor înregistrat în ţară.

Dintre cei 15 răniţi, 7 sunt 

intubaţi, trei dintre aceştia 

prezentând arsuri, potrivit sce-

nariului exerciţiului.

Pacienţii au fost asistaţi pe 

timpul zborului de către o 

echipă SMURD din cadrul Spi-

talului de Urgenţă Floreasca, 

formată din medici, asistenţi 

şi paramedici militari şi au 

fost duşi la Spitalul Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj.

Aeronava militară a deco-

lat de pe Baza 90 Transport 

Aerian în jurul orei 03.00.

În cadrul exerciţiului na-

ţional „Seism 2018”, preşe-

dintele României a decretat, 

sâmbătă, instituirea stării de 

urgenţă. Potrivit scenariului 

exerciţiului, în România s-a 

produs un cutremur cu mag-

nitudinea de 7,5 grade pe sca-

ra Richter, care a dus la dis-

trugerea şi avarierea a nume-

roase clădiri ale administra-

ţiei publice centrale şi loca-

le, unităţi medicale, clădiri 

de locuit, obiective sociale, 

precum şi a infrastructurii 

(reţele de alimentare cu ener-

gie electrică, gaze, staţii de 

tratare şi de epurare, sisteme 

de transport şi distribuţie car-

burant, căi de transport ruti-

ere, feroviare). Cutremurul a 

avut epicentrul în zona seis-

mică Vrancea, în localitatea 

Nereju, la o adâncime de 140 

km, iar durata acestuia a fost 

de 57 de secunde.

Exerciţiul „Seism 2018” a 

arătat, la mai bine de 24 de 

ore de la producerea cutre-

murului de 7,5 pe Richter, 

că 2.098 persoane au murit, 

alte 3.912 sunt rănite, 7.250 

sunt dispărute, 30.000 sunt 

sinistrate şi, în total, sunt 

130.000 de persoane afecta-

te, anunţă IGSU.

Şeful Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă (DSU), 

Raed Arafat, a declarat că în 

cadrul exerciţiului Seism 2018, 

a observat anumite aspecte 

din legislaţie care îngreunea-

ză activitatea salvatorilor în 

caz de dezastre, precizând că 

pentru anumite chestii e ne-

voie de hotărâre de guvern.

„Întârzieri de reacţii nu au 

fost, au fost anumite aspecte 

de rezolvat pe parcurs şi ca-

re s-au rezolvat foarte bine. 

De exemplu, când soseşte o 

echipă internaţională, uneori 

poate că lipsesşte o hârtie. 

Ideea este, şi asta estre parte 

din exerciţiu, chiar daca e si-

tuaţie reală, cât de repede o 

rezolvi. Şi s-au rezolvat toate 

aspectele pe care le-am avut, 

când au intrat în ţară, foarte 

rapid. Alt aspect este autori-

zarea medicilor care vin să lu-

creze în România, ei sunt me-

dici fără drept de liberă prac-

tică şi ieri s-a discutat faptic”, 

a declarat Raed Arafat.

Şeful Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă (DSU) 

a subliniat că de exemplu u-

nele decizii se iau la nivel 

foarte înalt, ceea ce nu este 

fezabil în caz de calamităţi.

„Nu pot să spun că am 

depistat nefuncţionalităţi în 

ele, dar observăm alte aspec-

te. Sunt foarte multe aspec-

te în lege care duc foarte 

multe lucruri la nivel foarte 

înalt care s-ar putea, în caz 

de dezastru, să nu putem să 

ajungem la ele pentru anu-

mite categorii de decizii. De 

exemplu, vrei spă scoţi niş-

te chestii care sunt necesa-

re de undeva, sunt lucruri 

care nu....până la hotărâre 

de Guvern. Nu e fezabil, în 

cazul unui dezastru, să te 

aştepţi ca orice mişcare pe 

care vrei să o faci să fi e ho-

tărâtă la nivelul acesta. E bi-

ne totuşi să ne uităm la le-

gislaţie, să o corectăm. Şi as-

ta este unul dintre scopuri-

le acestui exerciţiu”, a com-

pletat Arafat.

EXERCIŢIUL „SEISM 2018”. PESTE 2000 DE MORŢI ŞI 4000 DE RĂNIŢI

Cât de pregătit e Clujul 
în caz de o catastrofă
În cadrul exerciţiului „Seism 2018”, o aeronavă C-27J Spartan a Forţelor 
Aeriene Române a transportat la Cluj 15 răniţi, dintre care 7 sunt intubaţi 
prezentând arsuri, în urma seismului cu magnitudine de 7,5 pe scara Richter.

Exerciţiul „Seism 2018” a arătat, la mai bine de 24 de ore de la producerea cutremurului de 7,5 pe Richter, 
că 2.098 persoane au murit, alte 3.912 sunt rănite, 7.250 sunt dispărute și 30.000 sunt sinistrate
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Conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca ignoră soli-

citările cetăţenilor, dar 

şi proiectele care au câş-

tigat fi nanţare în cadrul 

primei ediţii a concursu-

lui  de bugetare partici-

pativă. Vorbim despre 

amenajarea Parcului Est. 

Cei care vor acest parc 

sunt hotărâţi să dea în 

judecată municipalitatea 

dacă  va continua cu 

proiectul de aquapark.

Luna trecută, Primăria 

Cluj-Napoca a lansat licitaţia 

pentru elaborarea studiului de 

fezabilitate pentru aquaparkul 

din Gheorgheni. Licitaţia pen-

tru studiu de fezabilitate la 

proiectul „Aqua Park Indoor & 

Outdoor ș i parcare – zona ver-

de est Cluj-Napoca” a fost es-

timat la aproape un milion de 

lei (948.865 de lei). Banii vin 

din bugetul municipiului.

Primăria dă cu fl it oricui 
se opune proiectului 
de aquapark?

În 2013, primarul Emil Boc 

se bătea cu pumnul în piept 

că va investi bani pentru re-

alizarea acestui parc, dar a 

uitat în cei 5 ani care au tre-

cut de atunci. Între timp, ad-

ministraţia publică locală a 

organizat prima ediţie a con-

cursului de bugetare partici-

pativă, în cadrul căruia pro-

iectul Parcul Est a câştigat 

fi nanţare. Boc a uitat şi de 

data aceasta ce a promis.

Clujenii care au solicitat 

ani la rând amenajarea Par-

cului Est s-au organizat, în 

urmă cu câţiva ani, într-un 

grup civic, SOS Lacurile Ghe-

orgheni, în speranţa că vor 

fi  luaţi în serios de către mu-

nicipalitate dacă se prezin-

tă… organizat.

„Primăria răspunde autist 

la solicitările de a face cel 

mai mare parc al Clujului. 

Mai mulţi cetăţeni au cerut 

parc. Primăria le răspunde 

că face aquapark şi parc-a-

re. Mai mult, la bugetare par-

ticipativă e un proiect câşti-

gător de parc. Primăria răs-

punde: facem aquapark. Ce 

rost mai au sesizările cluje-

nilor, votul lor, ori petiţii cu 

3000 de semnatari, solicită-

rile specialiştilor etc., dacă 

răspunsul autorităţilor loca-

le e delirant? Bătaia de joc e 

următoarea: voi puteţi cere 

ce vreţi, noi facem ce vrem 

şi prezentăm că asta aţi vrut 

voi. Mai departe, noi am ce-

rut dezbateri pentru cea mai 

bună soluţie de amenajare 

în zonă. Primarul Boc a răs-

puns: facem în primăvară. 

Nu s-a făcut. Am mai cerut 

încă o dată. Viceprimarul 

Tarcea a răspuns: facem în 

septembrie. Acum se trans-

mite că se face, dar nu e ni-

cio dată sigură. Se mimează 

doar populismul şi deschi-

derea. Nu ne lăsăm: dacă in-

sistă cu aquaparkul, care se 

poate amenaja în altă par-

te, în zona cu cea mai ma-

re biodiversitate de păsări a 

oraşului şi cu lacuri care 

merită întreţinute mai bine, 

îi acţionăm în instanţă pen-

tru că procentul de ocupa-

re a terenului pentru un ast-

fel de proiect mamut depă-

şeşte prevederile PUG-ului”, 

au afi rmat reprezentanţii SOS 

Lacurile Gheorgheni.

Iată răspunsul angajaţilor 

Primăriei Cluj-Napoca: “Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca a demarat acţiunea de 

realizare a unui studiu de fe-

zabilitate pentru amenajarea 

unui aquapark în zona men-

ţionată, iar după ce se vor pre-

zenta propunerile arhitecţilor 

pentru acest proiect, acestea 

vor fi  supuse unei dezbateri 

publice în care toate persoa-

nele interesate îşi pot prezen-

ta opţiunile/obiecţiile vizând 

acest proiect. abia după fi na-

lizarea dezbaterii publice se 

poate discuta despre adopta-

rea unei soluţii defi nitive pen-

tru amenajarea acestui teren 

generos ca suprafaţă şi ca des-

tinaţie”, spune city manage-

rul Gheorghe Şurubaru.

Parcul Est nu mai reprezin-

tă o prioritate pentru Primă-

rie. În schimb, vor fi  cheltu-

iţi 2 milioane euro pentru ame-

najarea unui parc în cartierul 

Între Lacuri.

Clujenii sunt amăgiţi 
de 10 ani cu un aquapark

În luna februarie, Emil Boc 

promitea, din nou, construi-

rea unui aqua park şi a unei 

baze sportive pe o suprafaţă 

de 16,5 hectare în Gheorgheni 

în fosta pepinieră Becaş. Cos-

turile realizării aqua park-ului 

se ridică la suma de 30 de mi-

lioane de euro.

Potrivit municipalităţii, 

aqua park-ul se va ridica pe 

aproximativ 11-12 hectare “şi 

va conţine cele mai moderne 

dotări în domeniu”, iar pe o 

suprafaţă de aproximativ 4 

hectare de teren ar urma să 

se realizeze o bază sportivă 

pentru performanţă în Cluj-Na-

poca „pentru U Cluj, dar şi 

pentru celelalte echipe, CFR 

Cluj sau altele”.

În privinţa realizării, baza 

sportivă ar costa 1,52 milioa-

ne de euro, bani care ar uma 

să vină din bugetul Primăriei 

Cluj-Napoca.

„Partea care ţine de rea-

lizarea aqua park-ului, o lu-

crare care se cifrează unde-

va la 15-20-30 de milioane 

de euro, propunem să o re-

alizăm în privat, cu o firmă 

privată care va fi selecţio-

nată potrivit procedurilor de 

achiziţie publică, mă refer 

la un contract de concesiu-

ne lucrări. Pentru a se pu-

tea demara investiţia avem 

nevoie de aprobarea în Con-

siliul Local a studiului de 

fezabilitate, a studiului de 

oportunitate şi a masterpla-

nului. Pentru ca aceste lu-

cruri să se realizeze trebu-

ie nişte cheltuieli făcute”,a 

mai spus edilul.

Viceprimarul Dan Tarcea 

spunea la acea dată că cele 

12 hectare pentru aqua park 

se vor împărţi în felul urmă-

tor: două zone de câte patru 

hectare pentru partea de aqua 

park interior plus exterior, plus 

o parte de parcare pe aproxi-

mativ trei hectare de teren 

pentru a fi  amenajate 800 de 

locuri de parcare.

„Pe partea de exterior, am 

gândit minim cinci tobagane, 

care să aibă o înălţime echi-

valent cu un bloc de 6 etaje. 

Practic, ne dorim să fi e un 

aqua park modern. La fel, 

avem o zonă creionată pen-

tru copiii între 3 şi 7 ani ca-

re să fi e restricţionată, iar la 

partea de interior acest aqua 

park va fi  dotat cu parte de 

spa, saună, înfrumuseţare, 

diverse tratamente, iar inclu-

siv la exterior ne-am gândit 

să amenajăm tobogane care 

să fi e folosite şi funcţionabi-

le şi pe perioada iernii. Tere-

nul este într-o zonă care se 

potriveşte, iar în acest mo-

ment avem în discuţie să de-

marăm şi un studiu de trafi c 

pentru a falicita cât mai uşor 

accesul la această infrastruc-

tură”, a spus Tarcea.

Emil Boc mai spunea că 

aqua park-ul este “una dintre 

nevoile actuale ale Clujului”.

Comuna Chinteni a fost 

inclusă de Guvern pe lista 

de fi nanţare pentru un aqua-

park. Dacă totul merge con-

form planurilor, în trei ani 

aquaparkul ar urma să fi e 

construit. La Cluj-Napoca, 

autorităţile se chinuie de cel 

puţin 10 ani să amenajeze 

un parc acvatic şi au reuşit 

în tot acest timp să ducă opi-

nia publică cu zăhărelul.

Parc sau aquapark? Ce își doresc clujenii 
să se amenajeze în Gheorgheni şi ce face Primăria
Clujenii cer Primăriei să amenajeze cel mai mare parc din oraş. Municipalitatea răspunde că face aquapark!

Parcul Est nu mai reprezintă o prioritate pentru Primărie. În schimb, vor fi  cheltuiţi 2 milioane euro pentru amenajarea unui parc în cartierul Între Lacuri

Sensul giratoriu solicitat de 

şoferi la intersecţia străzi-

lor Constantin Brâncuşi, 

Romul Ladea, Borhanci şi 

Fagului ar urma să fi e gata 

în zece ani.

„Problema este terenul. Am 

avut discuţii cu Universitatea 

Agricolă pentru că o parte din 

teren este în proprietatea lor. 

Acest teren este încadrat ca 

staţiune pomicolă şi nu poate 

nici măcar expropriat, nici ce-

dat Primăriei pentru a putea 

fi  făcută investiţia. Căutăm o 

soluţie pentru a putea face şi 

drumul pe terenul lor. Discu-

tăm de un hectar de teren, pe 

care cei de la Universitate l-au 

dezmembrat, dar avem nevo-

ie de o hotărâre de guvern. 

Pentru Parcul Feroviarilor am 

aşteptat 5 ani să fi e dată ho-

tărârea de Guvern. Dacă mai 

trebuie şi un vot în Parlament 

va mai dura 5 ani. Căutăm so-

luţii alternative: să facă inves-

tiţia USAMV, pentru că şi ei au 

interese în zonă sau să ne dea 

un drept USAMV -ul şi să fa-

cem noi această investiţie”, a 

explicat viceprimarul Dan Tar-

cea, la o emisiune radio.

Acest sens giratoriu este 

deja o poveste fără sfârşit, la 

fel ca şi demolarea garajelor. 

Primăria Cluj-Napoca a fost 

întrebată, în 2015, despre acest 

sens giratoriu, iar răspunsul 

a fost că nu deţine teren.

„Pentru intersecţia strada 

Constantin Brâncuşi – str. Ro-

mul Ladea – strada Borhanci 

– strada Fagului există întoc-

mit un proiect de amenajare 

sens giratoriu, dar este nece-

sar teren privat (colţ str. Ro-

mul Ladea – strada Fagului) 

fără de care nu se poate reali-

za nici măcar în forma expe-

rimentală. S-a luat legătura cu 

prorietarul terenului care ar 

trebui să doneze suprafaţa de 

teren Primăriei, lucru cu care, 

până acum, nu a fost de acord”, 

au replicat acum reprezentan-

ţii Primăriei Cluj-Napoca.

Primăria a spus la începu-

tul anului “stop joc” construc-

ţiilor în cartierul Borhanci du-

pă ce studiile au arătat o de-

păşire cu 126% a trafi cului. 

Acum, primarul Emil Boc spu-

ne că după implementarea 

unui sens giratoriu şi lărgirea 

străzii Brâncuşi se va da dru-

mul la proiecte imobiliare. În 

luna mai, Boc se declara op-

timist şi spune că până în va-

ră ar urma să fi e rezolvate toa-

te aceste probleme. USAMV 

ar urma să cedeze Primăriei 

aproape un hectar de teren.

„Pe Borhanci mulţumesc 

USAMV pentru deschidere. Şi 

acolo suntem într-o fază nu 

la fel de avansată ca şi pe Bu-

nă Ziua, dar oricum pe direc-

ţia corectă, când reuşim să 

lărgim intersecţia de la inter-

secţia Borhanci cu Romul La-

dea şi cu Brâncuşi. Acolo ne 

blocăm. Degeaba dăm dru-

mul la proiecte imobiliare că 

ajung oamenii să se bloche-

ze la ieşirea din Borhanci. Ur-

mează USAMV să facă proce-

durile legale de a acorda te-

renul pentru a se lărgi şi de 

a se crea un sens giratoriu 

acolo, deci sper că până la 

sfârşitul verii să poată fi  re-

zolvată şi problema din Bor-

hanci. Se va lărgi ieşirea în 

Brâncuşi şi va fi  evident şi un 

sens giratoriu tocmai ca să 

permită corelarea cu celelal-

te străzi care sunt acolo: Brân-

cuşi, Fagului, Romul Ladea şi 

Borhanci”, a spus Boc, în mai 

2018. Viceprimarul Dan Tar-

cea spunea în luna februarie 

că în zona Borhanci, toate 

PUZ-urile şi toate studiile de 

oportunitate sunt blocate “pâ-

nă nu se găsesc soluţii şi pâ-

nă nu se deblochează proiec-

tul centurii metropolitane şi 

până nu avem alte soluţii de 

a ieşi din cartier nu vom da 

drumul la niciun PUZ”.

10 ani pentru un sens giratoriu? Traficul în Gheorgheni/Borhanci rămâne de coşmar
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Spre deosebire de Capitală, 

care nu are o strategie 

clară de dezvoltare, la Cluj, 

Călin Hintea, decanul 

Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative 

şi ale Comunicării din 

cadrul Universităţii 

Babes-Bolyai şi profesor 

asociat la Michigan State 

University coordonează 

strategia de dezvoltare 

a oraşului pe termen lung. 

Doctor în ştiinţe sociale 

şi politice, absolvent al mai 

multor stagii de pregătire în 

administraţie efectuate în 

SUA, Franţa şi Austria, prof. 

Călin Hintea a făcut în ulti-

mii ani cercetări pe sute de 

comunităţi mai mici sau mai 

mari din România, obser-

vând atât problemele majo-

re care apar peste tot, cât şi 

oportunităţile care ar putea 

fi  exploatate. De primarii ca-

re vor, bineînţeles. La Cluj, 

Consiliul Local strategia s-a 

votat în unanimitate.

Cu o asemenea perspecti-

vă, orientată către cunoaşte-

re, nici nu e de mirare că, de 

exemplu, municipiul Cluj-Na-

poca este, după Praga, oraşul 

din UE unde se găseşte cel 

mai uşor un loc de muncă, 

potrivit Eurostat, şi nici nu te 

întrebi de ce jurnaliştii de la 

Vogue povestesc despre Cluj 

ca despre un oraş în care ţi-e 

drag să trăieşti.

Peste 15% dintre români 

s-ar muta la Cluj-Napoca, da-

torită calităţii vieţii. Potrivit 

un studiu al Băncii Mondia-

le, Cluj Napoca este cel mai 

atractiv oraş din România, ur-

mat de Timişoara şi Bucureşti.

Un număr de 8.509 cetă-

ţeni străini locuiau în 2017 pe 

teritoriul judeţului Cluj. 2.826 

de străini provin din state ter-

ţe, cei mai mulţi din Republi-

ca Moldova, Tunisia, Israel, 

Maroc şi 5.683 sunt cetăţeni 

ai Uniunii Europene/SEE, ma-

joritatea din Franţa, Italia, Ger-

mania, Italia, Spania şi Bul-

garia.Principalele scopuri pen-

tru care străinii şi-au stabilit 

reşedinţa pe teritoriul Româ-

niei sunt: studii, conexe drep-

tului la unitatea familiei (re-

întregirea familiei, membrii 

de familie ai cetăţenilor ro-

mâni, UE sau SEE), angajare 

în muncă, alte scopuri sau 

stabilirea domiciliului pe te-

ritoriul ţării noastre.

Oamenii sunt atraşi de ca-

litatea vieţii şi de serviciile 

de sănătate din oraş, educa-

ţia universitară, locurile de 

muncă, mediul cultural-ar-

tistic dinamic, mediul eco-

nomic activ, mai ales pe ser-

vicii cu valoare adăugată ma-

re, cum ar fi  IT, industria far-

maceutică, consultanţă.

În Cluj-Napoca se respiră 

cel mai curat aer din Euro-

pa, conform unui clasament 

al gradului de poluare în ce-

le mai mari 100 de oraşe ale 

Vechiului Continent. Bucu-

reştiul ocupă locul 86, iar Ti-

mişoara – 64. Clasamentul a 

fost publicat de Asociaţia 

'Respire' în parteneriat cu re-

vista "We demain' şi realizat 

folosind baza de date Airba-

se a Agenţiei Europene de 

Mediu, care strânge înregis-

trările tuturor staţiilor euro-

pene de măsurare a calităţii 

aerului atmosferic dintre ce-

le mai nocive, la niveluri pe 

care OMS le consideră peri-

culoase pentru sănătate.

Recent, Comisia Europea-

nă (CE) a anunţat cele 22 de 

oraşe câştigătoare în cadrul 

celei de-a treia cereri de pro-

iecte privind acţiunile urba-

ne inovatoare, se arată într-un 

comunicat al Executivului 

comunitar. Astfel, 92 de mi-

lioane de euro din partea 

Fondului European de Dez-

voltare Regională vor fi nan-

ţa soluţii inovatoare pentru 

abordarea provocărilor urba-

ne, cum ar fi  calitatea aeru-

lui, schimbările climatice, lo-

cuinţele, locurile de muncă 

şi competenţele pentru eco-

nomia locală. Printre oraşe-

le care au primit fi nanţare 

se numără şi Cluj.

Cluj-Napoca este primul 

oraş din Estul Europei care 

primeşte o fi nanţare neram-

bursabilă de 98% de la Co-

misia Europeană, prin pro-

gramul Urban Innovative Ac-

tions. Proiecul de fi nanţare a 

fost depus de către Primăria 

Cluj-Napoca, în valoare de 

5,6 milioane de euro şi are 

ca obiect analiza si testarea 

unor scenarii care să permi-

tă sectorului cultural, acade-

mic, de afaceri şi administra-

ţiei şi, în general, comunită-

ţii să se pregătească pentru 

schimbările pe care următo-

rii 20 de ani le vor aduce în 

piaţa forţei de muncă.

Clujul, oraşul în care îţi găseşti de muncă ușor
Clujul este unul dintre oraşele care s-a dezvoltat în ultimii ani, iar acest lucru a fost posibil datorită unei 
strategii de dezvoltare coordonată de un profesor asociat la Michigan State University.

Un număr de 8.509 cetăţeni străini locuiau în 2017 pe teritoriul judeţului Cluj

O secţiune de 14 kilome-

tri din autostrada Câmpia 

Turzii – Târgu-Mureş (A3) 

va fi  deschisă circulaţiei 

la sfârşitul lunii noiem-

brie, dar numai în anumi-

te condiţii, au declarat 

surse din Compania 

Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR).

CNAIR a efectuat prerecep-

ţia pentru respectiva secţiune 

de autostradă, informează eco-

nomica.net. Segmentul de 14 

kilometri va fi  deschis circu-

laţiei dacă vor fi  gata lucrări 

de pe loturile vecine. Secţiu-

nea este formată din loturile 

Ogra – Iernut (3,6 kilometri) 

şi Ogra – Ungheni (10,1 kilo-

metri) construite de către nem-

ţii de la Geiger, respectiv aus-

triecii de la Strabag.

Pe lotul Ogra – Iernut, CNA-

IR a efectuat deja pre-recepţia 

iar recepţia urmează să aibă 

loc la fi nele lunii noiembrie. 

Tot atunci se estimează că ar 

putea fi  gata lotul vecin, Un-

gheni – Ogra, al austriecilor 

de la Strabag, precum şi bre-

teaua de ieşire de pe autostra-

dă de la Nodul Iernut, afl at pe 

lotul italienilor de la Astaldi.

„Lucrările pe lotul Ogra – 

Iernut al autostrăzii A3 se 

apropie de fi nal. Deşi este un 

tronson foarte scurt de doar 

3,6 kilometri, va deveni totuşi 

un element important în re-

teaua de şosele de mare vite-

ză din Romania", spun repre-

zentanţii Direcţiei Regionale 

de Drumuri şi Poduri Braşov.

Clujul va avea încă 14 km de autostradă

PIAŢA VALUTARĂ

Perechea euro/leu s-a pla-

sat în perioada analizată în 

jurul valorii de 4,66 lei, 

continuând, însă, să testeze 

depăşirea pragului de 4,67 

lei. În schimb, dolarul şi 

francul au avut o evoluţie 

descendentă.

Cursul euro a fl uctuat între 

4,6628 şi 4,6674 lei, foarte 

aproape de maximul istoric de 

4,6695. La sfârşitul perioadei, 

media a scăzut la 4,6590 lei, 

când tranzacţiile s-au realizat 

în culoarul 4,658 – 4,668 lei.

Media dolarului american a 

coborât de la 4,0705 la 4,0221 

lei, la sfârşitul intervalului, când 

cotaţiile au fl uctuat în culoarul 

4,018 – 4,042 lei.

Moneda elveţiană s-a depre-

ciat pe pieţele internaţionale de 

la 1,137 la 1,149 franci/euro, iar 

media ei a scăzut de la 4,0968, 

la începutul perioadei, la 4,0564 

lei, la sfârşitul ei, valoarea care 

reprezintă minimul ultimelor 

două luni.

Pentru perioada următoare 

este de aşteptat ca euro să se 

menţină în culoarul 4,65 – 4,67 

lei, atingerea unui nou maxim 

fi ind posibilă în orice moment. 

Reamintim că majoritatea ana-

listilor anticipează depăşirea pra-

gului de 4,7 lei, până la sfârşi-

tul anului, urmare a adâncirii 

constante a defi citelor de cont 

curent şi comercial, dar şi a ce-

lui bugetar, care ar putea să trea-

că de pragul de alarmă de 3%.

De altfel, FMI a revizuit în jos 

prognoza de creştere economi-

că a României, la 4% în 2018, 

cu 1,1 puncte sub estimările din 

aprilie, în timp ce creşterea din 

2019 va frâna la 3,4%. Evoluţia 

negativă va fi  însoţită de creşte-

rea infl aţiei anuale la 4,7%, pen-

tru anul viitor proiecţia de ma-

jorare a preţurilor fi ind de 2,7%.

Menţinerea infl aţiei în sep-

tembrie în zona lui 5% com-

parativ cu 5,1% în august., în 

timp ce ţinta anuală de infl a-

ţie a BNR este de 2,5%, +/- 

1%, a provocat o creştere a in-

dicilor ROBOR.

Analiza cuprinde perioada 8 

– 12 octombrie  (R.G.)

Euro nu a reuşit să treacă de 4,67 lei
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Câmpia Turzii, oraş de 

provincie, până nu demult 

mono-industrial, a deve-

nit, în ultimul an, teren 

de încercare pentru trafi -

canţii de droguri şi etno-

botanice. Noul drog, K2/

Zombie, a băgat mai 

mulţi tineri în spital şi i-a 

învăţat pe toţi, profesori 

şi părinţi, să fi e mult mai 

atenţi cu copiii lor.

Municipiul Câmpia Turzii 

a intrat în atenţia poliţiştilor 

şi procurorilor, după apariţia 

unor fi lmuleţe cu tineri care 

ar fi  consumat drogul K2/Zom-

bie. În timp ce autorităţile lo-

cale susţin că problema nu 

mai există în urma arestării a 

doi dealeri, reprezentanţii in-

stituţiilor de învăţământ ră-

mân vigilenţi.

Mai multe fi lmuleţe au sur-

prins tineri zăcând pe scaune 

în zona Gării ori pe băncile 

din parcuri, inerţi şi albi la fa-

ţă ca nişte saci cu făină, sau 

care se mişcau de parcă toc-

mai şi-ar fi  băgat degetele în 

priză. Alţii, care stăteau aple-

caţi, fără reacţie, sau mergeau 

cu spatele şi păreau gata să 

cadă, de parcă abia şi-ar ţine 

echilibrul pe o sârmă ancora-

tă la mare înălţime. Sau unii 

care aveau mişcări incontro-

labile, convulsive, ca şi când 

ar da o probă într-un fi lm 

horror despre Apocalipsă.

Toţi au ceva în comun – 

suspiciunea că ar fi  consumat 

drogul K2/Zombie intrând, 

astfel, în atenţia ofi ţerilor de 

la Brigada de Combatere a Cri-

minalităţii Organizate şi a pro-

curorilor DIICOT Cluj care au 

supravegheat un an oraşul 

înainte de a prinde şi aresta 

doi dintre dealeri, unul fi ind 

Baghera, zis şi ”lordul drogu-

rilor”.

„Nu-i mai găseşti prin cen-

tru sau pe la Gară, dar mer-

geţi seara pe strada Oţelarilor, 

în spatele blocurilor muncito-

reşti. E plin de ei acolo, dro-

gaţii, te şi sperii, sunt care 

sunt elevi de şcoală, sunt şi 

mai mari”, se plânge o feme-

ie, afl ată pe strada Aurel Vla-

icu, din zona centrală.

„Cine vrea să încerce cu 
siguranţă va găsi de unde”

Pe Oţelarilor, blocurile cu 

patru etaje încremenite în co-

munism, rezistă alături de blo-

curi modernizate şi vopsite în 

culori diverse. Un pasaj cu pe-

reţii gri din beton, coşcoviţi 

şi acoperiţi de graffi ti, face 

trecerea de pe trotuar spre 

spatele blocului.

„Nici poliţia nu vine seara 

pe aici. Am auzit că ce fac ăş-

tia pe aici... Da, fumează din 

alea de nu mai ştiu de ei. Nu 

ai ce ieşi din bloc”, şopteşte 

o femeie, aruncând priviri ra-

pide în jur.

Un bărbat în vârstă, care 

locuieşte în zona Gării, a vă-

zut de mai multe ori tineri 

afl aţi sub infl uenţa substan-

ţelor psihotrope dar nu a avut 

curaj să se apropie: „După ce 

am văzut unul din ăştia ziua 

în amiaza mare cum îşi smu-

cea mâinile nu am mai avut 

curajul să trec cu nepoţica cu 

bicicleta. Nu erau beţi, un be-

ţiv nu se comportă aşa. Nu 

ştii pe ce lume e şi ce poate 

să facă. Mai bine păstrezi dis-

tanţa”.

Câţiva elevi mai mari din 

oraş vorbesc despre fenome-

nul consumului de droguri. 

Toţi ştiu că a existat, dar ni-

meni nu ştie nimic concret. 

Părerea este, însă, unanimă: 

„cine vrea să încerce cu sigu-

ranţă va găsi de unde”. „Aşa, 

din auzite, ştim de droguri, 

dar nu ştiu pe cineva anume 

că vinde”, a spus un tânăr. 

Un coleg îl completează, pre-

cizând că trafi cul de droguri 

nu se desfăşoară, totuşi, în 

văzul lumii, în zonele unită-

ţilor de învăţământ: „Să nu 

credeţi că la Câmpia Turzii ie-

şim pe poarta şcolii şi putem 

cumpăra. Nu ştiu unde se 

vând, dacă se mai vând. Cu 

siguranţă dacă au fost acele 

imagini cu drogaţi, cineva le-a 

vândut substanţele, dar noi 

nu ştim”.

Profesorii sunt îngrijoraţi. 
Au şi motive: medicii 
confi rmă consumul 
de droguri!

Pe de altă parte, directorul 

Liceului „Pavel Dan” Câmpia 

Turzii, Daniela Cristina Popa, 

percepe fenomenul consumu-

lui de droguri din oraş ca pe 

unul „îngrijorător”, care obli-

gă reprezentanţii instituţiilor 

din învăţământ să rămână „vi-

gilenţi”. „Nouă nu ni s-a sem-

nalat niciun caz în care să fi e 

implicat vreun elev al şcolii 

noastre, dar avem la orele de 

dirigenţie activităţi pe aceas-

tă temă. În luna mai s-a des-

făşurat o conferinţă cu tema-

tică anti-drog şi am transmis 

diriginţilor aspecte din lucră-

rile acesteia (...). Am întrebat 

şi la cabinetul medical şcolar 

dacă s-au prezentat copii cu 

afecţiuni cauzate de consu-

mul de astfel de substanţe, 

dar răspunsul a fost negativ”, 

a spus Popa.

Adrian Antal, managerul 

Spitalului Municipal Câmpia 

Turzii, a precizat, la rândul 

său, că la unitatea spitaliceas-

că pe care o conduce au fost 

aduşi de către Poliţie şi Am-

bulanţă tineri care consuma-

seră substanţe interzise şi că-

rora li s-a acordat primul aju-

tor. „Li s-au pus perfuzii şi, 

după ce au fost stabilizaţi, au 

fost anunţaţi cei de la Poliţie 

şi aparţinătorii şi duşi ori aca-

să ori, dacă s-a constatat că 

pacientul era foarte grav, s-a 

trimis la UPU Cluj-Napoca ori 

la Psihiatrie. În general, se 

stabilizau după administrarea 

perfuziilor”, a afi rmat Antal.

Câmpia Turzii, oraşul în care Zombie 
„bântuie” pe străzi, iar primarul 
„întreprinde” seminarii și dă vina pe alții!
Câmpia Turzii a devenit, în ultimul an, teren de încercare pentru traficanţii de droguri şi etnobotanice. 
Noul drog, K2/Zombie, a băgat mai mulţi tineri în spital.

Municipiul Câmpia Turzii a intrat în atenţia poliţiştilor şi procurorilor după apariţia unor fi lmuleţe 
cu tineri care ar fi  consumat drogul K2/Zombie

Pe de altă parte, numărul persoanelor inter-
nate în primele opt luni la Unitatea de 
Primiri a Urgenţelor (UPU) Cluj-Napoca pen-
tru consum de substanţe psihoactive este de 
186, în scădere faţă de anii anteriori, fi ind 
documentate, pe bază de analiză rapidă, ur-
me de cocaină, cannabis, THC, etnobotanice.

Reprezentanţii Spitalului de Urgenţă Cluj au 
declarat că unităţile medicale asigură terapia 
complicaţiilor, dar nu se pot implica în pro-
blemele sociale și de educaţie care determi-
nă, de cele mai multe ori, consumul de sub-
stanţe psihoactive. „La nivelul UPU 
Cluj-Napoca au fost înregistrate în primele 
opt luni ale acestui an 186 de urgenţe medi-
cale produse ca urmare a consumului de sub-
stanţe psihoactive, cele mai multe – 38, fi ind 
în luna august. Numărul este în scădere faţă 
de anii anteriori, 2016 și 2017, când au fost 

207, respectiv 219 în același interval. 
Consumul de droguri sau substanţe psihoac-
tive reprezintă un pericol pentru orice individ 
și trebuie căutate soluţii la nivel social pentru 
controlul consumului. Spitalele asigură tera-
pia complicaţiilor, dar nu se pot implica în 
problemele sociale și de educaţie care deter-
mină, de cele mai multe ori, consumul. La 
UPU Cluj-Napoca au fost documentate, pe 
bază de analiză rapidă, urme de cocaină, 
cannabis, THC, etnobotanice”, au spus surse-
le citate. Potrivit acestora, din cele 186 de ca-
zuri internate, 126 au fost tratate ca urmare 
a consumului de droguri la Clinica de 
Psihiatrie Cluj-Napoca, restul persoanelor fi -
ind trimise acasă, deoarece nu necesitau in-
ternare. Numărul persoanelor tratate la 
Psihiatrie a fost anul trecut de 226 și 175 în 
2016, tot pe primele opt luni. (Mediafax)

La Cluj, unde Lojigan aruncă problema, numărul cazurilor e în scădere

Primarul Dorin Lojigan 

aruncă vina pe presă, care 

amplifică dimensiunile pro-

blemei și susține că la Câm-

pia Turzii nu se poate vor-

bi despre „un fenomen al 

consumului de droguri”, ci 

mai degrabă despre câţiva 

tineri care au consumat sub-

stanţe susceptibile a avea 

efect psihoactiv, dar care, 

datorită intervenţiei BCCO 

şi DIICOT, acum s-au oprit.

„Am avut 5-6 cazuri de ti-

neri care au consumat, din-

tre care doar doi sunt din 

Câmpia Turzii, iar restul din 

alte oraşe şi comune (Aiud, 

Luduş, Turda, Unirea). Ui-

taţi-vă că la Cluj-Napoca, ra-

portul consumator pe cap de 

locuitori este mult mai ma-

re, deci nu, Câmpia Turzii 

nu este un teren propice, iar 

astăzi, la Câmpia Turzii nu 

se mai consumă etnobotani-

ce”, a menţionat edilul.

Întrebat cum s-a implicat 

Primăria Câmpia Turzii în 

reducerea sau stoparea a-

cestui fenomen, ce măsuri 

au fost întreprinse şi cu ce 

rezultate, Dorin Lojigan a 

precizat că, încă de la înce-

putul acestui an, instituţia 

pe care o conduce a dema-

rat un proiect anti-drog de-

numit „Fii responsabil, nu 

eşti reciclabil!”, prin inter-

mediul căruia inspectori ai 

Centrului Regional de Pre-

venţie Evaluare şi Consilie-

re Antidrog Cluj au venit în 

oraş, pentru a purta discu-

ţii cu tinerii şi cu părinţii 

lor, în legătură cu efectele 

nocive ale consumului de 

substanţe stupefiante.

„În luna mai a acestui 

an am întreprins un semi-

nar pe această temă, la ca-

re au participat părinţi, pro-

fesori, elevi şi reprezentanţi 

ai autorităţilor locale şi ju-

deţene. La acest simpozion 

a fost invitat şi Sorin Oprea, 

şeful Agenţiei Naţionale An-

tidrog, dar acesta a declinat 

invitaţia. Totodată, în zile-

le premergătoare descinde-

rii BCCO şi DIICOT la Câm-

pia Turzii, am formulat o 

adresă către DIICOT - Struc-

tura Teritorială Cluj pentru 

a-i informa şi a le cere aju-

torul în acest subiect. Cât 

despre rezultate, se văd chiar 

acum – consumul tinde spre 

zero, iar campaniile noas-

tre de prevenire continuă 

până la sfârşitul anului”, a 

explicat primarul.

Primarul dă vina pe alţii
Oricine ar fi ei: presă, vecini, străini 
de oraş... Şi a „întreprins“ un seminar, 
cu „discuţii“, la care a invitat un „şef”!
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Săptămâna trecută a avut 

loc tradiţionalul Târg de la 

Negreni, care se 

desfășoară în fi ecare lună 

octombrie de sute de ani 

încoace. Comercianţi din 

toate colţurile ţării şi cum-

părători veniţi din cele 

mai îndepărtate oraşe, 

s-au întâlnit în satul 

Negreni, judeţul Cluj.

Târgul de la „Fechetău”, 

cum este cunoscut de oame-

nii din zonă, adună mii de cu-

rioşi în fi ecare an, în cea de-a 

două sâmbătă din octombrie, 

de câteva sute de ani încoace.

O tradiţie veche de secole

Din spusele cunoscătorilor, 

primele ediţii au fost organi-

zate în urmă cu 400 de ani, 

iar prima atestare documenta-

ră este de acum două secole.

Astfel, în cea de-a doua 

săptămână a lunii octombrie, 

foarte mulţi clujeni, dar şi 

cumpărători din cele mai în-

depărtate colţuri ale ţării, merg 

la Târgul de la Negreni pen-

tru a cumpăra ceva anume 

sau pur şi simplu pentru a 

surprinde atmosfera care îm-

bină diferite tipuri de oameni, 

dar şi diferite niveluri de cul-

tură, fi indcă acolo se găsesc 

de la chinezării, până la obiec-

te de artă valoroase.

Intrarea în târg

Pe măsură ce te apropii 

de locaţia unde sute de ta-

rabe sunt aşternute timp de 

o săptămână, pe de-o parte 

şi de cealaltă a drumului, su-

te de maşini stau parcate, ca 

semn de avertisment că oda-

tă ce păşeşti în incita târgu-

lui, te vei lovi de o mare de 

oameni. Curţile localnicilor, 

toate sunt deschise, pentru 

ca cei care vin să aibă unde 

să îşi lase autoturismul. În 

fi nal, laşi maşina într-o cur-

te, iar proprietarul aşteaptă 

o „atenţie”. Aşa ştii că va fi  

în siguranţă.

Îndată ce intri în incinta 

târgului, tarabele se aştern 

una lângă alta. Negustorii te 

îndeamnă. Doar la ei vei gă-

si cele mai bune produse. Şi 

găseşti şi ce vrei şi ce nu vrei. 

Trebuie doar să te decizi. Ba-

nii nici măcar nu sunt o pro-

blemă. Comercianţii lasă atât 

de mult din preţ, încât ai im-

presia că totul e un chilipir. 

Obiecte ornamentale, miere 

de albină, produse din lavan-

dă, ceapă, brânză, obiecte din 

fontă, lucruri noi, lucruri 

vechi, toate se aştern la pi-

cioarele tale şi eşti convins că 

ai avea nevoie de zile întregi 

pentru a te decide.

Pe măsură ce înaintezi, 

ajungi în zona cu mâncare. Şi 

aici, zeci de comercianţi se 

întrec în cele mai bune pre-

ţuri şi cele mai tradiţionale 

produse. Sarmale, cartofi  pră-

jiţi, cârnaţi, gulyaş şi multe 

altele. Desigur, micii cu mult 

muştar sunt cei mai căutaţi.

Comercianţi mai noi, 
comercianţi mai vechi

Îndată ce treci de mâncare, 

trebuie să alegi doar drumul pe 

care vrei să mergi. Oricum, pe 

oriunde ai lua-o, în toate direc-

ţiile vezi haine la preţuri care 

mai de care mai ofertante.

Marin vinde încălţăminte 

de mâna a doua. Produsele 

lui se întind pe 4 mese 

lungi cât o zi de post. Îl aju-

tă un băiat, mai tuciuriu. 

Nici nu îşi mai amintesc de 

când vin la târg. „De când e 

târgul, suntem şi noi aici”, 

glumeşte băiatul. În ultimii 

ani, târgul a crescut mult din 

toate punctele de vedere: su-

prafaţa, comercianţi, produ-

se, clienţi. Concurenţa e mai 

mare şi, cu toate că şi cum-

părătorii sunt mai mulţi, nu 

se mai vinde ca pe vremuri, 

se plâng vânzătorii.

„Nu era atât de multă lu-

me pe vremuri. Acum sunt 

mai mulţi şi comercianţii şi 

clienţii. Dar nu mai vindem 

ca pe vremuri. Lumea zice că 

nu sunt bani”, spune Marin 

în grabă, după care se întoar-

ce la târguială.

O tânără vrea o pereche de 

botine. Vânzătorul cere 65 de 

lei pe ele. Fetei i se pare in-

credibil de scump, mai ales 

că botinele nu sunt în cea mai 

bună condiţie. Astfel începe 

ritualul târguielii. Fata nu vrea 

să dea mai mult de 40 de lei, 

Marin nu vrea să lase sub 50. 

Aşa că ea pleacă şi se îndreap-

tă spre alte tarabe. Vânzăto-

rul o strigă şi primeşte preţul 

oferit de ea. E vineri după-ma-

sa şi mai sunt multe produse 

de vândut.

„Zece, zece, zece lei la 

probă, la alegere!”, se aude 

vocea unei femei corpolen-

te. Are şi haine şi încălţă-

minte de vânzare.

Soţul ei stă lângă o tarabă 

plină de geci de piele. Şi el se 

târguieşte. Îşi enervează ne-

vasta că lasă prea mult din 

preţ, pentru ochi frumoşi.

„Nu mai merge cum a 

mers. E multă lume, dar nu 

se fac vânzări. Nu e criză, 

dar nu merge. Investiţia se 

scoate, dar sunt şi preţuri 

mari aici. Te costă produse-

le, transportul, chiria pe loc”, 

explică bărbatul.

Administraţia locală 
investeşte în tradiţia 
târgului

Atât din motive financi-

are, cât şi pentru o promo-

vare turistică mai bună, din 

spusele comercianţilor, ad-

ministraţia locală a început 

să se implice cât mai mult 

în organizarea târgului şi le 

oferă cele mai bune condi-

ţii comercianţilor.

Titi Sîrbu, aşa cum îi spun 

prietenii, vine de 13 ani la 

Târgul de la Fechetău. Aduce 

haine, dar mai mult se axea-

ză pe lenjerie intimă. Vine de 

la Timişoara, dar este cunos-

cut în întreaga ţară pentru pro-

dusele sale de calitate.

„A evoluat foarte mult în 

bine târgul, cu minimul de 

reclamă. Nu fac politică, dar 

de când e actualul primar, 

din punct de vedere al orga-

nizării, s-au rezolvat multe: 

trasarea locurilor, seriozita-

tea prin care este păstrat lo-

cul, ne oferă curent, sursă 

de apă, toalete, acces auto. 

Şi din punct de vedere al si-

guranţei este mult mai bine. 

Până acum trei ani îţi era fri-

că. Veneau hoţi şi parcă din 

zbor îţi luau produsele de pe 

mese. Acum nu mai e aşa. 

Poliţia îşi face simţită pre-

zenţa şi este şi o fi rmă de 

pază angajată de către pri-

mărie”, povesteşte Titi.

Se înserează. Din ce în ce 

mai mulţi oameni s-au adu-

nat în inima satului Negreni, 

pentru a-şi cumpăra cele tre-

buincioase. E vineri, iar 

mulţi dintre ei, odată ce au 

scăpat de la lucru, s-au urcat 

în maşină şi au pornit spre 

târg. Clujenii sunt obişnuiţi 

deja de atâţia ani. Însă sunt 

şi persoane venite de la sute 

de kilometri depărtare.

Un grup de tineri discută, 

se înţeleg în ce direcţie să 

meargă prima dată. Vor să 

apuce să vadă ce e prin târg, 

înainte să se înnopteze.

„Am venit special pentru 

târg din Constanţa. Sunt şi la 

noi organizate chestii asemă-

nătoare, dar Târgul de la Ne-

greni e renumit şi am vrut să 

vedem de ce”, spune o tână-

ră, după care aleargă să îi a-

jungă din urmă pe ceilalţi.

Mulţi vizitatori vin pen-

tru atmosferă, pentru târgu-

ială, pentru mici şi bere, pen-

tru discuţii şi, de cele mai 

multe ori, pleacă de la Târg 

cu plasele pline.

Târgul de la Negreni, o lume într-o lume
Oameni veniţi din toate colţurile ţării, s-au târguit timp de o săptămână

Târgul de la „Fechetău”, cum este cunoscut de oamenii din zonă, adună mii de curioşi în fi ecare an

TITI SÎRBU | comerciant

 „A evoluat foarte mult în bine târgul, cu minimul 
de reclamă. Nu fac politică, dar de când e actualul 
primar, din punct de vedere al organizării, s-au 
rezolvat multe: trasarea locurilor, seriozitatea prin 
care este păstrat locul, ne oferă curent, sursă de 
apă, toalete, acces auto. Și din punct de vedere al 
siguranței este mult mai bine. Până acum trei ani 
îți era frică. Veneau hoți și parcă din zbor îți luau 
produsele de pe mese. Acum nu mai e așa. Poliția 
își face simțită prezența și este și o fi rmă de pază 
angajată de către primărie“
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Accident teribil în Turcia, 

unde 22 imigranţi au 

murit după ce camionul 

care-i transporta a căzut 

într-un canal de irigaţii.

Tragedia a avut loc în apro-

pierea oraşului Izmir, după ce 

şoferul a pierdut controlul vo-

lanului. Autovehiculul a intrat 

pe contrasens, a spulberat pa-

rapetul şi a căzut în gol 20 de 

metri. Impactul a fost mortal 

pentru 22 dintre pasageri, prin-

tre care şi copii.

Cinci oameni au fost scoşi în 

viaţă dintre mormanele de fi are. 

Turcia este o importantă ţară de 

tranzit pentru imigranţi, în dru-

mul lor către Occident. Un mili-

on de imigranţi au trecut din Tur-

cia în Grecia în 2015, provocând 

o criză care s-a încheiat cu un 

acord între UE şi Ankara. De 

atunci, numărul de migranţi ca-

re au parcurs această rută a scă-

zut drastic, însă în Grecia s-au 

înregistrat aproape 25.000 de so-

siri de la începutul anului, iar 

118 persoane au pierit în aceas-

tă călătorie. Pe de altă parte, 

sâmbătă, într-un alt accident, 

11 imigranţi au murit arşi de 

vii în Grecia, după ce camio-

nul în care erau a luat foc.

Accidentul din Grecia s-a pe-

trecut în nord-estul ţării, în apro-

piere de Kavala, o destinaţie 

populară printre turiştii români. 

Camionul s-a ciocnit de un mi-

crobuz, iar maşinile au luat foc 

apoi. Şoferul camionului a re-

uşit să scape, însă oamenii din 

microbuz au rămas blocaţi şi 

nu au mai putut fi  salvaţi. Au-

torităţile din Grecia au trans-

mis că poliţia a încercat să-l ve-

rifi ce pe şofer cu puţin timp 

înainte de accident, dar el nu 

a răspuns somaţiei. Maşina a 

fost folosită înainte pentru a 

transporta imigranţi. Ofi cialii 

nu ştiu încă cine erau cei din 

microbuz, însă primele infor-

maţii conduc la concluzia că şi 

aici era vorba despre un trans-

port ilegal de imigranţi.

Accident cumplit, soldat 
cu 22 morţi în Turcia

Statele Unite acuză China 

de tentative de spionaj în 

industria aviaţiei, cu scopul 

de a fura secrete comerciale. 

Departamentul de Justiţie 

american a publicat un raport 

în care arată că mai multe 

companii aeriene au devenit 

ţintele Beijingului.

Un ofi ţer de informaţii al 

Chinei ar fi  coordonat, timp 

de 5 ani, o operaţiune prin ca-

re mai mulţi angajaţi ai unor 

companii americane din do-

meniul aviaţiei ar fi  fost con-

vinşi să meargă în China, sub 

pretextul invitaţiei la diverse 

prezentări sau să se întâlneas-

că cu ofi ciali chinezi pe teri-

toriul Europei. Dar scopul era, 

în realitate, extragerea de infor-

maţii tehnice sensibile legate 

de secretele comerciale ale an-

gajatorilor lor. Printre cei vizaţi 

se numără şi un angajat al di-

viziei de aviaţie a General Elec-

tric, cea care, de regulă, înche-

ie diverse contracte publice cu 

Departamentul de Apărare.

Pe fi r a intrat şi FBI, mo-

tiv pentru care ofi ţerul chinez 

de informaţii a şi fost arestat 

în aprilie, în Belgia, în baza 

unui mandat de arestare emis 

de autorităţile americane. 

Bruxellesul l-a extrădat în a-

ceastă săptămână în Ameri-

ca, o decizie fără precedent 

ţinând cont că acesta nu este 

nici belgian, nici american.

Scandal de spionaj urmat 
de o decizie fără precedent. 
China e implicată

Consiliul Europei a emis 

o rezoluţie în care solicită 

Rusiei să returneze 

Poloniei epava avionului 

Tupolev TU-154M, prăbu-

şit în aprilie 2010 la 

Smolensk, relatează vineri 

agenţia poloneză PAP.

„Refuzul continuu al au-

torităţilor ruse de a returna 

epava şi alte dovezi consti-

tuie un abuz de drept şi a ali-

mentat speculaţiile dinspre 

partea poloneză potrivit că-

rora Rusia are ceva de as-

cuns” în acest caz, se arată 

în documentul citat.

Rezoluţia solicită Federaţi-

ei Ruse „să predea Poloniei 

epava avionului Tu-154M fă-

ră întârziere”, în conformita-

te cu anexa 13 a Convenţiei 

de la Chicago, întrucât anche-

ta tehnică privind siguranţa 

aeriană s-a încheiat în ianua-

rie 2011 odată cu publicarea 

raportului Comitetului inter-

statal al aviaţiei ruse din 12 

ianuarie 2011.

Documentul a fost redactat 

de către deputatul olandez, 

Pieter Omtzigt, din Partidul 

Popular European. Elaborarea 

rezoluţiei a durat câţiva ani.

La 10 aprilie 2010, preşe-

dintele Lech Kaczynski, so-

ţia sa şi zeci de ofi ciali gu-

vernamentali şi militari au 

murit în catastrofa aeriană 

de la Smolensk, toate cele 96 

de persoane afl ate la bord 

pierzându-şi viaţa. Rusia a 

refuzat de atunci să predea 

epava avionului, susţinând 

că ancheta în acest caz este 

în curs de desfăşurare.

Predă Rusia Poloniei 
epava avionului prăbuşit 
la Smolensk?

Rusia „va apăra interesele 

ortodoxe” în cazul unor 

tulburări religioase în 

Ucraina, în urma recunoaş-

terii de către Patriarhia de 

la Constantinopol a unei 

biserici ucrainene indepen-

dente de tutela Moscovei, a 

avertizat vineri Kremlinul, 

relatează AFP.

„Dacă au loc acţiuni ilegale, 

atunci, evident, aşa cum Rusia 

apără peste tot interesele ruşi-

lor şi rusofonilor, ea va apăra 

interesele ortodoxe. Aceasta es-

te o poziţie cuprinzătoare şi de 

înţeles”, a declarat pentru pre-

să un purtător de cuvânt al 

Kremlinului, Dmitri Peskov, po-

trivit digi24.ro. Această protec-

ţie a ortodocşilor se va realiza 

prin mijloace „exclusiv politice 

şi diplomatice”, a precizat el. 

”Asta în eventualitatea în care 

autorităţile ucrainene nu reu-

şesc să menţină situaţia sub con-

trol şi în limita legii, dacă situ-

aţia ia un caracter urât şi vio-

lent”, a adăugat el. „Noi am 

avertizat în mai multe rânduri 

că suntem foarte îngrijoraţi cu 

privire la aceste decizii în mă-

sură să provoace o schismă în 

ortodoxie”, a continuat Peskov, 

apreciind că Biserica Ortodoxă 

Rusă nu intenţionează ”să se 

amestece în dialogul între bise-

rici” în Ucraina.

„Ortodoxia este una dintre 

religiile din Rusia, iar tot ce-

ea ce se petrece în lumea or-

todoxă face obiectul unei aten-

ţii speciale din partea Guver-

nului” rus, a spus el.

Patriarhia de la Constanti-

nopol a decis joi să recunoas-

că o biserică ortodoxă inde-

pendentă în Ucraina – punând 

astfel capăt unei tutele religi-

oase ruse de 332 de ani – în-

să ridicând astfel problema vi-

itorului unor milioane de cre-

dincioşi în această ţară, în ca-

re Biserica Ortodoxă Rusă se 

bucură în continuare de o in-

fl uenţă extrem de importantă.

Rusia avertizează că „va apăra interesele ortodoxe” în Ucraina

Khashoggi ar fi  pornit func-

ţia de înregistrare de la 

Apple Watch, chiar înainte 

de a intra în consulat, în 

data de 2 octombrie 2018, 

scrie ziarul Sabah.

Ofi ciali ai guvernului au 

declarat că pe înregistrări se 

aud momentele în care jurna-

listul a fost „interogat, tortu-

rat şi ucis”, iar înregistrările 

au fost trimise atât spre tele-

fonul său, cât şi în contul său 

iCloud. Ziarul Sabah relatea-

ză că au fost înregistrate in-

clusiv conversaţiile celor im-

plicaţi în presupusul asasinat.

Forţele de securitate turce au 

descoperit înregistrările în tele-

fonul pe care Khashoggi i-l lă-

sase logodnicei sale, care îl aş-

tepta în faţa consulatului.

Presupuşii asasini şi-ar fi  

dat seama, la un moment dat, 

că sunt înregistraţi de ceasul 

purtat de jurnalist şi ar fi  în-

cercat de mai multe ori să îi 

spargă parola. În cele din ur-

mă, ei ar fi  deblocat ceasul fo-

losind amprenta jurnalistului, 

însă ar fi  reuşit să şteargă doar 

o parte din fi şiere.

Un reprezentant Apple a 

declarat însă pentru CNN că 

ceasurile smart nu pot fi  de-

blocate cu ajutorul amprentei, 

întrucât această funcţie este 

disponibilă doar în cazul tele-

foanelor smart pe care com-

pania le produce.

Arabia Saudită a negat ferm 

orice implicare în dispariţia 

jurnalistului şi susţine că aces-

ta a părăsit consulatul în du-

pă-amiaza aceleiaşi zile. Însă 

până acum, Arabia Saudită 

nu a dat publicităţii nicio ima-

gine în care Khashoggi iese 

din clădire.

Lodognica acestuia spune că 

l-a aşteptat ore în şir, dar că 

acesta nu a mai ieşit din consu-

lat. De asemenea, Turcia a ce-

rut Arabiei Saudite să prezinte 

dovezi incontestabile ale plecă-

rii lui Khashoggi din consulat.

Guvernul din Turcia le-a spus 

ofi cialilor SUA că deţine atât 

înregistrări video, cât şi audio 

care dovedesc că jurnalistul a 

fost ucis în consulat, iar trupul 

său a fost apoi dezmembrat, a 

relatat Washington Post, ziarul 

pentru care lucra Khashoggi.

The Washington Post mai 

scrie şi că ofi ciali saudiţi i-ar 

fi  promis o funcţie înaltă în 

aparatul guvernamental jur-

nalistului Jamal Khashoggi 

dacă accepta să renunţe la 

exilul autoimpus în Statele 

Unite şi să se întoarcă în Ara-

bia Saudită.

Cotidianul american preci-

zează că în acest mod prinţul 

moştenitor al monarhiei saudi-

te, Mohammad bin Salman, în-

cerca de fapt ca să îl momeas-

că pe jurnalist, pentru ca apoi 

să îl poată condamna la închi-

soare. Jamal Khashoggi, fost 

angajat al puterii de la Riad, a 

devenit în ultimii ani un critic 

acerb al prinţului Salman.

Jurnalistul saudit dispărut 
în consulatul Arabiei Saudite 
şi-ar fi înregistrat propria moarte
Jurnalistul dispărut după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite 
din Istanbul și nu a mai iesit, Jamal Khashoggi, și-ar fi înregistrat 
propria moarte, relatează presa din Turcia, citată de CNN.

Jamal Khashoggi și ar fi  înregsitrat moartea cu ajutorul unui Apple Watch
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Brandul conduce la capito-

lul wearables,pe glob 

şi are o bază de date de-a 

dreptul impresionată. Cei 

de la Fitbit ştiu câte ore de 

somn au acumulat utiliza-

torii lor, câţi paşi au făcut 

şi nu numai. Am putea 

spune că ştiu mai multe 

despre noi decât ştim chiar 

noi înşine.

Piaţa smartwatch-urilor şi 

a brăţărilor inteligente, în ge-

neral, creşte de la an la an. 

Potrivit unui studiu realizat 

de Fitbit, 42% dintre consu-

matorii care au luat în calcul 

anul trecut să achiziţioneze 

un produs tip wearable ar fi  

optat pentru o brăţară inteli-

gentă, în timp ce 36% dintre 

aceştia ar fi  preferat un ceas 

inteligent. Alegerea unei bră-

ţări inteligente este motivată 

de design-ul subţire, uşurinţa 

în folosire şi preţul competi-

tiv, scrie digi24.ro.

IDC, companie globală de 

consultanţă şi analiză, esti-

mează că, în următorii ani, 

brăţările inteligente vor con-

tinua să ocupe un segment 

important în clasamentul 

vânzărilor de produse tip 

wearable. Mai mult, acestea 

ocupă în continuare primul 

loc în topul preferinţelor con-

sumatorilor din Australia, 

Marea Britanie, Japonia, Sin-

gapore şi Spania.

“Bateria unui Fitbit Versa 

ţine chiar şi mai mult de pa-

tru zile. Smartwatch compa-

tibil cu peste 200 de dispozi-

tive – iOS, Android si Win-

dows Phone. În ceea ce pri-

veşte design-ul, este o com-

binaţie între un tracker şi un 

smartwatch. Zic asta pentru 

că nu are ecranul nici mare, 

nici mic. Comparativ cu mo-

delul anterior, display-ul este 

mai mare, însă nu sufi cient 

încât să nu îţi doreşti un ce-

as inteligent. Iar, ca mărime, 

este destul de gros pe mână, 

ceea ce i-ar putea nemulţumi 

pe fanii brăţărilor compacte. 

Îmi place că are display OLED, 

ceea ce face informaţiile uşor 

de citit, chiar dacă e soare a-

fară. În plus, este touchscre-

en. Ce-i drept, nu are o rată 

de răspuns extraordinară, dar, 

dacă foloseşti atingeri mai fer-

me, îşi va face treaba”, spun 

cei care au testat gadget-ul.

„Piaţa smartwatch-urilor şi 

a brăţărilor inteligente este re-

lativ nouă, însă a crescut ca 

Făt-Frumos. În mai puţin de 

zece ani, s-a ajuns de la ba-

sic fi tness trackers, care mo-

nitorizau doar câteva elemen-

te biometrice, la device-uri ca-

re controlează o aplicaţie de-

dicată, unde poţi afl a totul 

despre forma ta fi zică şi nu 

numai. În era vitezei şi a lip-

sei de timp, nu e de mirare că 

ideea unui gadget care să îi 

amintească utilizatorului să 

bea apă sau să se mişte din 

când când, chiar de la înche-

ietura mâinii, a prins repede. 

Atât de repede, încât pe pia-

ţă există aproximativ 120 de 

milioane de astfel de devi-

ce-uri. Şi suntem abia la în-

ceput, având în vedere esti-

mările, care arată că vânzări-

le vor depăşi 160 de milioa-

ne de unităţi, în 2022”, spu-

ne Cristian China-Birta, con-

sultant social media.

Chiar dacă au apărut la 

câţiva ani după brăţările inte-

ligente, smartwatch-urile au 

recuperat decalajul, iar astăzi 

benefi ciază de cea mai mare 

popularitate. Asta, în ciuda 

preţului mai mare. O demon-

strează Apple Watch, care, 

deşi este cel mai scump de pe 

piaţă, a ajuns să detroneze 

dispozitive produse de vete-

rani în domeniu ca Fitbit sau 

Garmin. Iar ultimele statistici 

arată că şi Huawei vine tare 

din urmă. De ce preferă cum-

părătorii smartwatch-uri? Mo-

tivele ţin de fi ecare utilizator 

în parte.

Spre deosebire de ceasuri-

le inteligente, brăţările fi tness 

răspund mai rapid nevoilor 

sportivilor de performanţă. 

Sunt mai subţiri, mai uşor de 

purtat, iar datele furnizate 

mult mai precise.

De altfel, monitorizarea ac-

tivităţii fi zice este caracteris-

tica de bază a oricărui ceas 

sau brăţară inteligentă. Chiar 

dacă producătorii adaugă, cu 

fi ecare model, noi şi noi func-

ţionalităţi, utilizatorii vor să 

ştie câţi paşi au făcut, ce puls 

au, câte etaje au urcat şi cât 

de aproape sunt de obiectivul 

setat, fi e că este vorba despre 

caloriile consumate sau kilo-

metrii alergaţi. Aceste devi-

ce-uri au devenit un soi de 

antrenori şi nutriţionişti digi-

tali, care îţi numără caloriile 

şi te motivează cu diverse pro-

vocări şi recompense, pe par-

cursul zilei.

Mihai Baloianu – visual 

marketer: “Nu cred că poate 

să înlocuiască un nutriţionist, 

pentru că un nutriţionist îţi 

face o analiză şi poate să îţi 

confi gureze un plan alimen-

tar adecvat pentru tine. Ce 

poţi să faci cu un smartwatch 

este să îţi monitorizezi apli-

carea acelui program în aşa 

fel încât să te ţii de el şi să nu 

calci strâmb”.

O dată cu lansarea celui 

mai nou Apple Watch, cea-

surile inteligente au trecut 

la un alt nivel. Device-ul a 

fost aprobat atât de FDA, cât 

şi de American Health Asso-

ciation şi este capabil să îi 

facă utilizatorului o electro-

cardiogramă. Astfel, gigan-

tul american a impus un nou 

standard, la care celelalte 

dispozitive de pe piaţă vor 

trebui să se ridice.

Cu toate acestea, evoluţia 

dispozitivelor din categoria 

wearables este uimitoare, iar 

competiţia tot mai mare îi 

determină pe producători să 

fi e din în ce mai atenţi la ce 

scot pe piaţă. Ce urmează 

rămâne de văzut.

Ceasurile inteligente, fiţă sau necesitate?
Peste 80 de milioane de astfel de device-uri au fost vândute, în ultimii 11 ani, în peste 80 de ţări 
din întreaga lume. Nu este un Apple Watch, aşa cum probabil v-aţi fi aşteptat, ci un Fitbit.

Piaţa smartwatch-urilor şi a brăţărilor inteligente, în general, creşte de la an la an

Samsung a prezentat pri-

mul smartphone cu patru 

camere din lume. Este 

vorba despre modelul 

Galaxy A9 prin care 

Samsung ridică rapid şta-

cheta la puţin timp după 

lansarea primului telefon 

cu trei camere foto.

În urmă cu două zile, Go-

ogle a prezentat Pixel 3, tele-

fon despre care se spune că va 

ajunge aproape sigur pe pri-

mul loc în topul smartpho-

ne-urilor cu cele mai bune ca-

mere foto. În contradicţie cu 

Google, care a rămas la o sin-

gură cameră foto, Samsung a 

vrut să bifeze o premieră în 

lume prin lansarea smartpho-

ne-ului cu patru camere foto. 

Aşadar, alături de camera prin-

cipală de 24 de megapixeli, 

Galaxy A9 mai are o cameră 

ultra-wide de 8 MP, o cameră 

telefoto de 10 MP, dar şi una 

pentru profunzime de 5MP.

În teorie, cu cât mai mul-

te camere are un telefon, cu 

atât calitatea fotografi ilor es-

te mai bună. S-ar putea totuşi 

ca aceasta să fi e o strategie 

de marketing.

După încheierea cursei me-

gapixelilor, producătorii aveau 

nevoie de o altă cifră pe care 

să o crească constant la lan-

sarea unui telefon nou – aşa 

au apărut telefonaele cu mai 

multe camere foto.

Galaxy A9 va fi  disponibil 

începând cu luna noiembrie 

în trei variante de culori, iar 

cea mai ieftină versiune va 

costa 600 de euro.

Primul smartphone cu patru camere foto

Dacă ai prins camerele 

de chat AOL, cu siguranţă 

te vei bucura să auzi că 

Facebook va combina gru-

purile cu Messenger, fără să 

te trezeşti îngropat în spam.

Membrii grupurilor de Fa-

cebook vor putea de acum să 

creeze chat-uri pe diferite su-

biecte specifi ce, la care vor 

putea lua parte până la 250 

de membri. Mai mult, se vor 

putea face apeluri video sau 

audio cu până la 50 de mem-

bri, scrie playtech.ro.

Spre exemplu, pe un grup 

destinat iubitorilor de câini, 

oamenii pot deschide chat-uri 

separate pentru orice îşi do-

resc: întâlniri în parc, sfaturi 

de îngrijire a câinilor şi foto-

grafi i cu căţeii lor, pe măsură 

ce aceştia cresc.

Aceste camere de chat pen-

tru grupurile de Facebook pot 

transforma astfel discuţiile ca-

re au loc acolo în ceva mai 

rapid, mai specifi c şi care a-

re potenţialul de a întări rela-

ţiile dintre membri.

Dacă înainte te enervau no-

tifi cările pe care le primeai la 

fi ecare mesaj postat pe gru-

pul de Facebook, acum vei 

primi o invitaţie pentru fi eca-

re cameră nouă de chat, pen-

tru a putea alege dacă vrei 

sau nu să primeşti mai mul-

te notifi cări din acea discuţie. 

Dacă ratezi o invitaţie, aceas-

ta nu este pierdută.

O găseşti în tab-ul de Chat 

din cadrul grupului, alături 

de tab-urile pentru albume, 

evenimente şi fi şiere. Dacă o 

conversaţie la care ai accep-

tat să iei parte devine ener-

vantă, poţi oricând să opreşti 

notifi cările. Administratorii 

grupurilor pot să şteargă a-

ceste camere de chat după bu-

nul plac şi să limiteze numă-

rul de oameni care le pot crea.

În fi ecare lună, 1,4 miliar-

de de oameni sunt activi pe 

grupurile de Facebook. Inte-

grarea Messengerului în gru-

purile de Facebook va genera 

şi mai multă activitate pe Fa-

cebook. După atâtea scanda-

luri de securitate şi acuzaţii 

că dezbină lumea, cei de la 

Facebook nu se dau bătuţi şi 

sunt hotărâţi să demonstreze 

că platforma aduce oamenii 

împreună, nu îi desparte.

Facebook schimbă modul în care 
vorbeşti cu oamenii din grupuri

Apple are de gând să te 

scape de apelurile nedori-

te pe care le primeşti pe 

iPhone, iar pentru asta a 

înregistrat deja un brevet 

pentru un astfel de sistem.

Un nou brevet înregistrat 

de către Apple indică faptul 

că producătorul vrea să cree-

ze o soluţie proprie prin care 

să combată apelurile dubioa-

se pe care le primeşti uneori, 

scrie playtech.ro.

N-ar fi  nici prima şi nici ul-

tima soluţie de acest fel de pe 

piaţă, dar Apple vrea ceva dife-

rit faţă de altele, din câte se pa-

re. Recent, afl am că şi Google 

propune o astfel de soluţie, ca-

re analizează apelurile pe care 

le primeşti şi se ocupă de cele 

cu probleme. Apple, în schimb, 

doar vrea să determine legitimi-

tatea unor astfel de apeluri.

Conform detaliilor din bre-

vetul înregistrat, sistemul de 

la Apple ar analiza datele teh-

nice ale apelurilor, pentru a 

determina dacă acestea sunt 

reale sau sunt o formă de spam.

Spre exemplu, sistemul de 

pe un iPhone ar analiza ape-

lul pentru a-şi da seama da-

că este efectuat printr-un sis-

tem VOIP. Un apel de acest 

fel indică potenţialul de spam, 

deoarece practica este răspân-

dită în rândurile celor care te 

sună aiurea, cu tot felul de 

doleanţe, oferte şi alte cele.

Sistemul pentru iPhone-uri 

nu pare să fi e la fel de robust 

precum cel de la Google. Aces-

ta, momentan, se străduieşte 

să marcheze apelurile spam 

pe măsură ce le primeşti, iar 

în viitor sistemul va deveni şi 

mai bun.

Apple vrea să te scape de apelurile 
nedorite pe iPhone
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 86.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

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

TERENURI

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-

cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (10.14)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ¼ cameră unui 
student în Mănăștur. Ofer și cer 
seriozitate. Tel. nr 0748 438 593. 
(4.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru in-
formaţiile suplimentare apelaţi 
la tel. 0758-356073.

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

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

SERVICII

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 

la tel. 0745-993104.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul 
se reglează automat, preţ 220 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744-955625. 
(3.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (3.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(3.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Inf. su-
plimentare la tel. 0744-955625. 
(3.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (3.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoa-
re și rabatabil, preţ 30 RON/
buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (3.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 

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

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

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

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

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

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

Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (3.15)

DIVERSE

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (3.7)

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grena și 
negru, dimensiunea 3,50 x 2,50 
m, stare foarte bună, aspect fru-
mos, preţ bun. Inf. la telefon 
0744-309401 sau 0264-444915. 
(3.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-479172. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâs-
le, pompă, douî scaune pneuma-
tice și mototr electric, nou, toate 
marca SAYLOR, preţ 700 RON, 
negociabil. Pentru informaţii su-
plimentare la tel. 0744-479172. 
(3.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Deta-
lii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (3.7)

¤ Vând 2 mașini de scris marca 
"Consul" respectiv "Robotron" 
(car mare). Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la tel. 
0721-356827.

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

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

¤ Vând rulotă, înmatriculată, 
dotată cu panou solar, în Flo-
rești. Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, Cluj-Na-
poca, C.I.F. 15009717

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (3.20)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (3.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (3.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 
buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-321720. 
(3.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 

urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei Ta-
le, 302 buc Bucătăria Mea, 258 
buc Sănătatea, 60 buc ZOOM și 
50 buc diverse, credinţă, călăto-
rii. Preţ negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-321720. 
(11.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică

Țiglă Gerard / Tablă zincată

Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

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

DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (10.20)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele MUREȘAN DAN, Universi-
tatea Tehnică Cluj, Facultatea de 
Instalații. Îl declar nul.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319 60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com0729–15.86.00

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

ANUNT

In conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu modifi carile 
si completarile ulterioare, SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 
CLUJ NAPOCA scoate la concurs, pe perioada determinata:

–  un post de medic specialist nefrologie in cadrul 
Ambulatoriului Integrat

–  un post de biolog specialitate biochimie medicala cu 
vechime min.3 ani, in cadrul Laboratorul de analize 
medicale

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

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele acte:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

    

ANUNŢ

CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNOR 
FUNCŢII PUBLICE VACANTE

Comuna Mintiu Gherlii, judeţul Cluj, organizează concurs 
de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice 
vacante:

1. Consilier -functie publica de executie, clasa I, grad 
profesional superior in cadrul Compartimentului Urbanism, 
amenajare teritoriala,lucrari publice

Condiţii de participare:
-Candidaţii vor trebui să îndeplinească condiţiile generale 

de ocupare a funcţiei publice, prezvăzute de art. 54 din 
Lege nr. 188/1999, republicată(r2), cu modifi cările și 
completările ulterioare

-studii necesare ocupării funcţiei publice :studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă in unul din domeniile: arhitectură; urbanism; 
inginerie civilă-specializarea construcţii civile, industriale și 
agricole

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 7 ani

Data , ora şi locul desfăşurării probei scrise: 15 noiembrie 
2018, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Mintiu Gherlii 
– Mintiu Gherlii, nr.184 , jud.Cluj

2 . Consilier -functie publica de executie, clasa I, grad 
profesional debutant in cadrul Compartimentului 
Administraţie publică locală, secretariat administrativ , stare 
civilă, autoritate tutelară,asistenţă socială,registru agricol, 
fond funciar, cadastru

Condiţii de participare:
- Candidaţii vor trebui să îndeplinească condiţiile generale 

de ocupare a funcţiei publice, prezvăzute de art. 54 din 
Lege nr. 188/1999, republicată(r2) cu modifi cările și 
completările ulterioare

- studii necesare ocupării funcţiei publice: studii universitare 
de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare 
de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau 
echivalentă în domeniul știinţelor inginerești

Data ,ora şi locul desfăşurării probei scrise: 15 noiembrie 
2018, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Mintiu Gherlii 
– Mintiu Gherlii, nr.184 , jud.Cluj

Perioada de depunere a dosarelor de concurs
Dosarele de concurs cuprinzând in mod obligatoriu toate 

documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului 
nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 
și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modifi cările 
și completările ulterioare se depun la sediul Primăriei 
comunei Mintiu Gherlii,judeţul Cluj în perioada 15 octombrie 
– 05 noiembrie 2018 inclusiv.

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de 
concurs:

 -Primăria comunei Mintiu Gherlii - Localitatea Mintiu 
Gherlii nr. 184, judetul Cluj; telefon /fax : 0264-241767 ; 
email: primariamintiu@gmail.com

 -persoană de contact :Cîmpan Adriana Viorica – consilier 
I principal

LICITAȚIE PUBLICĂ

Primaria comunei Borşa cu sediul în sat Borșa, nr, 
262, com. Borșa , jud. Cluj în baza HCL nr. 53/2018 
organizează în data de 22.10.2018, ora 10, 00 licitaţie 
publică deschisa cu strigare în vederea închirierii unui 
spaţiu in suprafaţă de 24,85mp.

Durata închirierii 5 ani.

Ofertele de participare se pot depune in perioada 
15.10.2018- 19.10 2018 ora 13.00 la sediul Primariei 
comunei Borsa.

Documentaţia de inchiriere se obţine prin ridicare de 
către cei interesaţi între orele 8,00-16,00 în perioada 
15.10.2018- 19.10.2018.

Informaţii suplimentare se pot oferi la telefon 0264 355 
474 sau la sediul instituţiei.

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 06 noiembrie 2018 ora 10.00
- Proba practica: in data de 07 noiembrie 2018 ora 13.00
- Proba interviu : in data de 08 noiembrie 2018 ora 09.00
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)
-atestat masinist utilaje(avantaj permis conducere cat C)
-vechime in munca minim 1 an

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 
02 noiembrie 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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Premieră sportivă, 
Jr. NBA se lansează 
la Cluj-Napoca
NBA și Federaţia Româna de 
Baschet au demarat un parte-
neriat pentru înfiinţarea unei 
ligi școlare Jr. NBA în 
România, pentru băieţi și fete 
în vârstă de 10-11 ani. Liga Jr. 
NBA România va avea loc în-
tre școlile primare din 
Cluj-Napoca, unde fiecare 
echipă va reprezenta una din-
tre cele 30 de echipe NBA și 
va primi tricouri personalizate 
ale formaţiei NBA pentru jocu-
rile lor. După modelul NBA, 
echipele vor fi împărţite în 
două conferinţe (Est și Vest) și 
șase divizii. Liga va avea loc în 
perioada octombrie-decem-
brie, cu primele opt echipe 
din fiecare conferinţă calificate 
pentru Play-Off. Primele două 
echipe din fiecare conferinţă 
se vor întâlni apoi în finalele 
ligii pentru a determina prima 
echipă campioană a Jr. NBA 
League România.

Juniori ”U” Cluj

Singurele echipe cu punctaj 
maxim după două etape în 
noua ediţie a Ligii Elitelor 
Under 19, Universitatea Cluj și 
CSU Craiova, au încheiat la e-
galitate, scor 1-1, întâlnirea 
disputată sâmbătă, la Baza 
Sportivă „Clujana”. Elevii lui 
Călin Sălăgean au încheiat jo-
cul în inferioritate numerică, 
nou-intratul Mureșan fi ind eli-
minat (85), însă au obţinut, 
până la urmă, o remiză care îi 
menţine pe poziţia secundă, la 
egalitate de puncte, șapte, cu 
oltenii, după trei runde. Etapa 
viitoare vor juca, sâmbătă, 20 
octombrie, de la ora 12:00, la 
Csikszereda Miercurea Ciuc. 

Mihai Onicaş a 
plecat de la Turda
Fotbalistul Mihai Onicaș a ple-
cat de la echipa Sticla Arieșul 
Turda, după doar două me-
ciuri în care turdenii au pier-
dut cu Sănătatea Cluj și 
Csikereszda Miercurea Ciuc. 
Mihai Onicaș a venit la Sticla 
Arieșul Turda după ce în sezo-
nul trecut a evoluat pentru 
”U” Cluj, însă nu s-a înţeles cu 
clubul clujean pentru a conti-
nua și în Liga 2. La Sticla 
Arieșul Turda, Mihai Onicaș a 
jucat ca mijlocaș și ca fundaș 
central. Mihai Onicaș a venit 
la Sticla Arieșul Turda alături 
de fostul atacant al celor de la 
”U” Cluj, Valentin Lemnaru. 
Acesta din urmă a fost pe 
banca de rezerve în ultimul 
meci disputat de turdeni, fiind 
introdus în teren în repriza se-
cundă, când a înscris un gol.

Pe scurt

Echipa de baschet mascu-

lin U-BT a învins formaţia 

SCM Timişoara, în depla-

sare, scor 90-86, într-o 

partidă ce a contat pentru 

etapa a 2-a din sezonul 

regulat al Ligii Naţionale 

de baschet masculin.

Cele două echipe au avut un 

meci destul de echilibrat mer-

gând aproape tot timpul cap la 

cap, însă pe fi nal U-BT s-a dis-

tanţat până în ultimele 10 minu-

te ale meciului. Cu trei minute 

înainte de fi nalul meciului, for-

maţia de pe Someş s-a văzut con-

dusă cu 81-77, moment în care 

Aleks Rasic a reuşit să înscrie 

două coşuri de trei puncte, in-

tercalate de o pătrundere a lui 

Vlad Moldoveanu, care a bene-

fi ciat de un blocaj făcut de po-

ziţia 1 (Stanimir Marinov), lucru 

mai rar întâlnit în baschet.

A fost un meci echilibrat cu 

12 schimbări la conducere şi 13 

situaţii de egalitate.

Kyndall Dykea a reuşit 20 

puncte, 6 recuperări, Nandor 

Kuti a adăugat 16 puncte, 4 re-

cuperări şi 3 pase decisive, Aleks 

Rasic a încheiat cu 15 puncte 

(5×3), iar Stanimir Marinov a 

izbutit 13 puncte, 5 recuperări 

pentru formaţia clujeană. An-

trenorul echipei U-BT, Mihai Sil-

văşan, a declarat că în ciuda 

victoriilor este îngrijorat de par-

tea defensivă.

„Mă bucură victoria, faptul 

că am reuşit în această seară să 

controlăm ritmul jocului, să mer-

gem rapid peste ei ori de câte 

ori am avut ocazia, mi-a plăcut 

jocul nostru ofensiv. Mă îngri-

jorează, însă, aspectul defensiv 

şi în special numărul mare de 

recuperări ofensive pe care le-am 

permis adversarului. Până acum, 

aproape la toate meciurile am 

pierdut lupta la recuperare, nu 

ne putem baza la nesfârşit pe 

forţa ofensivă al unor jucători, 

trebuie să lucrăm mai mult şi 

să punem osul serios la treabă 

şi în ceea ce priveşte apărarea”, 

a declarat Mihai Silvăşan.

În etapa a treia, U-BT Cluj 

va primi vizita baschetbaliştilor 

de la Steaua Bucureşti. Meciul 

este programat vineri, 19 octom-

brie, în Sala Polivalentă.

A doua victorie din 
campionat pentru U-BTUniversitatea Cluj a câşti-

gat cu 6-1 (1-0) meciul 

jucat acasă, sâmbătă, în 

faţa ultimei clasate în Liga 

2, Dacia Unirea Brăila, în 

etapa a 12-a a Ligii 2.

Echipa clujeană s-a apro-

piat de locurile promovabile 

după victoria la scor în faţa 

Daciei Unirea Brăila. A fost 

6-1 pentru alb-negri care au 

făcut show după pauză în fa-

ţa echipei care a primit deja 

35 de goluri în acest sezon. 

Goga a marcat singurul gol al 

primei reprize, apoi la relua-

re diferenţa s-a mărit graţie 

dublelor lui Ursu şi Marius 

Coman, dar şi a golului reu-

şit în fi nal de Răzvan Greu.

Echipa antrenată de Adri-

an Falub s-a instalat în jumă-

tatea adversă încă din debu-

tul meciului. Goga a reuşit să 

deschidă scorul după zece mi-

nute de joc, învingându-l ele-

gant pe Avram cu un şut la 

colţul scurt (10). În ciuda ofen-

sivei gazdelor, prima parte s-a 

încheiat cu doar o singură re-

uşită pe tabelă, însă în partea 

a doua a urmat un festival de 

goluri în poarta oaspeţilor.

Primele 10 minute ale păr-

ţii secunde aveau să fi e cele 

mai spectaculoase din întrea-

ga partidă. Mai întâi, Ursu şi 

Coman, acesta din urmă afl at 

la primul său gol pentru „U”, 

au dus scorul la 3-0 profi tând 

şi de o apărare lejeră a oas-

peţilor. Acelaşi Coman a fă-

cut henţ în careu imediat du-

pă ce a marcat, însă Dur-Bo-

zoancă a apărat penalty-ul 

executat de Calu.

Marius Coman şi Octavian 

Ursu au marcat câte două go-

luri în minutele 73 şi 79. Bră-

ilenii nu au plecat fără gol în-

scris pe Cluj Arena, iar Van 

den Driest a înscris în minu-

tul 87. Câteva secunde mai târ-

ziu de la reuşita oaspeţilor, la 

faza imediat următoare, Răzvan 

Greu a stabilit scorul fi nal: 6-1.

În urma acestei victorii fa-

cile, Universitatea Cluj a ur-

cat, temporar, pe locul 4 în 

Liga a 2-a, la patru puncte de 

lider, acolo unde vor sta pâ-

nă la ultimele două partide 

ale etapei a 12-a.

”U” Cluj a făcut spectacol pe Cluj Arena

Universitatea Cluj: Dur-Bozoancă – Căpușă 
(Hordouan, min 82), Abrudan, Cordoș, Berci 
– Florescu, Giurgiu, Ursu (Al. Coman, min. 
80), Goga – Gavra, Coman (Greu, min. 75)

Rezerve: Albuţ, Al. Coman, Greu, Hordouan, 
Taub, D. Dumitrescu, Ene. Antrenor: Adrian 
Falub

Dacia Unirea Brăila: Avram – Niţă, Merville 
(Hîmpea, min. 46), Pleșa, V. Manu – Lu 
Yueteng, Calu (Mucuţă, min. 60), Vitan, 
Maxin – Ciucureanu, Bebey Enoga

Rezerve: Chirilă, Coteţ, Mucuţă, Hîmpea, 
Crăciun, Le Metayer, Van Den Driest. 
Antrenor: Florentin Petre

Echipele de start:

La partida de vineri seară 

de la Cluj, de pe stadionul 

„Dr. Constantin Rădulescu”, 

dintre reprezentativele de 

tineret ale României şi Ţării 

Galilor, scor 2-0, au fost 

prezenţi aproximativ 13.000 

de spectatori. În acest 

moment, elevii lui Mirel 

Rădoi (37 de ani) mai au 

nevoie de un singur punct 

pentru a se califi ca la 

Campionatul European de 

la anul, din 2019, găzduit 

de Italia şi San Marino.

Tricolorii mici au făcut un 

pas mare către Euro 2019 oda-

tă cu victoria de la Cluj îm-

potriva reprezentativei din Ţa-

ra Galilor, scor 3-0. Echipa lui 

Mirel Rădoi mai are nevoie de 

un punct în ultimul meci, cu 

Liechtenstein, pentru a se ca-

lifi ca matematic la competiţia 

găzduită anul viitor de Italia 

şi San Marino.

Tehnicianul de 37 de ani 

a fost mulţumit de modul în 

care echipa a reacţionat, du-

pă o primă repriză mai pu-

ţin reuşită.

„A fost un meci aşa cum 

ne-am dorit. După 20 de ani, 

suntem la mâna noastră. Mă 

bucur că la pauză au înţeles 

că jucau doar la 25% din po-

tenţialul lor. Când au început 

să joace ce ştiu mai bine, me-

ciul a fost la discreţia noastră. 

Am discutat ca fi ecare să dea 

ce are mai bun pentru echipă, 

au înţeles mesajul şi ce au de 

făcut. Mă bucur că jucătorii 

au înţeles ce trebuia, adică să 

nu le fi e frică de nimeni. A-

ceastă generaţie trebuie să trea-

că de un prag şi să arate că 

mentalitatea se construieşte în 

timp. Ei vor fi  un model de ur-

mat”, a spus Rădoi.

Căpitanul Ionuţ Radu e con-

vins că naţionala nu se va îm-

piedica în ultimul meci, mai 

ales dacă va avea parte de o 

susţinere importantă, aşa cum 

s-a întâmplat la Cluj, acolo 

unde aproape 13.000 de fani 

au fost în tribune.

„Este o mândrie. 98% din 

califi care s-a jucat în meciul 

acesta. Dacă nu facem un 

punct cu Liechtenstein înseam-

nă că nu merităm să ajungem 

la Euro. Ce emoţii am simţit 

azi nu am simţiţi niciodată. 

Când am intrat pe teren şi am 

văzut fanii mi s-a făcut pie-

lea de găină. Mă bucur că nu 

i-am dezamăgit”, a declarat 

Ionuţ Radu la ProX.

Mai mulţi oameni de fot-

bal sunt de părere că echipa 

lui Mirel Rădoi poate călca pe 

urmele Generaţiei de Aur. As-

censiunea tricolorilor a înce-

put tot după un meci cu Ţara 

Galilor, la Cardiff, în 1993.

„Nu sunt în măsură să zic 

dacă suntem noi următoarea 

Generaţie de Aur. Avem un grup 

foarte bun, suntem uniţi şi e 

greu să ne învingă cineva. O-

rice jucător când vine la naţi-

onală vrea să demonstreze că 

nu degeaba este aici. Oricine 

îşi doreşte să ajungă la campi-

onatul european. Am clădit un 

grup foarte frumos şi ne bucu-

răm pentru acest lucru” a afi r-

mat Florinel Coman după Ro-

mânia U21 – Ţara Galilor U21 

2-0, potrivit digisport.ro.

Naţionala de tineret a Ro-

mâniei va ajunge la un tur-

neu fi nal de Campionat Eu-

ropean după 20 de ani, fi ind 

neînvinşi în actuala sesiune 

de califi care.

Naţionala României U21, la un punct 
distanţă după victoria de la Cluj
În acest moment, naţionala României U21 antrenată de Mirel Rădoi mai are nevoie 
de un singur punct pentru a se califica la Campionatul European de la anul, din 2019

Naţionala de tineret a României va ajunge la un turneu final de Campionat European după 20 de ani
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