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SĂNĂTATE

Mână ruptă, fixată de 
medici cu nişte cartoane
Medicii de la Unitatea Primiri Urgenţe 
(UPU) Cluj au fi xat mâna ruptă a unei fe-
mei cu ajutorul unor cartoane.  Pagina 3

EDUCAŢIE

Profesorii au picat 
examenul la democraţie!
De la catedră, copiilor noştri li se pre-
dă lecţia intoleranţei, a dictaturii şi bu-
nului plac.  Pagina 7

ECONOMIE

Clujenii, cei mai bine 
plătiţi angajaţi din ţară
Clujul este pe locul al doilea în topul 
oraselor cu cei mai bine plătiţi angajaţi 
din România.  Pagina 5

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

„Sistem bazat pe şpăgi, unde trebuie să plăteşti 15.000 de euro pentru un post 
de medic sau 5.000 de euro pentru un post de asistentă”. Aşa este caracterizat 
sistemul medical din România, iar discuţiile ar fi avut loc cu ocazia dezbaterii 
proiectului privind creşterea vârstei de pensionare pentru doctori. Pagina 3

ACTUALITATE

Alertă. Temperaturile scad, 
iar de astăzi va începe să ningă

SOCIAL

Meteorologii anunţă că în-
cepând de astăzi şi până du-
minică vremea se răceşte, iar 
temperaturile vor fi  cu circa 
opt grade mai mici faţă de ce-
le normale. În majoritatea re-
giunilor se vor înregistra ploi, 
dar nesemnifi cative din punct 
de vedere a cantităţii.

„În următoarea perioadă, de 
mâine (n.r. – joi) până dumini-
că, vremea se va răci şi va de-
veni deosebit de rece în toată 
ţara. În cursul nopţilor vor fi  
temperaturi negative, dar la 
munte valorile termice rămân 
negative şi ziua, şi noaptea, 
chiar sub limita de ger la înăl-
ţimi de peste o mie de metri. 
(....) Sâmbătă şi vineri va fi  o 
vreme mai rece decât în mod 
normal”, a declarat Romica Jur-
ca, meteorologul de serviciu din 
cadrul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie.

Reprezentantul ANM susţine 
că începând de joi apar şi pre-
cipitaţiile, iar la munte este aş-
teptată ninsoare.

„De joi noapte, vor fi  precipi-
taţii sub formă de lapoviţă şi nin-
soare, posibil să apară în Centrul, 
Estul ţării şi Sud. (...) Toate pre-
cipitaţiile vor fi  foarte slabe din 
punct de vedere cantitativ”, a mai 
spus reprezentantul ANM.

Meteorologul anunţă că 
temperaturile se vor încadra, 
în următoarele zile, între 0 şi 
16 grade.

„Joi la amiază temperaturile 
vor fi  între 5 şi 16 grade. Vineri 
la amiază valorile vor fi  în gene-
ral între 1 şi 11 grade, sâmbătă 
vor fi  între 0 şi 9 grade, iar în 
cursul nopţii de vineri şi sâmbă-
tă vor fi  temperaturi negative în-
tre -7 şi -2 grade. (...) Duminică 
dimineaţa va fi  cel mult un 
grad”, a mai spus meteorologul.

Pe lacul din Floreşti au fost 
zărite în ultimele zile câteva le-
bede, care au atras atenţia fl o-
reştenilor. În timp ce primarul 
Clujului a adus pentru Parcul 
Central lebede tocmai din Târgu 
Mureş, care, într-adevăr au de-

venit atracţia principală a locu-
lui, pe lacul din Floreşti, câteva 
lebede au venit de bună-voie şi 
nesilite de nimeni. Spre deose-
bire de anul trecut, anul acesta, 
Primăria Cluj a adus 4 lebede pe 
Lacul Chios din Parcul Central.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

AA

Emil Boc a cumpărat lebede pentru 
Parcul Mare. Lui Şulea i-au picat din cer

Camerele de rovinietă vor prinde vitezomanii
Veşti proaste pentru şoferi! Din 2019, camerele CNAIR vor funcționa ca radare fixe. Pagina 2

15.000 de euro şpagă 
pentru un post la spital?
Ca să ajungi medic, trebuie să dai mai multă şpagă decât pacienţii?
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Pentru o mai bună deser-

vire a publicului călător 

din zona Borhanci, 

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca anun-

ţă suplimentarea cu 50% 

a programului de trans-

port pe linia 20 (P-ţa 

Ştefan cel Mare – Col. 

Borhanci), începând cu 

data de 15 noiembrie.

Orarul va fi  următorul:
Luni – Vineri
Plecări P-ţa Ştefan cel Ma-

re: 4:20 – 5:20 – 6:10 – 6:20 

– 6:55 – 7:30 – 7:55 – 8:40 

– 8:55 – 9:40 – 10:30 – 11:30 

– 12:15 – 12:30 – 13:15 – 

13:45 – 14:20 – 14:35 – 15:20 

– 15:35 – 16:20 – 16:40 – 

17:20 – 17:55 – 18:25 – 19:00 

– 19:30 – 20:00 – 20:40 – 

21:35 – 22:30;

Plecări Col. Borhanci: 

5:00 – 6:00 – 6:30 – 6:54 – 

7:00 – 7:20 – 8:10 – 8:25 – 

9:20 – 9:30 – 10:10 – 11:10 

– 11:55 – 12:50 – 13:20 – 

13:50 – 14:10 – 14:50 – 15:15 

– 15:50 – 16:15 – 16:50 – 

17:20 – 17:55 – 18:35 – 19:00 

– 19:40 – 20:00 – 20:20 – 

21:15 – 22:05 – 23:05.

Sâmbătă – Duminică
Plecări P-ţa Şt. cel Mare: 

5:25 – 6:50 – 7:50 – 8:35 – 9:20 

– 10:20 ……… 12:40 – 13:30 

– 14:35 – 15:35 – 16:35 – 17:35 

– 18:35 – 19:35 – 20:00 – 20:35;

Plecări Col. Borhanci: 6:05 

– 7:30 – 8:15 – 9:00 – 10:00 

– 10:40 ……… 13:05 – 14:15 

– 15:15 – 16:15 – 17:15 – 

18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15.

Compania de Transport Public introduce 
mai multe autobuze spre Borhanci

Veşti proaste pentru 

şoferi! Acestea vin de la 

Compania Naţională pen-

tru Administrarea 

Infrastructurii Rutiere 

şi Poliţia Rutieră care au 

semnat un protocol prin 

care camerele de identifi -

care a maşinilor care au 

rovinieta achitată se trans-

formă în... radare fi xe.

Poliţia Rutieră a semnat un 

protocol cu CNAIR şi va folosi 

camerele de supraveghere cu 

rol de radare fi xe din 2019. Sis-

temul funcţionează cu ajutorul 

unor senzori montaţi în asfalt.

În zonele de interes pen-

tru Poliţia Română vor fi  mon-

taţi în asfalt senzori corelaţi 

cu camerele de supraveghere. 

Aceşti senzori măsoară vite-

za cu care o maşină parcurge 

o anumită distanţă. La înre-

gistrarea unei depăşiri a vite-

zei legale, camera va surprin-

de momentul. Următorul pas 

constă în primirea amenzii 

acasă prin intermediul Poştei.

După montarea senzorile 

necesari pentru măsurarea co-

respunzătoare a vitezei de de-

plasare şi stabilirea camere-

lor fi xe care vor funcţiona şi 

pe post de radar se va trece 

la procedurile de control. Pri-

mele amenzi vor ajunge în 

cutiile poştale la începutul 

anului viitor. Dacă sistemul 

va funcţiona în parametrii op-

timi reţeaua de radare fi xe ba-

zată pe camerele CNAIR se 

va extinde la nivel naţional.

Un şofer care rulează cu o 

viteza mai mare decât cea ma-

ximă admisă va fi  prins de ra-

darul fi x atunci când roţile din 

faţă ale autoturismului ajung 

la senzorul montat în asfalt. 

Sistemul calculează în cât timp 

se parcurge distanţa de 2,5 me-

tri. Adică distanţa până la ur-

mătorul senzor. Dacă s-a de-

păşit limita maximă de viteză, 

130 de kilometri pe oră, veţi 

primi amendă acasă, în plic. 

Radarele fi xe din România vor 

opera începând cu anul 2019.

Poliţia rutieră nu are niciun 

radar fi x, iar numărul radare-

lor mobile a scăzut: de la 600 

în 2015 la aproape 500 în 2016.

Potrivit poliţiştilor, came-

rele CNAIR care vor face par-

te din acest sistem au fost de-

ja identifi cate, iar patru din-

tre ele se afl ă pe autostrada 

A2 Bucureşti – Constanţa.

Poliţia Română nu mai fo-

loseşte o reţea de radare fi xe 

din 2016 pentru că sistemul 

de camere fi xe instalat pe DN1 

este vechi şi a rămas în con-

tinuare neretehnologizat şi ne-

funcţional. Pentru compara-

ţie amintim că radarele fi xe 

amplasate pe teritoriul Fran-

ţei au adus statului aproape 

un miliard de euro în 2016. 

Conform informaţiilor furni-

zate de autorităţile franceze 

aceste radare au surprins 25,6 

milioane de încălcări ale vi-

tezei legale anul trecut.

În prezent, există cel pu-

ţin 74 de camere de supra-

veghere pentru roviniete, pe 

drumurile naţionale şi pe 

autostrăzi.

Camerele „de rovinietă” 
vor prinde vitezomanii
Din 2019, camerele CNAIR vor funcţiona ca radare fixe

Această listă menţionează 
doar localităţile și drumu-
rile publice pe care acestea 
au fost amplasate.
DN75 – Mihai Viteazu
A3 – Gilău
DN1 – Vâlcele
DN1C – Jucu

În 2009, radarele fi xe instalate și gestionate 
de comunităţile locale au fost interzise de 
Inspectoratul General al Poliţiei Române din cau-
za numeroaselor contestaţii depuse de șoferii 
amendaţi. Reamintim că radarele fi xe din 27 de 
judeţe erau montate de două fi rme din Cluj.
Hotărârea de suspendare a radarelor a aparţi-
nut Poliţiei. Autoritatea Naţională pentru 
Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor 
Publice (ANRMAP) a sesizat Parchetul cu privire 
la procedurile de atribuire a contractelor de achi-
ziţie publică. Poliţia a retras avizul de funcţionare 
al radarelor fi xe amplasate de autorităţile locale 
până la reglementarea problemelor legislative. 

În continuare, tronsoanele de drum care erau 
acoperite de astfel de radare fi xe au fost gestio-
nate prin radarele mobile ale Poliţiei. La acea 
dată ANRMAP a făcut controale în toată ţara pri-
vind amplasarea radarelor fi xe și respectarea 
contractelor de achiziţie publică, în urma sesizări-
lor primite de la Inspectoratul General al Poliţiei 
Române (IGPR). În mai 2009, echipele de con-
trol au mers în judeţele Cluj, Mureș și Brașov, 
unde au aplicat amenzi totale de 140.000 de lei 
pentru două primării care nu au respectat proce-
durile privind contractele de achiziţie publică. În 
acest contex, Consiliile Locale au revocat hotărâ-
rile de încheiere a contractelor.

Cum au fost interzise radarele fixe

Lista camerelor 
în judeţul Cluj

În zonele de interes pentru Poliţia Română vor fi  montaţi în asfalt senzori corelaţi cu camerele de supraveghere
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Medicii de la Unitatea 

Primiri Urgenţe (UPU) 

Cluj au fi xat mâna ruptă 

a unei femei cu ajutorul 

unor cartoane – asta 

acuză fi ul pacientei, care 

semnalează că medicii au 

procedat astfel deoarece 

nu aveau atele.

„Mama mea a fost lovită 

azi de o maşină încercând să 

traverseze strada neregulamen-

tar şi, după 6 ore de aşteptat 

la Spitalul de Urgenţă Cluj, au 

trimis-o cu mâna ruptă la Spi-

talul de Ortopedie şi i-au im-

provizat atele dintr-o bucată 

de carton”, a relatat fi ul feme-

ii pentru ştiridecluj.ro.

Acesta spune că medicii 

le-au recomandat să mai aş-

tepte trei ore pentru ca feme-

ia să fi e dusă cu ambulanţa 

la secţia de Ortopedie, unde i 

se va pune un ghips. În plus, 

o rană deschisă la genunchi 

a fost pansată cu leucoplast 

şi dezinfectată abia când fe-

meia a ajuns la Ortopedie.

„Orice trusa medicala dis-

pune de atele. Au zis că dacă 

vrea să o ducă cu ambulanţa 

la Ortopedie să-i pună ghips 

va trebui să mai aştepte 3 ore. 

Plus de asta mai are o rană 

deschisă pe genunchi, de ca-

re la Urgenţă au uitat. Au dez-

infextat-o doar la Ortopedie. 

Trebuia cusută rana. Mi se pa-

re o jignire ca în 2018 să nu 

aibă la Clinica de Urgenţă 

atele şi să o trateze aşa. La 

Ortopedie i-au făcut ce au 

avut de făcut, dar la Urgen-

ţă am stat 6 ore degeaba. 

Nici măcar nu i-au dezinfec-

tat tăietura de pe genunchi. 

Mi se pare inacceptabil”, a 

mai arătat clujeanul.

Surse medicale au arătat 

pentru sursa citată că se în-

tâmplă frecvent ca la Urgen-

ţă să rămână fără unele con-

sumabile medicale şi medi-

cii trebuie să improvizeze 

sau chiar să îi trimită pe a-

parţinători până la farmaci-

ile din zonă pentru a cum-

păra. Medicii se bazează pe 

faptul că după ce stabilizea-

ză pacienţii îi trimit la clini-

cile de specialitate pentru a 

primi atenţie suplimentară.

Spaţiul de la UPU Cluj es-

te mult depăşit de nevoile 

Clujului. Clădirea din curtea 

Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj a fost constru-

it de primarul Gheorghe Fu-

nar la începutul anului 2000. 

De atunci nu s-a mai făcut 

mare lucru şi nici nu sunt 

perspective de a avea o Uni-

tate de Primire a Urgenţelor 

aşa cum are nevoie un oraş 

ca şi Clujul.

Mână ruptă, fixată de medicii de la UPU Cluj cu nişte cartoane

Proiectul de lege iniţiat 

de mai mulţi parlamentari 

PSD, ce prevede că medicii 

pot amâna la cerere vârsta 

de pensionare până la 67 

de ani, a fost avizat favora-

bil, la începutul lunii 

noiembrie, de Comisia 

Comisia de Sănătate şi 

de Comisia de Muncă din 

Camera Deputaţilor. În timp 

ce iniţiatorii susţin că iniţi-

ativa legislativă se vrea o 

soluţie pentru defi citul de 

personal din spitale, proiec-

tul de lege este criticată 

puternic atât de opoziţie, 

cât şi de o parte dintre par-

lamentarii PSD, care spun, 

pe o singură voce, că este 

vorba despre un proiect cu 

dedicaţie pentru „dinozau-

rii din spitale”.

Concret, acest proiect le va 

permite şefi lor de secţii din 

spitale care ating vârsta de 

pensionare prevăzută de lege 

(65 de ani) nu doar să mai ră-

mână să profeseze ca medici, 

lucru care este posibil şi în 

prezent, ci şi să rămână şefi  

de secţii în spitale, în cazul în 

care proiectul de lege va fi  vo-

tat de Camera Deputaţilor.

„Erau chiar şi deputaţi ai 

puterii care se împotriveau 

pensionării şi mai târzie a 

acestor mastodonţi. De ce 

se opuneau? Spuneau că es-

te un sistem bazat pe spă-

gi. Un post de doctor se ia 

cu 10-15.000 de euro, un 

post de asistenţă se ia la 

vreo 5000 de euro şi astfel 

de practici trebuie să dispa-

ră odată cu pensionarea me-

dicilor, şefi de secţii. Nu fă-

ceau referire la o anumită 

persoană, vorbeau de sis-

tem în sine”, a spus depu-

tatul clujean Adrian Doho-

taru (independent), la pos-

tul de televiziune NCN Cluj.

Vârsta standard de pen-

sionare este de 63 de ani 

pentru femei şi 65 de ani 

pentru bărbaţi. Femeile se 

pot pensiona şi ele, la cere-

re, la 65 de ani.

Proiectul de lege a tre-

cut de Senat şi de comisii-

le de specialitate din Came-

ra Deputaţilor şi urmează 

să meargă la vot în plenul 

Parlamentului.

Prezent în emisiune, depu-

tatul USR Emanuel Ungurea-

nu a spus, cu referire la acest 

subiect, că „defi citul de per-

sonal e folosit ca pretext, pro-

iectul de lege fi ind cu dedica-

ţie pentru dinozaurii şefi  de 

secţii din spitale”.

„Iniţiativa legislativă nu 

este pentru a acoperi defici-

tul din spitale, ci pentru ca 

unii încremeniţi în timp şi 

dornici de putere, ca Florin 

Stamatian (deputat PNL, 

membru al Comisiei de Să-

nătate şi şeful Clinicii de Gi-

necologie I din Cluj Napoca 

– n.red.) şi alţii – Stamati-

an are 66 de ani şi nu se dă 

dus – să acapareze sistemul 

pentru resuse şi pentru că 

sunt bolnavi de putere. Sta-

matian era în conflict de in-

terese şi nu ştiu dacă a vo-

tat, dar a vociferat fără ru-

şine pe tot parcursul dezba-

terii. Când profesorul Sta-

matian are un interes, nu se 

abţine. Aventurile domnului 

Stamatian în Parlament sunt 

cunoscute, devin cumva ca-

ragialeşti. Nu este nimic co-

mic aici. E o palmă dată PNL 

Cluj care a administrat ora-

şul foarte mult timp, sunt şi 

realizări care nu pot fi con-

testate, în mod cert. Ce spu-

ne colegul Dohotaru e de no-

torietate. Nu cred că e cine-

va din Cluj care poate să 

spună că nu i-a dat bani lui 

Stamatian sau că nu i-a lu-

at. El dacă vrea să mă con-

trazică o poate face în alte 

feluri. Oamenii care au in-

trat în politică pentru un fo-

los nu au niciun fel de scru-

pule”, a spus Ungureanu.

Deputatul USR a continuat:

„Noi am propus un lucru 

rezonabil. Sunt spitale cu un 

defi cit major de medici. Aco-

lo unde este cazul şi unde es-

te nevoie medicii se pot pen-

siona până la 67 de ani. Ni-

ciun medic care a lucrat o 

viaţă nu este bucuros să lu-

creze şi mai mult. Sunt zone 

care sunt sufocate de aceşti 

doctori îndrăciţi, lacomi de 

putere, lacomi de bani. Lu-

crează şi la stat, au şi clini-

că privată, şi-au tras şi un 

centru de cercetare, care sunt 

obsedaţi de control, care nu 

îi lasă pe cei din spate să res-

pire. De ce? Principalul scop 

al acestor profesori erau obli-

gaţi să formeze alţi medici. 

Aceşti indivizi au acaparat 

tot timpul ştiinţa, au lucrat 

la patru mese. Profesorul Sta-

matian şi alţi penelişti nu au 

fost vocali în aceşti ani pen-

tru că au avut de rezolvat u-

nele probleme personale. Au 

văzut întotdeauna politica ca 

pe un mijloc de îmbogăţire, 

pentru ei, pentru familia lor 

sau pentru grupul care l-a 

propulsat în acel loc. Acesta 

este şi motivul pentru care 

tot Stamatienii, Lucanii, toţi 

cei care au fost în zonele de 

infl uenţă în medicina româ-

nească, dracii din sistemul 

medical, aceşti draci au fă-

cut, spre exemplu la Stanca, 

un spital din Cluj unde lu-

crurile arată ca la un CAP, 

sunt condiţii improprii când 

acolo se putea face un spital 

monobloc pentru copii”, a 

mai spus Ungureanu.

Deputatul PNL de Cluj 

Florin Stamatian nu a pu-

tut fi contactat pentru un 

punct de vedere.

Ce se află în spatele creşterii vârstei 
de pensionare pentru medici?
„Sistem bazat pe şpăgi, unde trebuie să plăteşti 15.000 € pentru un post de medic sau 5.000 € 
pentru un post de asistentă”. Aşa este caracterizat sistemul medical din România.

Parlamentarii români vorbesc de un sistem de șpăgi pentru a ajunge doctor sau asistentă

Deputatul Florin Stamatian a iniţiat, alături de alţi parla-
mentari, un proiect de lege prin care medicii să rămână în 
funcţie până la împlinirea vârstei de 70 de ani. De aseme-
nea, de același privilegiu ar urma să benefi cieze și membrii 
Academiei de Știinţe Medicale. Academia de Știinţe 
Medicale nu are nicio legătură cu Academia Română, fi ind 
o instituţie afl ată în subordinea Ministerului Sănătăţii. Cine 
sunt membrii acestei Academii de Știinţe Medicale de la 
Cluj? Profesorul Mihai Lucan și profesorul Florin Stamatian.

Mai mulți medici au făcut apel, recent, ca orele de gardă să 
fi e considerate vechime în muncă, după ce 43 de medici ro-
mâni au murit în timpul gărzilor, în ultimii ani. Reprezentanții 
medicilor au depus la Parlament un memoriu în care cer mo-
difi carea legislației pentru ca orele de gardă să le fi e recunos-
cute ca vechime în muncă. 43 de medici români au murit su-
bit, în ultimii ani, în timpul gărzilor sau al orelor de lucru, po-
trivit unei liste postate pe Facebook de Livia David, medic la 
Spitalul Clinic Județean de Urgență din Craiova. Livia David 
postase, inițial, o listă cu 31 de medici morți în timpul gărzi-
lor, ea invitându-și colegii să completeze această listă. Livia 
David a lansat un apel ca legea să fi e modifi cată în așa fel în-
cât orele de gardă ale medicilor să fi e considerate vechime în 
muncă, lucru care nu se întâmplă în prezent: „Nu cerem fa-
voruri, nu cerem pensii speciale la 45-50 de ani.”

Deputatul Florin Stamatian a votat 
pentru „academicianul” Florin Stamatian

Medicii nu vor creșterea 
vârstei de pensionare

ADRIAN DOHOTARU | 
deputat independent de Cluj

 „Erau chiar şi deputaţi ai puterii care se 
împotriveau pensionării şi mai târzie a acestor 
mastodonţi. De ce se opuneau? Spuneau că este 
un sistem bazat pe spăgi. Un post de doctor se ia 
cu 10-15.000 de euro, un post de asistenţă se ia 
la vreo 5000 de euro şi astfel de practici trebuie 
să dispară odată cu pensionarea medicilor, şefi  
de secţii. Nu făceau referire la o anumită 
persoană, vorbeau de sistem în sine“

Medicii de la Unitatea Primiri Urgenţe (UPU) Cluj au fi xat mâna ruptă 
a unei femei cu ajutorul unor cartoane 
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Deciziile majore luate 

de actualul senator în 

cele trei perioade petrecu-

te în funcţia de Ministru 

al Educaţiei au stârnit 

indignarea opoziţiei, fos-

tul preşedinte Traian 

Băsescu numind-o drept 

„blestemul sistemului 

de educaţie românesc”. 

Numele grele din învăţă-

mântul clujean au comen-

tat propunerea Vioricăi 

Dăncilă pentru funcţia 

de Ministru al Educaţiei.

„Unsă” în funcţie pentru 

prima oară în Cabinetul Năs-

tase (28 decembrie 2000 – 19 

iunie 2003), Andronescu a dis-

pus anularea obligativităţii au-

torizării universităţilor priva-

te pentru învăţământ la dis-

tanţă şi fără frecvenţă, facili-

tând astfel obţinerea diplomei 

de studii superioare. În acelaşi 

mandat scoate din sistemul de 

învăţământ examenele de ca-

pacitate şi de admitere la li-

ceu, înlocuindu-le cu actuala 

Evaluare Naţională. A fost prac-

tic prima lovitură aplicată şco-

lilor profesionale, lipsa limitei 

inferioare de medie pentru ab-

solvenţii de gimnaziu permi-

ţându-le acestora să se înscrie 

în masă la liceele teoretice.

A doua lovitură, cea deci-

sivă, a dat-o în cel de-al doi-

lea mandat (22 decembrie 2008 

– 1 octombrie 2009), atunci 

când a dispus desfi inţarea şco-

lilor de Arte şi Meserii. Tot ea 

le înfi inţase pe acestea în pri-

mul termen, în urma restruc-

turării şcolilor profesionale. 

Efectul principal al deciziei a 

fost creşterea abandonului şco-

lar cu aproximativ 10% în cer-

cul absolvenţilor clasei a VI-

II-a, mulţi nemaiputând face 

faţă sistemului liceal clasic. De 

asemenea, a crescut şi numă-

rul celor care au picat ulterior 

testul maturităţii, locurile des-

tinate şcolilor de arte şi mese-

rii fi ind repartizate liceelor pro-

fesionale şi tehnice. Motivul 

invocat de Andronescu la acea 

dată a fost că România avea 

cel mai mic procent de absol-

venţi de studii superioare la 

nivelul Uniunii Europene.

„Aici a fost vorba despre 

politici guvernamentale (n.

red. desfi inţarea şcolilor de 

arte şi meserii). La momen-

tul acela era vorba de renun-

ţarea la învământul profesio-

nal de la 3 la 2 ani. Era clar 

că nivelul elevilor, pregătirea 

lor, a mai scăzut. Activitatea 

lor practică era mai comple-

xă dacă aveam învăţământ 

profesional de trei ani. Asta a 

fost gândirea guvernamenta-

lă de la acea dată. Nu e o de-

cizie pe care să o ia un minis-

tru. Eu am lucrat bine cu dân-

sa, nu am avut probleme. Când 

analizezi activitatea unui fost 

ministru, bineînţeles că poţi 

găsi atât lucruri pozitive, cât 

şi negative”, este de părere 

Valentin Cuibus, şeful Inspec-

toratului Şcolar Judeţean Cluj.

În septembrie 2011, depu-

tatul Andronescu a întocmit 

un proiect de lege care urma 

să permită înscrierea în uni-

versităţi a circa 100.000 de ab-

solvenţi care nu au trecut toa-

te probele la BAC, însă au acu-

mulat o medie minimă de 7. 

Practic, în anul „de probă” ca-

re era plănuit pentru cei care 

au picat BAC-ul facultăţile pri-

vate urmau să primească o „in-

fuzie” de clienţi. În al treilea 

mandat, în Guvernul Ponta (2 

iulie 2012 – 21 decembrie 2012), 

aceasta modifi că gradul de di-

fi cultate la BAC, introducând 

sistemul subiectelor diferenţi-

ate, absolvenţii liceelor tehno-

logice primind subiecte mai 

uşoare. Fostul rector al Univer-

sităţii Politehnice din Bucureşti 

a promovat ulterior şi ordo-

nanţa de urgenţă care a „şters” 

articolul 215 din Legea Educa-

ţiei Naţionale privind incom-

patibilitatea funcţiilor de rec-

tor – parlamentar, respectiv 

rector – lider de partid. Mişca-

re menită de a „dribla” acuza-

ţiile de incompatibilitate for-

mulate de Agenţia Naţională 

de Integritate (ANI).

„Au fost nişte grave erori 

în sistem, după părerea mea, 

cel cu desfi inţarea şcolilor 

profesionale. Pe vremea ei 

s-au obţinut pe bandă rulan-

tă diplome prin învăţământul 

la distanţă sau la fără frec-

venţă al unor universităţi ne-

autorizate care nu mai aveau 

nevoie să solicite autorizare 

pentru aceste forme de învă-

ţământ dacă aveau deja spe-

cializările respective autori-

zate la zi. Vorbim de vreo 

70.000 de diplome pe care 

apoi ministrul Cîmpeanu 

(n.red. Sorin Cîmpeanu, mi-

nistrul al Educaţiei în Guver-

nul Ponta) a fost forţat să le 

legalizeze, a propus să se poa-

tă intra la facultate şi fără ba-

calaureat. Pe de altă parte, 

trebuie să recunosc că mi se 

pare cea mai educată dintre 

miniştrii ultimilor ani. Apa-

rent, e un om cu care poţi sta 

la dezbateri şi să aduci argu-

mente. Te ascultă. Că după a-

ceea, ia unele decizicii, e ade-

vărat. Au fost nişte grave pro-

bleme pe care le-a generat 

atunci. Eu aş prefera să văd 

în fruntea Ministerului un 

umanist. Pe de altă parte, cred 

că nu va fi  ea nominalizată, 

sincer, cred că nu va fi  ea”, 

spune Horia Corcheş, profe-

sor de română, fost inspector 

şcolar în cadrul IŞJ Cluj.

În 2012, afl ată într-o vizi-

tă la şcolile din judeţ, Andro-

Ce isprăvi a făcut „Abramburica” 
    Profesor clujean: „A generat 
Propusă pentru al patrulea mandat în fruntea învăţământului, Ecaterina Andronescu este, fără doar şi   

Deciziile majore luate de actualul senator în cele trei perioade petrecute în funcţia de Ministru al Educaţiei au stârnit indignarea opoziţiei

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În Parlamentul României, 

clujenii sunt reprezentaţi 

de 10 deputaţi şi patru 

senatori, aleşi în urmă cu 

doi ani. Cum alegerile pre-

zidenţiale şi cele europarla-

mentare se apropie, aleşii 

au promovat, în ultima 

perioadă multe proiecte 

sociale, cu iz electoral.

Clujenii sunt reprezentaţi în 

Camera Deputaţilor şi Senat de 

cinci aleşi ai puterii (PSD-ALDE). 

Propunerile lor au fost colorate, 

vizând domenii de la agricultu-

ră până la cultură şi terorism.

Ei sunt iniţiatori sau co-ini-

ţiatori ai proiectelor pe care 

le-au promovat.

Cristina Burciu face parte 

din PSD şi este cea mai activă 

dintre social democraţi, fi ind de 

departe şi cea mai vorbăreaţă 

dintre aceştia. Ea a luat cuvân-

tul de 34 de ori, în 34 de şedin-

ţe şi a avut 32 de declaraţii po-

litice. A formulat 92 de întrebări 

şi interpelări în plen.

Cristina Burciu a avut de a-

semenea şi cele mai multe ini-

ţiative, 63 la număr, din care 

doar 9 au fost promulgate legi.

Cristina Burciu este preo-

cupată de problemele crescă-

torilor de animale şi de cele 

din educaţie. Dintre proiecte-

le sale amintim unul care vi-

zează aprobarea Programului 

de investiţii pentru înfi inţarea 

stânelor montane şi unul pri-

vind acordarea de miere de al-

bine ca supliment nutritiv pen-

tru preşcolari şi elevii din cla-

sele I-IV din învăţământul de 

stat şi confesional.

Coincidenţă sau nu, re-

cent, Cristina Burciu s-a lău-

dat că a votat o lege care pre-

vine violenţa psihologică în 

şcoli sau bullyingul la doar 

o zi după ce Monitorul de Cluj 

a scris un articol despre pe-

ricolul răspândirii acestui fe-

nomen în şcoli.

Chiar dacă în Consiliul Lo-

cal Cluj-Napoca Steluţa Cătă-
niciu (ALDE) a fost unul din-

tre cei mai vocali consilieri, în 

Parlament este mai tăcută.

Ea a luat cuvântul de 16 ori, 

a avut o interpelare, o întreba-

re şi o moţiune.

De asemenea, a avut 22 de 

propuneri legislative, iar 8 au 

fost promulgate legi.

Din propunerile iniţiate 

amintim una privind transpa-

renţa în domeniul lobby-ului 

şi al reprezentării intereselor. 

De asemenea, a mai iniţiat o 

propunere legislativă privind 

sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă.

Cornel Itu este cel mai vechi 

deputat PSD, fi ind la al treilea 

mandat în Legislativul Româ-

niei. El a luat cuvântul de 24 

de ori, a susţinut 16 declaraţii 

politice şi a avut 62 de propu-

neri legislative din care 7 au 

fost promulgate legi. Nu în ul-

timul rând, a adresat 29 de in-

terpelări şi întrebări.

Dintre iniţiativele sale amin-

tim un proiect de Lege pentru 

aprobarea Programului de sus-

ţinere a crescătorilor de taurine 

din rasele Bălţata Românească, 

Brună şi Sura de Stepă.

Parlamentarul a mai iniţiat 

un proiect de Lege privind 

aprobarea Programului de in-

vestiţii pentru înfi inţarea cen-

trelor de colectare, spălare şi 

prelucrare primară a lânii în 

zona montană.

O altă propunere a sa vizea-

ză sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării for-

ţei de muncă.

Horia Nasra este, de aseme-

nea, unul dintre cei mai vorbă-

reţi parlamentari din PSD Cluj, 

fi ind „campion” la capitolul co-

municate de presă. El a luat cu-

vântul de 8 ori, a susţinut 4 de-

claraţii politice şi a avut 48 pro-

puneri legislative dintre care 4 

au fost promulgate legi. A for-

mulat de asemenea, 46 de în-

trebări şi intepelări.

Din iniţiativele legislative pu-

blicate pe site-ul Camerei De-

putaţilor amintim un proiect ca-

re vizează exploatarea şi comer-

cializarea masei lemnoase şi una 

care se referă la prevenirea şi 

combaterea trafi cului şi consu-

mului ilicit de droguri.

Horia Nasra este preocupat 

şi de problema terorismului, a-

vând o iniţiativă care vizează 

prevenirea şi combaterea aces-

tui fenomen.

Un alt parlamentar social de-

mocrat este Vasile Ilea. El îi re-

prezintă pe clujeni în Senat. Ilea 

a avut 64 de iniţiative legislati-

ve, din care 10 au devenit legi. 

a formulat 12 interpelări şi 3 în-

trebări şi a luat cuvântul în plen 

de 5 ori. Dintre iniţiativele sale 

amintim una care vizează sti-

mularea absorbţiei fondurilor 

europene nerambursabile sau 

una care vizează încadrarea în 

muncă a gestionarilor. Vasile 

Ilea este interesat şi de proble-

me culturale, una dintre propu-

nerile sale vizând instituirea zi-

lei de 1 noiembrie ca Ziua Na-

ţională a Radioului. 

Ce mai muncesc parlamentarii clujeni. Deputaţii puterii, campioni la vorbit.
Deputaţii Puterii s-au întrecut în luări de cuvânt, declaraţii politice, întrebări şi interpelări
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în reforma Educaţiei? 
grave probleme”

     poate, un personaj controversat în peisajul politic autohton. 
nescu se lăuda că face parte 

din puţinii miniştri care sunt 

mereu în teritoriu, în inspec-

ţii. În acelaşi an, cea porecli-

tă „Abramburica” s-a impli-

cat masiv în scandalul de pla-

giat al fostului premier Victor 

Ponta. În 2009, întârziind în-

fi inţarea Comisiei de Etică, 

organism care avea să dea ul-

terior verdictul în cazul tezei 

de doctorat, Curtea de Apel 

Cluj a dispus amendarea a-

cesteia cu aproape 10.000 lei, 

în dosarul prof. univ. Dorin 

Isoc. La acel moment, con-

tractul de muncă al dascălu-

lui de la Universitatea Tehni-

că a fost desfăcut pe motiv că 

nota studenţii cu zecimale, 

însă contestaţia sa nu a pu-

tut fi  soluţionată deoarece Co-

misia de Etică nu existase în-

că. Nu a rămas pe dinafară 

nici în scandalul Microsoft, 

Andronescu fi ind acuzată de 

luare de mită, abuz în servi-

ciu, trafi c de infl uenţă şi spă-

lare de bani.

Andrei Marga, fost minis-

tru al Educaţiei în perioada 

1997-2000, nu a dorit să co-

menteze (re)venirea Ecateri-

nei Andronescu în fruntea Mi-

nisterului Educaţiei. “Nu aş 

dori să mă pronunţ pe acest 

subiect”, a precizat scurt Mar-

ga. Rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai, Ioan Aurel Pop nu 

a putut fi  contactat pentru un 

punct de vedere.

A desfi inţat școlile de arte și meserii (așa a 
crescut abandonul și numărul celor care și-au 
pict bacul, a scăzut numărul de meseriași)

A vrut intrarea la facultate fără BAC (a pro-
pus ca absolvenţii de liceu care și-au picat ba-

calaureatul să poată intra la facultate un an 
“de probă” și apoi să dea bacalaureatul

A modifi cat gradul de difi cultate la BAC

A eliminat incompatibilitatea dintre statutul 
de rector și cel de parlamentar

Decizii controversate

Este absolventă a Facultăţii de Chimie 
Industrială, Institutul Politehnic din București 
(1972).

Asistent universitar (1972-1983), lector 
(1983-1990), conferenţiar (1990-1994), profe-
sor universitar (1994-prezent) la Universitatea 
Politehnica din București; prodecan 
(1989-1992) și decan (1992-2004) al Facultăţii 
de Chimie Industrială din cadrul Universităţii 
Politehnica din București.

A avut două mandate de rector al Universităţii 
Politehnica din București (2004-2008, 
2008-2012) și două mandate în calitate de pre-
ședinte al Consiliului Naţional al Rectorilor 
(2004-2008, 2008-2012). Membru PDSR 
(1996-2001); vicepreședinte al Organizaţiei 
PDSR a Municipiului București (din 1997); 
membru în Consiliul Naţional al PDSR (din 
1997) și membru al Biroului Executiv Central al 
PDSR (din 1997), iar din 16 iunie 2001, mem-
bru al Partidului Social Democrat (PSD).

La alegerile parlamentare din 9 decembrie 
2012 a obţinut un nou mandat de senator. A 
fost președinte al Comisiei pentru învăţământ, 
știinţă, tineret și sport din Senat. La alegerile 
parlamentare din 11 decembrie 2016, a obţinut 
al treilea mandat de senator PSD.

A fost secretar de stat în Ministerul 
Învăţământului (1995-1996); ministru al 
Educaţiei și Cercetării (din 28 dec. 2000-19 iun. 
2003) în Guvernul Năstase. Din 22 decembrie 
2008 și până la 1 octombrie 2009, Ecaterina 
Andronescu a deţinut funcţia de ministru al 
Educaţiei, Cercetării și Inovării, în Guvernul Boc. 
A deţinut, în perioada 2 iulie 2012 – 21 decem-
brie 2012, portofoliul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului și Sportului în Guvernul Ponta I.

 Cine e Ecaterina Andronescu

Salariul rămâne, şi în 2018, 

principalul criteriu în func-

ţie de care românii îşi aleg 

cariera, angajatorul şi chiar 

oraşul în care vor să locu-

iască şi să lucreze, conform 

unui studiu.

Clujul este pe locul al doi-

lea în topul oraselor cu cei mai 

bine plătiţi angajaţi din Româ-

nia, conform studiului reali-

zat de o platforma de recruta-

re. Cei din Cluj încasează lu-

nar, în medie, 2.664 de lei.

Bucureştiul, centrul fi nan-

ciar şi de business al ţării, es-

te nu doar cel mai mare anga-

jator din România, ci şi cel ca-

re oferă cele mai bune salarii 

pentru candidaţi. Astfel, câşti-

gul mediu net din Capitală es-

te de 2.723 de lei pe lună. Ve-

niturile medii ale angajaţilor 

din Bucureşti depăşesc cu 

aproape 100 de lei, lunar, sa-

lariul mediu net pe economie, 

care, la fi nalul lunii septem-

brie, ajungea la 2.688 de lei, 

după cum arată datele Institu-

tului Naţional de Statistică.

Judeţele mai mici din ves-

tul şi centrul ţării vin din ur-

mă cu un plafon salarial simi-

lar şi mult apropiat de cel din 

judeţele mai mari. Astfel, în 

Alba, media salarială este de 

2.591 de lei pe lună, în Har-

ghita 2.539 de lei, iar în Bra-

şov şi Sibiu de 2.513 lei.

Potrivit specialiştilor în imo-

biliare, faptul că Bucureştiul, 

Clujul şi Timişoara sunt jude-

ţele care oferă cele mai mari sa-

larii din România nu este o sur-

priză pentru nimeni. Aici îşi 

desfăşoară activitatea cele mai 

mari companii, locale şi multi-

naţionale, toate sunt centre u-

niversitare importante, iar ba-

zinul de candidaţi este uriaş.

La celălalt pol, al judeţelor 

cu cele mai mici salarii din ţa-

ră, pe primul loc se afl ă Gor-

jul, cu o medie de 2.006 lei. 

Angajaţii din Vrancea sunt ur-

mătorii cel mai prost plătiţi din 

România, cu încasări lunare 

medii de 2.031 de lei, fi ind ur-

maţi de cei din Mehedinţi şi 

Buzău – 2.093, respectiv 2.094. 

În topul judeţelor cu salarii mi-

ci mai intră şi Vasluiul şi Călă-

raşiul, unde se depăşeşte uşor 

pragul de 2.100 de lei.

La nivel de industrii, cele 

mai mari salarii sunt oferite 

în IT şi telecomunicaţii, ban-

king sau asigurări şi fonduri 

de pensii. La celălalt capăt al 

topului, se afl ă industrii pre-

cum HoReCa, industria texti-

lă sau cea alimentară.

Clujenii, printre 
cei mai bine plătiţi 
angajaţi din România
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Cea de-a treia, de la 

Cinema Victoria, ora 

19:00, a fost organizată la 

cererea publicului, după 

ce primele două anunţate 

– Cinema City Iulius Mall 

(19:00) şi Cinema Florin 

Piersic (20:00) au fost 

sold-out la doar câteva 

zile de la punerea în vân-

zare a biletelor.

Printre invitaţii speciali ca-

re vor fi  prezenţi la Cluj pen-

tru premiera fi lmului se nu-

mără producătorii Oana Giur-

giu şi Tudor Giurgiu, regizo-

rul Stere Gulea, directorul de 

imagine Vivi Drăgan Vasile 

şi actorii Dan Aştilean, Liviu 

Pintileasa, Oana Pellea, Ghe-

orghe Visu, Iosif Paştina şi 

Horaţiu Mălăele.

Echipa fi lmului a pornit 

într-o caravană prin ţară încă 

din 29 octombrie şi a trecut 

deja prin mai multe oraşe, in-

clusiv Oradea, Piatra Neamţ, 

Hunedoara, Deva, Târgu Jiu, 

Drobeta-Turnu Severin, Cra-

iova, Sibiu, Timişoara şi Iaşi.

Proiecţiile speciale au ru-

lat toate cu casa închisă, spec-

tatorii de pretutindeni pri-

mind pelicula cu entuziasm 

şi aplauze. Turneul de pro-

movare pornit de distribuito-

rul Transilvania Film şi-a pro-

pus să ajungă în aproape 60 

de oraşe, organizându-se pro-

iecţii şi în spaţii alternative 

de cinema astfel încât peli-

cula să poată fi  văzută de cât 

mai mulţi spectatori. Au mai 

fost anunţate proiecţii speci-

ale şi în Târgu Mureş, Alba 

Iulia, Braşov, Piteşti, Sucea-

va, Bacău, Galaţi şi Brăila, 

lista fi ind încă deschisă.

La Bucureşti Premiera de 

Gală a avut loc pe 5 noiem-

brie, la Sala Palatului. Cei 

peste 4000 de oameni pre-

zenţi au făcut ca cea mai ma-

re sală de evenimente din Ro-

mânia să pară neîncăpătoa-

re, iar la fi nalul proiecţiei ac-

torii şi echipa au fost aplau-

daţi minute în şir.

„Ce s-a întâmplat la Sala 

Palatului este ceva unic pen-

tru mine – 4000 de oameni 

bucuraţi, emoţionaţi, mişcaţi 

de un fi lm românesc. Sunt în 

continuare uimit şi uluit de 

acest val incredibil de iubire. 

Să nu mai zicem ca n-avem 

public, că e needucat şi nu în-

ţelege fi lmele noastre, că nu 

sunt cinematografe. Publicul 

există şi de-abia aşteaptă sa 

fi e provocat şi scos din iner-

ţie. Tot ce mai rămâne e să şi 

facem fi lmele pe care acest 

public le merită”, a declarat 

producătorul Tudor Giurgiu 

după eveniment.

Pelicula readuce pe marile 

ecrane, după mai bine de 30 de 

ani, iubitele personaje ale lui 

Marin Preda, sub regia acelu-

iaşi Stere Gulea. Imaginea fi l-

mului este alb-negru şi este sem-

nată de Vivi Drăgan Vasile, unul 

dintre cei mai apreciaţi direc-

tori de imagine din România. 

Trei proiecţii de gală 
„Moromeţii 2” în Cluj-Napoca
Filmul Moromeţii 2 se lansează în cinematografele din întreaga ţară vinerea aceasta, pe 16 noiembrie. 
La Cluj premiera din 16 noiembrie este marcată de trei proiecţii de gală, în prezenţa invitaţilor speciali. 

Pelicula readuce pe marile ecrane, după mai bine de 30 de ani, iubitele personaje ale lui Marin Preda Proiecţiile speciale au rulat toate cu casa închisă

Micii spectatori clujeni 

sunt aşteptaţi la sfârşitul 

acestei săptămâni la 

Teatrul de Păpuşi „Puck” 

cu două spectacole foarte 

apreciate de-a lungul 

generaţiilor. Sâmbătă, 17 

noiembrie, de la ora 11, 

se va juca „Aventurile lui 

Paprikajancsi”/

„Paprikajancsi kalandjai”, 

în regia lui Vadas László, 

iar duminică, 18 noiem-

brie, de la 11 şi 12.30 sunt 

programate reprezentaţii 

ale spectacolului „Răţuşca 

cea urâtă”, după Hans 

Christian Andersen.

„Aventurile lui Paprika-

jancsi”/„Paprikajancsi kalan-

djai” este un spectacol inspi-

rat din poveşti tradiţionale ma-

ghiare, a cărui premieră a avut 

loc în 5 februarie, la aniversa-

rea a 68 de ani de la înfi inţa-

rea Teatrului de Păpuşi „Puck”.

Eroul Paprikajancsi e faimos 

pentru curajul, îndemânarea şi 

isteţimea lui, avantaje cu care 

ajunge să îl învingă chiar şi pe 

Diavol. E un personaj foarte 

popular, asemenea lui Vitez 

Laszlo, iar în acest spectacol a-

re de-a face cu o provocare ne-

maiauzită: să comunice cu ipos-

tazele complexe ale Femeii din 

Secuime, un alt personaj al pie-

sei, cu limbajul ei aparte.

Este prin excelenţă un 

spectacol de bâlci, cu aven-

tură şi umor. Cei doi actori 

din distribuţie (György László 

şi Giriti Réka) interpretează 

peste 10 roluri.

Spectacolul se joacă în lim-

ba maghiară şi este programat 

pentru sâmbătă, 17 noiembrie, 

de la ora 11. Vârsta minimă re-

comandată este de trei ani.

Duminică, 18 noiembrie, de 

la orele 11 şi 12.39, pe scena 

Teatrului „Puck” se va juca 

„Răţuşca cea urâtă”, fermecă-

toarea poveste a lui Hans Chris-

tian Andersen despre puiul de 

lebădă care vine pe lume în 

cuibul unei raţe domestic.

Este o versiune adaptată 

de Ovidiu Pecican şi pusă în 

scenă de regizoarea Varga 

Ibolya, a cărui premieră a avut 

loc loc în 2015. Drumul per-

sonajului trece prin iazuri şi 

păduri, spre mlaştini şi sălbă-

ticie unde va întâlni fi inţe cu-

vântătoare şi necuvântătoare, 

dar nimeni nu va vedea, nu 

va recunoaşte în bobocul so-

litar şi ciudat, cu penajul gri, 

cu capul mare şi ciocul negru, 

magnifi ca pasăre din poveşti-

le cu elfi : lebăda.

„Promisiunea mult aştep-

tată a metamorfozării se îm-

plineşte sub taina iernii: în 

oglinda apelor de primăvară 

şi sub privirea semenilor săi, 

răţuşca cea urâtă îşi dezvălu-

ie chipul şi adevărata sa na-

tură. Lebăda cea tânără devi-

ne reprezentarea frumuseţii 

absolute, transfi gurată de no-

bleţea suferinţei”, precizează 

regizoarea.

Spectacolul se joacă în lim-

ba română, iar vârsta minimă 

recomandată pentru viziona-

re este de patru ani.

„Paprikajancsi” şi „Răţuşca 
cea urâtă”, la Teatrul „Puck”
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O tânără a explicat în 

cadrul unei dezbateri în 

Parlament cât de greu le 

este elevilor cu deficien-

ţe de auz să ţină pasul 

cu programa şcolară. 

Profesorii spun că ar fi 

nevoie de o schimbare.

Elevii cu defi cienţe de auz 

trebuie să înveţe după ace-

eaşi programă ca orice elev 

care nu are probleme şi tre-

buie să dea aceleaşi exame-

ne. Copiii spun că le este greu, 

mai ales când li se cere, spre 

exemplu, să scrie un eseu 

despre „foşnetul frunzelor”.

„Aceşti copii învaţă în 

Limbajul Semnelor Româ-

neşti (un limbaj care nu es-

te, din păcate, unitar, adese-

ori depăşit, fără reprezenta-

re pentru anumite cuvinte) 

şi li se cere să promoveze 

examenele, în scris, în lim-

ba română. O aberaţie, o ne-

simţire. Pentru ei limbajul 

semnelor e limba lor mater-

nă. LSR are propria morfo-

logie, propria sintaxă. Ei nu 

se exprimă în limba româ-

nă, nu au reprezentare pen-

tru conjuncţii, prepoziţii, dar 

MEN le cere să trateze ace-

leaşi subiecte, în scris, la fel 

ca auzitorii. Nu îmi dau sea-

ma dacă e prostie, rea voin-

ţă, indiferenţă, dispreţ. Ma-

nualele după care învaţă sunt 

din 1993. O jale de conţinut. 

Anul acesta, în Bucureşti, în 

asemenea condiţii, a reuşit 

un singur elev să ia Bacala-

ureatul”, a spus deputatul 

Adriana Săftoiu.

Elevii surzi fac 
cu greu faţă programei

În contextul în care, de 

cele mai multe ori, copiii cu 

deficienţe de auz care încep 

clasa pregătitoare, ştiu doar 

câteva zeci de cuvinte, în 

comparaţie cu ceilalţi copii 

care până la vârsta de 5-6 

ani ştiu să vorbească fără 

nicio problemă, sistemul 

educaţional românesc nu a-

re o metodologie specială 

pentru aceşti elevii surzi.

„La noi elevii vin în clasa 

pregătitoare cu câteva cuvin-

te în vocabular. În clasa a 

VIII-a, ei dau examen la fel ca 

şi ceilalţi copii din şcolile de 

masă. În clasa întâi sau în cla-

sa pregătitoare, copilul din 

şcoala de masă merge cu mii 

de cuvinte în vocabular. Al 

nostru vine cu câteva zeci de 

cuvinte. Diferenţa este foarte 

mare. Plus că este foarte greu 

de recuperat cu ei pe parcur-

sul celor opt ani până dă ele-

vul examen. Trebuie adapta-

te examenele pentru defi ci-

enţi. Ei urmează aceeaşi pro-

gramă, iar noi ne străduim în 

fel şi chip să o adaptăm. Ori-

cum e foarte greu să înţelea-

gă elevul cu defi cienţe de auz 

exact cum este acolo. Ca să 

priceapă jumătate din ceea ce 

pricepe copilul fără defi cien-

ţe, noi depunem un efort uri-

aş. Deşi sunt copii hărnicuţi 

care au restul de auz, care se 

străduie şi reuşesc să ia note 

de 7. De 8 la examene. Dar e 

foarte multă muncă în spate”, 

a declarat Nicoleta Dunca, di-

rector adjunct în cadrul Lice-

ului Tehnologic Special pen-

tru Defi cienţi de Auz din 

Cluj-Napoca.

Elevii care au probleme 

cu auzul înţeleg şi foarte 

greu anumite materii, fiind-

că ei îşi dezvoltă extrem de 

greu gândirea abstractă.

„Programa şcolară nu es-

te adaptată absolut deloc per-

soanelor cu defi cienţe de auz, 

fi indcă presupune dezvolta-

rea unor competenţe care 

sunt aproape imposibil de 

dezvoltat pentru persoanele 

cu defi cienţe de auz. Lucrând 

cu ei şi văzând stadiile lor 

de dezvoltare, aceşti copii îşi 

dezvoltă foarte greu gândi-

rea abstractă. Gândirea lor 

este în mare parte concretă. 

În ceea ce priveşte literatu-

ra, este greu pentru ei să pri-

ceapă limbajul artistic şi să-l 

poată înţelege. Forma artis-

tică pe care ei o pot dezvol-

ta poate proveni în mare par-

te doar din artele vizuale. 

Muzica, spre exemplu, este 

de neatins pentru ei”, a ex-

plicat Raluca Vlaicu, profe-

sor de limba şi literatura ro-

mână din cadrul Liceului 

Tehnologic Special „Samus”, 

care predă şi copiilor cu de-

fi cienţe de auz.

Facilităţi pentru 
persoanele 
cu defi cienţe

Chiar dacă examenul es-

te la fel, indiferent că este 

vorba de persoane cu defi-

cienţe sau fără, pentru cei 

cu nevoi speciale timpul de 

evaluare este mai lung.

„Fiind un examen care a-

re aceeaşi relevanţă peste 

tot, adică în momentul în ca-

re şi-au luat bacul pot să 

meargă cu diploma respec-

tivă peste tot, indiferent că 

au defi cienţe sau nu. Desi-

gur, ei pot să dea examenul 

într-o perioadă mai îndelun-

gată de timp. Deci au nişte 

facilităţi care sunt speciale 

pentru cei cu defi cienţe, dar 

probele de concurs sunt ace-

leaşi, chiar dacă timpul de 

evaluare este mai mare”, a 

declarat Valentin Cuibus, in-

spectorul şef al ISJ Cluj.

Examen la școala de surzi:
„Descrieți foșnetul frunzelor”!?
Copiii cu deficiențe de auz de plâng că este greu să își încheie studiile și să își ia examenele

Universitatea 

Babeş-Bolyai urmează să 

prezinte studiul „Educaţie 

pentru democraţie în şco-

lile din România”, în care 

profesorii au fost analizaţi 

de către cercetărori 

din cadrul instituţiei.

Studiul prezintă atitudinile 

şi valorile profesorilor faţă de 

societate, sistem politic, precum 

şi faţă de propria profesie şi ara-

tă că aceşti profesori, care for-

mează următoarele generaţii de 

oameni, nu se împacă foarte bi-

ne cu democraţia. Ceea ce este 

extreme de îngrijorător!

Conform rezultatelor stu-

diului, peste 45% dintre pro-

fesori sunt de acord şi cred 

că ar fi foarte bine dacă Ro-

mânia ar fi guvernată de un 

lider puternic, care minimi-

zează rolul Parlamentului şi 

al alegerilor, iar peste 60% 

cred că ne trebuie un gu-

vern de specialişti care să 

conducă cum crede el că e 

mai bine. De asemenea, ni-

velul de toleranţă socială al 

profesorilor este scăzut, 

chiar mai redus pentru une-

le categorii de persoane de-

cât în restul societăţii.

De asemenea, 1 din 8 profe-

sori par să încline spre rasism 

şi un doresc să accepte romii în 

societate, motiv pentru care se 

pronunţă în favoarea plasării 

elevilor romi în clase separate.

De asemenea, în cadrul ace-

luiaşi articol, care a fost realizat 

în luma octombrie, 14% dintre 

cadrele didactice ar aproba exis-

tenţa unui regim militar.

„La întrebarea «Cât de bine 

credeţi că ar fi  pentru Româ-

nia?», 87% din totalul profeso-

rilor cuprinşi în eşantion apre-

ciază un sistem politic demo-

cratic ca fi ind o opţiune bună 

sau foarte bună pentru Româ-

nia. Pe de altă parte, 45% din-

tre profesori acordă califi cative 

de <foarte bine> sau <bi-

ne> scenariului în care Româ-

nia ar fi  guvernată de un lider 

puternic, care minimizează ro-

lul Parlamentului şi al alegeri-

lor. 14% dintre profesori ar 

aprecia ieşirea României din 

UE ca fi ind o proiecţie poziti-

vă, acelaşi procent ar aproba 

existenţa unui regim militar, iar 

11% ar favoriza prezenţa unui 

sistem guvernat de legea reli-

gioasă, care ar presupune lip-

sa partidelor politice şi absen-

ţa mecanismelor electorale”, se 

arată în documentul citat.

Rezultatele studiului ar tre-

bui să pună serios sub semnul 

întrebării bazele învăţământu-

lui românesc. Specialiştii Uni-

versităţii din Cluj au intervie-

vat 1.427 de profesori din Ro-

mânia, de la care au încercat 

să afl e care sunt părerile lor în 

legătură cu aspecte sau subiec-

te dezbătute în societate.

Profesorii au picat examenul la democrație
De la catedră, copiilor noştri li se predă lecţia intoleranţei, a dictaturii şi bunului plac. Ce generaţie creşte în şcoli pentru România de mâine?

•45% dintre profesorii români sunt de acord cu un re-
gim dictatorial;

•40% dintre ei se declară pentru pedeapsa cu moartea;

•40% sunt de părere că homosexualitatea nu poate fi 
acceptată.

•42,5% dintre dascăli nu vrea să fi e vecin cu persoane de 
etnie romă;

• 38,3%  dintre profesori nu vrea să aibă de a face cu 
membri ai comunităţii LGBT;

• 33.7%  dintre ei nu vrea să aibă de a face cu persoanele 
care vorbesc o altă limbă;

• 33,1% dintre dascăli nu vrea să aibă de a face cu cupluri-
le în care partenerii nu sunt căsătoriţi;

Dascăli sunt autoritari și intoleranți

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Copiiilor cu defi ciențe de auz le este mai ușor să înțeleagă artele vizuale
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COMUNICAT DE PRESĂ

„Generaţia Marii Uniri şi Generaţia 
Centenarului“

Primăria Municipiului Turda vă invită să luaţi parte 
la conferinţa „Generaţia Marii Uniri şi Generaţia 
Centenarului“ pe care prof. univ. dr. Vasile Puşcaş 
o va susţine în data de 19 noiembrie 2018, ora 16.00, 
în Sala Mare a Primăriei Turda.

În cadrul conferinţei, profesorul Vasile Pușcaș va 
lansa volumul „MAREA UNIRE 1918 ROMÂNIA MARE 
– ACTE ŞI DOCUMENTE“. Autorul propune o relatare 
a desăvârșirii procesului de constituire a statului 
naţional modern România, prin îmbinarea narativului 
interpretativ cu prezentarea de documente istorice 
care să reconstituie istoriografic faptele, atmosfera 
și relevanţa deciziilor din 1918 (Unirea Basarabiei, 
Bucovinei şi Transilvaniei cu Vechiul Regat al 
României) care au dus la ceea ce în epocă s-a numit 
România Mare.

Apărută la editura Studia, cartea este dedicată 
Generaţiei Marii Uniri, pornind de la premisa că astăzi 
este nevoie de modele politice naţionale care să 
ghideze sensurile evoluţiei statului-naţiune România 
în secolul al XXI-lea.

Biroul de Presă

DORACLEAN SRL

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Tema înfi inţării unei arma-

te europene a căpătat în 

ultima săptămână tot mai 

mult avânt. În avangarda 

iniţiativei se situează 

Franţa şi Germania. 

Dezbaterea face parte din 

cadrul mai larg al proiectu-

lui Eudefence, care vizează 

crearea unui bloc militar al 

Uniunii Europene. 

Construcţia nu este, însă, 

de dată recentă, ci a avut 

un „strămoş” la sfârşitul 

anilor 1990: rezoluţia ESDI 

(European Security and 

Defence Identity).

În 1999, România se pregă-

tea de eclipsa de soare, iar în 

regiunea Kosovo ultima baie 

de sânge a Iugoslaviei tocmai 

ce începea. De cealaltă parte, 

în birourile birocraţilor mili-

tari ai Occidentului se trasa un 

plan care viza crearea unei ba-

ricade de securitate europea-

nă care să poată aplica rapid 

prevederile Articolului 5 din 

Tratatul Nord-Atlantic: ESDI.

Rezoluţia ESDI era, de 

fapt, un spaţiu unional de 

răspuns rapid în Europa în 

cazul în care un stat NATO 

european ar fi  fost atacat.

ESDI trebuia să funcţioneze 

în interiorul NATO, dar în ca-

drul politicii externe comune a 

UE, totul asezonat cu implica-

rea şi susţinerea SUA. Atfel spus, 

să fi e o componentă NATO, dar 

cu un surplus în contul UE de 

responsabilitate militară în ges-

tionarea unei situaţii de criză.

Între timp, provocările geo-

politice din ultimii ani au ma-

terializat unele prevederi din 

rezoluţia ESDI, cum ar fi  bata-

lioanele multinaţionale NATO 

de la frontierele estice şi balti-

ce. Însă nucleul a rămas în ma-

re parte nepus în practică.

Emmanuel Macron, în cău-

tarea unei viziuni majore a man-

datului său, şi Angela Merkel, 

pe fi nal de carieră politică, ani-

mată poate de ideea unei moş-

teniri durabile şi de impact la 

scara întregului bloc comuni-

tar, par acum decişi să impri-

me voltă politică proiectului.

Planul de acţiuni

În siajul acestui lobby, Co-

misia Europeană a prezentat în 

primăvara lui 2018 un Plan de 

acţiuni axat pe elementul-che-

ie al mobilităţii militare între sta-

tele UE. Planul conţine o serie 

de măsuri operaţionale sau nor-

mative pentru îndepărtarea ba-

rierelor birocratice dintre state-

le europene, bariere care, într-un 

fel sau altul, pot paraliza mobi-

litatea militară într-un eventual 

război la , scară largă.

Tot în acest meniu de se-

curitate europeană se afl ă – 

deocamdată într-un plan se-

cund – şi un alt proiect, în ca-

drul căruia România ar ocu-

pa un loc în primele rânduri.

Intermarium

Proiectul Intermarium, că-

ci despre el este vorba. Visul 

de-o viaţă al mareşalului po-

lonez Jozef Pilsudski. La sfâr-

şitul Primului Război Mondi-

al, Pilsudski a încercat să pu-

nă bazele unei alianţe regio-

nale defensive care să fi e o ba-

ricadă în faţa unei posibile re-

suscitări a imperialismului rus 

şi german. Mareşalul polonez 

simţea în aer ceea ce avea să 

urmeze la fi nalul anilor 1930.

Proiectul Intermarium a re-

venit în prim planul discuţiilor 

despre securitate în Europa Cen-

trală şi de Est abia după prăbu-

şirea Uniunii Sovietice, eră mar-

cată în anii 1990 de aventuris-

mul secesionist al unei Rusii şo-

cate de prăbuşirea schelăriei sa-

le imperialiste în regiune.

În ultimii doi ani, Polonia 

a readus pe agenda discuţiilor 

subiectul Intermarium, sub for-

ma unei colaborări regionale 

între Marea Neagră, Marea Bal-

tică şi Marea Adriatică.

Un Intermarium pliat pe 

realităţile europene contem-

porane ar putea aduna în aria 

sa de incluziune state precum 

România, Turcia, Georgia, Es-

tonia, Letonia, Lituania, Ucrai-

na, Polonia, Suedia, Cehia, 

Slovacia, Bulgaria, Republica 

Moldova, ţări din Balcanii de 

Vest sau din Caucazul de Sud.

Cum ar trebui să 
funcţioneze Intermarium

„Sarcina principală a alian-

ţei ar fi  aceea de a transmiste 

un mesaj clar nu doar deţină-

torilor puterii din Rusia, ci în-

tregii populaţii. «Intermarium» 

ar trebui să transmită naţiunii 

ruse că orice confl ict în care 

Moscova este implicată în pre-

zent ar putea să determine în 

viitor o confruntare multilatera-

lă cu un grup de aliaţi, şi nu in-

dividual cu state slabe”, subli-

nia Andreas Umland.

Să presupunem că SUA va 

sponsoriza masiv proiectul In-

termarium. În ce mod va afec-

ta NATO o poziţionare geostra-

tegică de genul acesta? „Formal, 

Intermarium nu este în afara 

NATO, dar functional, este, din 

moment ce NATO nu poate fur-

niza asistenţă militară fară aju-

torul Statelor Unite. Într-o ali-

anţă militară, cei cu puteri mi-

litare tind să poarte mai multă 

greutate decât cei fără capabili-

tăţi militare”, spune Friedman.

Coridorul Suwalki

Rapoartele analiştilor mili-

tari susţin că fl ancul estic es-

te una dintre cele mai vulne-

rabile redute ale NATO în ma-

terie de infrastructură şi mo-

bilitate militară. Iar călcâiul lui 

Ahile îl reprezintă o fâşie de 

pământ de la graniţa dintre Po-

lonia şi Lituania, însă care im-

plică direct, prin proximitate 

geografi că, şi Belarusul.

Este vorba despre oraşul 

polonez Suwalki, capitala re-

giunii istorice cu acelaşi nu-

me. Pe de o parte, o feerie ar-

hitecturală a Poloniei – pe de 

altă parte, un coşmar în ma-

tematica unui eventual război.

Aici se afl ă unul dintre aşii 

Rusiei într-un scenariu de răz-

boi cu NATO: ceea ce strategii 

militari numesc Coridorul 

Suwalki, un alt nume pentru 

graniţa polono-lituaniană. Un 

loc difi cil de apărat, o „gaură” 

în umbrela baltică a NATO.

Suwalki nu este doar fronti-

era dintre Polonia şi Lituania, 

două aliate NATO, ci şi o grani-

ţă prinsă în menghina dintre en-

clava ultramilitarizată rusă Ka-

liningrad (vârful de lance al Dis-

trictului Militar Vest al armatei 

ruse) şi Belarus, santinela Rusi-

ei de la porţile statelor Baltice.

Armata UE, reîncălzirea 
unui proiect NATO din 1999
Ce rol ar putea juca România în această arhitectură de securitate?
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

•MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Turda, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, spe-

cializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Experienţă 
minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

•TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa
Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 2 

ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţinerea au-
torizaţiei ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare tehnice fi nalizate, specializare in domeniu termotehnica.
Experienţă minim 5 ani în domeniul termotehnic. Deţinerea autorizaţiei ISCIR RSL-IP/RVT
Constituie avantaj. Cunoștinţe operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.
•REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Bistriţa, Zalău, Satu Mare
Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de servicii către
clienţi rezidenţiali/non-rezidenţiali. Deprinderi utilizare MS Offi ce. Permis de conducere categ. B.
•MAGAZIONER în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii medii. Experienţă minim 1 an în domeniul. Deprinderi foarte bune 

de utilizare MS Offi ce. Permis de conducere categ. B.
Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și IS-

CIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.
Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să ne 

trimiţi CV-ul până la data de 03.12.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Rusciorului nr.40, 
550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.
Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Multinvest, etaj 
3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele dumneavoastră cu carac-
ter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (sta-
bilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/
sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter per-
sonal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm 
accesaţi: https://seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Pentru o mai buna deservire a publicului calator din zona Borhanci, Compania de Transport 
Public Cluj-Napoca anunta suplimentarea cu 50% a programului de transport pe linia 20 (P-ta 
Stefan cel Mare – Col. Borhanci) pe toata durata intervalului de exploatare, incepand cu data 
de 15.11.2018.

Orarul va fi  urmatorul:

LUNI – VINERI:
Plecari P-ta St. cel Mare: 4:20 – 5:20 – 6:10 – 6:20 – 6:55 – 7:30 – 7:55 – 8:40 – 8:55 – 

9:40 – 10:30 – 11:30 – 12:15 – 12:30 – 13:15 – 13:45 – 14:20 – 14:35 – 15:20 – 15:35 – 
16:20 – 16:40 – 17:20 – 17:55 – 18:25 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:40 – 21:35 – 22:30;

Plecari Col. Borhanci: 5:00 – 6:00 – 6:30 – 6:54 – 7:00 – 7:20 – 8:10 – 8:25 – 9:20 – 9:30 
– 10:10 – 11:10 – 11:55 – 12:50 – 13:20 – 13:50 – 14:10 – 14:50 – 15:15 – 15:50 – 16:15 
– 16:50 – 17:20 – 17:55 – 18:35 – 19:00 – 19:40 – 20:00 – 20:20 – 21:15 – 22:05 – 23:05.

SAMBATA – DUMINICA:
Plecari P-ta St. cel Mare: 5:25 – 6:50 – 7:50 – 8:35 – 9:20 – 10:20 ……… 12:40 – 13:30 – 

14:35 – 15:35 – 16:35 – 17:35 – 18:35 – 19:35 – 20:00 – 20:35;
Plecari Col. Borhanci:  6:05 – 7:30 – 8:15 – 9:00 – 10:00 – 10:40 ……… 13:05 – 14:15 

– 15:15 – 16:15 – 17:15 – 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

Facebook ne tot promite 

un nou Messenger de 

jumătate de an. Acum, a 

început să fi e mai răspân-

dit şi în România. E mai 

curat, în primul rând.

Noul Facebook Messen-

ger pare inspirat în propor-

ţie considerabilă de iOS. Ai 

un titlu mare de categorie 

în stânga sus, lângă poza de 

profil, ai un design minima-

list cu tonuri de negru şi alb 

ca pe Instagram. Ai şi un 

mod întunecat, care încă 

nu-i disponibil şi ar fi cea 

mai importantă funcţionali-

tate, scrie playtech.ro.

În mai, Facebook a pro-

mis prima dată un nou 

Messenger. E o versiune sim-

plifi cată cu butoanele ceva 

mai bine repartizate. Versi-

unea de acum e 4.0 şi în ul-

tima lună a fost lansată glo-

bală, deşi nu toţi utilizatorii 

au primit-o în acelaşi timp.

Pe iPhone şi Android, în 

România, am primit actua-

lizarea pe 13 noiembrie. To-

tuşi, la ora publicării aces-

tui articol mai e disponibi-

lă doar pe iPhone, ceea ce 

înseamnă că Facebook face 

o treabă „nemaipomenită” 

în lansarea produsului.

Totuşi, ca să te ajute să gă-

seşti mai uşor funcţiile pe ca-

re le cauţi, noul Messenger va 

avea doar trei tab-uri în loc 

de nouă. Conversaţiile tale, a-

tât între două persoane, cât şi 

cele de grup, sunt în centrul 

atenţiei, la secţiunea Chats.

Bulele de dialog vor putea 

fi  colorate, dacă chiar insişti 

să faci asta, iar toate opţiuni-

le cu care te-ai obişnuit ră-

mân. Altfel, albul predomină, 

fonturile sunt negre ca să vezi 

clar ce mesaj primeşti (şi de-

vine un gri când ai citit), ai o 

bilă albastră acolo unde ai me-

saj nou şi când eşti în Messen-

ger şi primeşti mesaj nou no-

tifi carea e ceva mai subtilă.

Există şi un câmp nou cu 

jocuri şi pagini de Facebook 

cu care să vorbeşti. E un 

câmp absolut inutil, dar par-

tea bună e că vezi ce pagi-

nă are mesaje automate şi 

în cam cât timp răspunde. 

Poate o să fie ceva mai uti-

lă zona asta în timp.

Meniul pentru setări a 

fost schimbat şi pare să fie 

cea mai colorată zonă. Al-

tfel, caseta de chat a rămas 

aproximativ la fel, doar că 

butoanele arată mai bine.

Tema întunecată lipseşte 

cu desăvârşire din noul Face-

book Messenger. E utilă mai 

ales pe orice telefon mid-ran-

ge spre high-end care folo-

seşte ecran OLED. Tonurile 

întunecată consumă mai pu-

ţină energie. Aici poţi trece 

telefoane ca iPhone Xs, Sam-

sung, Huawei şi altele. A zis-o 

şi Google că e utilă. Oricum, 

probabil până la sfârşitul anu-

lui va veni şi aceasta.

Facebook Messenger 
s-a schimbat. Ce e nou?

Cofondatorul Apple, Steve 

Wozniak a fost luat la 

întrebări şi acesta a vor-

bit despre Steve Jobs, per-

formanţa Apple din pre-

zent, dar şi despre inova-

ţie şi cum alţi producători 

precum Samsung lansea-

ză, mai degrabă, caracte-

ristici distractive, nu ino-

vaţii adevărate.

În primul rând, Wozniak a 

spus că se aşteaptă ca Apple 

să nu dispară prea curând şi a 

comparat-o cu IBM, o compa-

nie cu mai mult de 100 de ani 

de istorie. El spune că nu se ui-

tă la acţiunile Apple şi că nu 

se stresează cu asta. „Nu vreau 

să duc acel stil de viaţă în ca-

re urmăresc în fi ecare secundă 

evoluţia acţiunilor. Eu am vrut 

să fac calculatoare bune pen-

tru oameni şi am reuşit să fac 

asta printr-o companie”.

Întrebat cât de inovatoare mai 

este Apple din prezent, Steve 

Wozniak a spus că lui îi place să 

cumpere produse de la alţi pro-

ducători şi să le încerce, „De 

exemplu, cu un telefon Samsung 

Galaxy poţi spune «Smile», iar 

camera face o fotografi e. Asta 

nu este o inovaţie, este doar o 

caracteristică distractivă”, a spus 

el care a explicat că inovaţiile 

cu adevărat ne schimbă vieţile. 

„Apple a fost prima care a lan-

sat touch ID, apoi toate alte 

companii au copiat, Apple a 

introdus un sistem de plată ex-

trem de uşor de folosit, apoi 

restul companiilor au imple-

mentat un sistem asemănător. 

Acestea sunt inovaţii mari ca-

re ne afectează în fi ecare zi”.

Oare Steve Jobs ar fi  fericit 

cu modul în care Apple este 

condusă azi şi cu ce produse a-

re? Wozniak aşa crede şi spune 

că ar fi  bucuros să vadă că Apple 

este mai mult preocupată de oa-

meni, nu de tehnologie. „Steve 

a crezut tot timpul că utilizato-

rii sunt mai importanţi decât 

tehnologia. Ar trebuie să poţi 

să-ţi trăieşti viaţa în cel mai 

uman mod posibil”. Un exem-

plu în acest sens, în opinia co-

fodantorului Apple, este lansa-

rea Siri, asistentul digital cu ca-

re poţi interacţiona în cel mai 

uman mod posibil, vorbirea.

Ce urmează pentru Apple? 

După telefoane, computere şi 

tablete, care ar putea fi  urmă-

torul mare produs pe care Apple 

îl va lansa? „O maşină ar fi  o 

alegere logică. Se zvoneşte că 

Apple lucrează la o maşină, la 

tehnologia de condus autonom. 

Totuşi, eu nu cred acum că vom 

avea prea curând maşini fără 

volan pentru că drumurile sunt 

construite de oameni şi oame-

nii nu sunt perfecţi precum na-

tura şi matematica. Oamenii 

fac greşeli tot timpul”.

El mai degrabă crede în 

maşini care vor fi  puternic 

tehnologizate şi-l vor ajuta pe 

şofer să evite anumite acci-

dente, să conducă, să menţi-

nă o viteză. „Un condus asis-

tat, nu un condus autonom”.

De ce crede Steve Wozniak 
că Samsung nu inovează
Cofondatorul Apple a stat de vorbă cu jurnalistul Scott Wapner și a spus
 că Steve Jobs ar fi mândru de Apple şi că Samsung se joacă, nu inovează.

În cazul în care te-ai trezit ieri cu o notificare 
pe iPhone conform căreia trebuie să-ţi actua-
lizezi datele contului, nu ești singur.

Conform celor de la 9to5Mac, un număr important 
de posesorii de terminale Apple au început să se 
plângă online în ultimele 24 de ore că le-au fost 
blocate conturile de iCloud. Fenomenul este unul 
foarte ciudat și pare să fi e destul de răspândit, dar 
nici un ofi cial al gigantului din Cupertino nu a făcut 
vreo declaraţie pe marginea subiectului.

Partea bună este că problema nu pare să fi e foarte 
gravă. Dacă îţi mai aduci aminte răspunsurile la în-
trebările de securitate și poţi valida numărul de te-
lefon sau adresa de email pe care le-ai asociat con-
tului, ar trebui să dureze doar câteva minute să ţi-l 
deblochezi. Cu toate acestea, faptul că cineva a reu-
șit să-ţi blocheze contul s-ar putea să te sperie.

Având în vedere potenţialele motive pentru care 
te-ai putea confrunta cu un cont Apple blocat, ideal 

ar fi  să-ţi schimbi parola aferenta imediat după ce ţi 
l-ai putut reaccesa. Ca referinţă, contul tău poate fi  
blocat destul de ușor, dacă cineva încearcă de sufi -
cient de multe ori să se autentifi ce cu o parolă gre-
șită. Blocarea altor tentative este o metodă de pro-
tecţie din partea Apple. Neobișnuit este faptul că 
s-a întâmplat simultan cu un număr mare de ID-uri.

Procesul prin care îţi poţi recâștiga accesul la 
cont este unul destul de intuititiv, iar dacă fo-
losești contul respectiv pe un dispozitiv la secţi-
unea iCloud, ar trebui să-ţi fi e și mai ușor. În 
orice caz, dacă nu ai făcut-o încă, activează-ţi 
autentifi carea în doi pași pe cont.

Rămâne să vedem dacă în zilele care urmează 
vom vedea o explicaţie ofi cială pe marginea su-
biectului și dacă a fost vorba de un hacker sau 
colectiv de hackeri care au încercat prin atacuri 
de tip forţă brută să spargă conturi Apple. Până 
atunci, dacă te-ai confruntat cu situaţia de mai 
sus, este bine de știut că nu ești singur.

Posesorii de iPhone s-au trezit cu conturile Apple blocate

Wozniak spune că ar fi  bucuros să vadă că Apple este mai mult preocupată de oameni, nu de tehnologie



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | joi, 15 noiembrie 2018
—

 V
A

LA
B

IL
 P

E
N

TR
U

 P
E

R
S

O
A

N
E

 F
IZ

IC
E

 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
semifi nisat, în supr. de 94 mp, pe 
str. Romul Ladea nr. 23, 2 came-
re, et. 1, bucătărie, 2 băi, living, 
dresing, balcon de 18 mp, preţ 
1100 euro/mp. Informaţii la tele-
fon 0742-030420. (2.7)

¤ Vând apartament cu 4 camere, 
2 băi, 3 balcoane închise, supr. 
80 mp, termopan, uși interioare 
și parchet lemn stejar, gresie, fa-
ianţă, C.T., pivniţă, garaj în bloc, 
exterior anvelopat, interfon, Ca-
lea Florești 3/8, S-V, preţ 129000 
euro, negociabil. Informaţii la tel. 
0740-050531. (3.7)

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere 
în Florești sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ Vând în comuna Aiton, la 16 km 
de Cluj (zonă metropolitană), casă 
în suprafaţă de 86 mp, 2 camere, 
bucătărie, cămară, tărnaţ cu apă și 
curent, suprafaţa totală 850 mp. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0761-626097 sau 
0765-269934. (2.7)

¤ Vând casă și grădină mare, su-
prafaţa totală 1430 mp, în Tur-
da, zonă liniștită (Romana), cu 
toate utilităţile, acces rapid la 
centru și autostradă. Informaţii 
la tel. 0745-605924 sau 
0722-353810. (2.7)

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în su-
prafaţă de 3000 mp, zonă liniș-
tită, acces la utilităţi (uliţa de 
sus), posibilităţi de construcţie, 
sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj. In-
formaţii la tel. 0728-145263, 
0264-556174 sau 
0745-605924. (2.7)

¤ Vând teren în satul Gădălin, co-
muna Jucu de Sus, jud. Cluj, su-

prafaţa 2900 mp, lângă biserică 
și 6500 mp la ieșirea spre Apahi-
da, cu posibilitate de racordare la 
utilităţi. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0744-340624 sau 0755-054625. 
(2.7)

¤ Vând teren în sat Corpadea, 
jud. Cluj, suprafaţa 4350 mp, 
preţ 20 euro/mp. Detalii la tel. 
0744-340624, 0755-054625. 
(2.7)

ÎNCHIRIERI

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 came-
re, decomandat, mobilat, utilat, 
complet contorizat, foarte curat, 
et. 1, la un minut de staţia Miner-
va, cart. Mănăștur, preferabil pen-
tru 2 fete liniștite, nefumătoare, 
perioadă îndelungată. Informaţii 
la telefon 0748-652512. (6.7)

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, internet, zonă li-
niștită, pentru elevi sau studenţi, 
mobilată. Exclus intermediari. In-
formaţii la telefon 0757-731558. 
(5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

Multinațională, angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@gmail.

com.

SERVICII

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

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

la tel. 0745-993104.

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

AUTO-MOTO

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

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (2.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (2.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colec-
ţie, 240 buc Jurnalul Casei Tale, 
302 buc Bucătăria Mea, 258 buc 
Sănătatea, 60 buc ZOOM și 50 
buc diverse, credinţă, călătorii. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0264-321720. 
(2.20)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (2.20)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(2.10)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-

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.

ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(2.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(2.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (2.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (3.7)

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

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (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 mar-
ca "Consul" respectiv "Robo-
tron" (car mare). Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0721-356827.

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

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

DONAŢII

¤ Donez dulap cu 2 uși, masă de 
birou în formă U, din pal melami-
nat, mașină de scris electrică. Su-
naţi la tel. 0745-569336. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Intelectual, stare materială bu-
nă, vilă, mașină, caut doamnă in-
telectuală între 67-74 ani, fără 
obligaţii. Tel. 0744-523967. (6.10)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Na-
poca prin Administraţia Jude-
ţeană a Finanţelor Publice 
Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a doua licitaţie publi-
că, în data de 27.11.2018, 
ora 11.00, bunul mobil con-
stând din: Autoutilitară N1 

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul 

interesat asupra luarii deciziei de emitere a Autorizatiei 
integrate de mediu nr 1 din 21.03.2014 actualizata pentru 
desfasurarea activitatii de "Tratare a suprafetelor din metal 
si din materiale plastice utilizand un procedeu chimic sau 
electrolitic in cazul in care volumul cuvelor de tratare este 
mai mare cu 30 m3, in Turda str. Luncii nr 1, judetul Cluj, 
titular SC ELECTROLYTIC COATING SRL. 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Cluj, 
Calea Dorobantilor nr 99, bl 9B, fax 0264 410 716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm,ro in termen de 30 de zile de la data 
aparitiei anuntului

ANUNȚ DE MEDIU
APM CLUJ, anunţă publicul interesat ca planul/programul 

,,DEROGARE DE LA AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI 
FORESTIER UB I SACUIEU'' IN SACUIEU, JUD. CLUJ, nu necesita 
evaluare de mediu, planul urmand a fi  supus procedurii de 
adoptare fara aviz de mediu. 

Titular: COMUNA SACUIEU LOCALITATEA SACUIEU, NR. 
130, JUDETUL CLUJ. 

Observatiile si comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: 
reglementari@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre 
orele 9°°-14°°, in TERMEN DE 10 ZILE CALANDERISTICE DE 
LA DATA APARITIEI ANUNTULUI.

Fiat 244 Ducato 2.3 JTD, an 
fabricaţie 2002, preţ 6750 lei, 
plus TVA 1283 lei, bun propri-
etate a debitorului SC DAEMI 
FASHION SRL. Informaţii supli-
mentare pot fi obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 11A, te-
lefon 0264.591670, interior 
305 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunţuri - vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimația de transport 
pe numele VAIDA GEORGE 
ȘTEFAN, Facultatea de Arhitectu-
ră, anul II. Îl declar nul.

Abonează-te la

monitorul
¤  plăteşti doar 20 lei 

pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00
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SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

și colegii.
-  Deschidere spre a progresa profesional prin asimilarea 

de noi cunoștinţe.

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

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

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

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

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate lichidator 
judiciar al Magique SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iosif 
Vulcan, nr. 2c, Judeţ Cluj, CUI 23405151, J12/902/2008, 
organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

1. REMORCĂ BLYSS AH F270, an de fabricaţie 2015, 
culoare caroserie gri, sarcina maximă autorizată 2700 KG

4200 lei fără TVA.
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 22.11.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 29.11.2018, ora 13.00, 
respectiv în data de 06.12.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 0721414183

ANUNŢ CONCURS

Casa Judeţeană de Pensii Cluj, în conformitate 
cu prevederile  H.G. 611/2008, organizează concurs de 
recrutare  la sediul din Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 
2, judeţul Cluj, în data de 17.12.2018, ora 10:00 proba 
scrisă, iar proba de interviu urmând a fi  afi șată după 
desfașurarea probei scrise, pentru ocuparea funcţiei publice 
vacante de:

INSPECTOR grad profesional asistent  în cadrul Serviciului 
Comunicare Relaţii Publice şi Resurse Umane.

Relaţii suplimentare privind: condiţiile de participare 
la concurs, condiţiile specifi ce necesare participării la 
concurs , formularele necesare, bibliografi a, sunt disponibile 
accesând www.pensiicluj.ro sau se pot obţine la sediul 
Casei Judeţene de Pensii Cluj și la numărul de telefon 
0264/431010, interior 142.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

S.C. PRIMA HOLDING S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Fabricarea altor elemente de dulgherie 
şi tâmplărie pentru construcţii“, în localitatea Apahida, str. 
Libertăţii nr. 299 A, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni, marţi, 
miercuri, joi între orele 9,00-14,00 și vineri între orele 
9,00-12,00. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TANIRO CAPITAL S.A.

cu sediul social în România, jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, 
str. Horea, nr. 10, ap. 5, având număr de ordine în Registrul 
Comerţului J12/2120/2009, cod unic de înregistrare 26195089, 
atribut fi scal RO, capital social subscris și vărsat 103.000 lei, 
convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 
data de 16.12.2018, ora 10:00, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul 
zilei de 06.12.2018, stabilită ca dată de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine la data de 17.12.2018, 
la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor:

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului fi nanciar 
extern EUROAUDIT S.R.L., cu o perioadă de 1 an, respectiv 
de la data de 17.12.2018 până la data de 17.12.2019.

2. Aprobarea remuneraţiei auditorului fi nanciar extern.
3. Aprobarea încheierii contractului între societatea 

TANIRO CAPITAL S.A. și auditorul fi nanciar extern.
4. Aprobarea mandatării unei persoane să negocieze și 

să semneze contractul cu auditorul fi nanciar extern în 
numele și pe seama societăţii TANIRO CAPITAL S.A.

5. Aprobarea mandatării unei persoane să semneze în 
numele și pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA 
care urmează a fi  adoptată.

6. Aprobarea mandatării unei persoane să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea la Ofi ciul Registrului 
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a Hotărârii AGOA 
care urmează a fi  adoptată, și privind publicarea Hotărârii 
AGOA în Monitorul Ofi cial al României, Partea a IV-a.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
începând cu data de 15.11.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea 
Generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă. Reprezentarea acţionarilor se 
poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia 
administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor 
depune în original la sediul societăţii până la data de 
13.12.2018. În același termen buletinele de vot prin 
corespondenţă, completate și semnate de acţionari, se vor 
depune la sediul societăţii, personal sau prin poștă (prin 
scrisoare recomandată cu confi rmare de primire, pe care 
să fi e trecută adresa expeditorului/acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dna. Karaivanoff Maria-Cristina

INFORMARE

INFORMARE DEŞEURI NEMENAJERE
LA PUNCTELE DE COLECTARE A DEŞEURILOR MENAJERE
Pentru menţinerea curăţeniei la punctele de colectare a 

deșeurilor menajere vă rugăm să anunţaţi compania de 
salubritate când doriţi să vă debarasaţi de deșeuri voluminoase 
(mobilier), deșeuri de echipamente electrice și electronice 
sau deșeuri rezultate din activităţi de construcţii. Conform 
contractului de salubritate încheiat, colectarea acestora se 
realizează la cererea expresă a benefi ciarului.

În plus, deșeurile de echipamente electrice și electronice 
se colectează la puncte de colectare special amenajate: (1) 
Cartier Mănăştur – str. Bucium – zona garaj CTP, (2) Centru 
– zona Sala Sporturilor, (3) Cartierul Zorilor – Str. Meteor – 
in spatele blocului de pe str. Observatorului 107. În fi ecare 
ultima sâmbătă din fi ecare luna, aceste puncte vor fi  
supravegheate de un angajat al societăţii în intervalul orar 
0900- 1300, iar clienţii Rosal vor avea posibilitatea să 
depoziteze deșeurilor de echipamente electrice și electronice 
(DEEE) în condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate. 
Următoarele campanii de colectare a deșeurilor de echipamente 
electrice și electronice se vor desfășura în: 24.11.2018 
respectiv 29.12.2018.

Vă mulţumim pentru colaborare!

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Westas Invest SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în în sat Florești, com. Florești, str. 
Florilor, nr. 192/b, sc. 2, et. 1, ap. 25, jud. Cluj, CUI RO 
27526768, J12/1667/2010, organizează licitaţie publică 
pentru vânzarea următoarelor bunuri:

Total bunuri – 3.815,1 LEI
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 21.11.2018, ora 13.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.11.2018, ora 13.00, 
respectiv în data de 05.11.2018, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

Asset Recovery IPURL
Prin asociat coordonator

Av. Dragoș Giura

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret

1 Generator ferm PGM 1008F 337,5 

2 Vibrator beton, model ZN-C , 2,0 kw 72

3 Motopompa Ruris PP820, 3600 rpm 72

4 Motofi erăstrău 93,6

5 Mașină de amorsat cu emulsie bituminoasă 3240

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, Nr. 36, 
Ap. 15, Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/2160/1994 și având CUI 6022245, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din 
beton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 48.213,75 LEI, fără TVA
2. Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, nr. 1, 
jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1. Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, stâlpi și 
grinzi din beton armat, zidărie de închidere și compartimentare 
din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 252 mp (315 
mp suprafaţa construită).

2.2.  Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de 
producţie, având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere și 
compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de 200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3.  Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă zidărie 
portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 55.965 LEI, fără TVA
3. Utilaje de panifi caţie:

Preţ 13.578,5 LEI, fără TVA
4. Mijloace de transport
4.1. Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 

uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 74 kw.

 Preţ 975 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 21.11.2018, ora 11.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în următoarele date 28.11.2018 ora 
11.00, respctiv 05.12.2018 ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret

1 Cuptor brutărie 1365 

2 Vitrină mezeluri 169

3 Vitrină lactate 169

4 Mașină de ambalat, înfoliat 877,5

5 Dozator Apă 1170

6 Dospitor 4777,5

7 Cernator 1267,5

8 Cărucior panacoade 364

9 Cărucior răcire pâine 292,5

10 Cărucior racier pâine 292,5

11 Echipament de supraveghere 97,5

12 Mobilier, birotica 929,5

13 Obiecte de inventar 1.612

14 Ambalaje 195
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 „U” Cluj încheie 
anul pe teren propriu

Echipa de handbal feminin a 
Clubului Sportiv Universitatea Cluj 
va disputa meciul etapei a X-a a 
Ligii Națională pe teren propriu. 
Fetele pregătite de Alin Bondar vor 
primi joi, 15 noiembrie, vizita celor 
de la HC Dunărea Brăila. Acesta 
este ultimul meci ofi cial din acest 
an, Liga Națională reluându-se pe 
data de 10 ianuarie 2019. Meciul 
va avea loc cu începere de la ora 
18:00 în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Prețul unui bilet este 10 
lei, studenții și pensionarii benefi -
ciază de 50% reducere, iar elevii 
au accesul gratuit pe baza carnetu-
lui. Până în acest moment echipa 
de handbal feminin Universitatea 
Cluj se afl ă pe penultima poziție a 
clasamentului, cu un total de 8 în-
frângeri și o singură victorie.

Boian și Petruș 
în echipă 
la Trofeul Carpați

Ediția 2018 a Trofeului Carpați va 
avea loc în perioada 23-24 no-
iembrie la Sala Polivalentă din 
București, iar lotul echipelor 
naționale feminine A și B ale 
României a fost fi nalizat. Din lotul 
echipei B fac parte și două hand-
baliste universitare, Cristina Boian 
și Raluca Petruș, acestea fi ind 
așteptate la București pentru pre-
gătirea centralizată în 18 noiem-
brie. La Trofeul Carpați, România 
B va juca împotriva selecționatei 
Serbiei, iar România A împotriva 
Rusiei. Meciurile vor fi  disputate 
vineri, 23 noiembrie, și sâmbătă, 
24 noiembrie.

Campionatele 
mondiale de futnet

În perioada 16-18 noiembrie 
2018 va avea loc a 12-a ediție a 
Campionatului Mondial de Futnet. 
Peste 21 de țări vor fi  reprezentate 
la această competiție la Cluj-
Napoca. Desfășurată la Sala 
Polivalentă din Cluj-Napoca, orga-
nizatorii își propun cu ocazia aces-
tei competiții să dezvolte sportul la 
nivel național și internațional, 
creșterea numărului de practicanți 
ai acestui sport ca mod de relaxare 
sau chiar profesionist. Totodată or-
ganizatorii își doresc să înfi ințeze o 
Academie de Futnet care să ofere 
pregătirea sportivilor la un înalt ni-
vel. Desprinsă din sportul tenis cu 
piciorul, futnet, la nivelul 
României, înregistrează puțini 
practicanți, majoritatea celor 
legitimați fi ind din zona Ardealului 
și a Bucovinei. O echipă este for-
mată din maxim șase jucători și 
un antrenor.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Meciul amical disputat 

împotriva naţionalei 

Belgiei va avea loc 

astăzi, de la ora 19:00, 

pe stadionul „Dr. 

Constantin Rădulescu” 

din Cluj-Napoca.

Înainte de antrenament, 

selecţionerul Mirel Rădoi a 

punctat importanţa acestei 

ultime partide din acest an.

„Mă bucur că am reu-

şit să parafăm acest ami-

cal cu o echipă calificată 

ca şi noi la EURO. Voi pro-

fita de acest test pentru a 

încerca lucruri noi. Am 

ales să venim din nou la 

Cluj-Napoca pentru a le 

mulţumi oamenilor pen-

tru suportul din meciul cu 

Ţara Galilor, dar şi pentru 

că starea gazonului este 

una foarte bună”, a decla-

rat selecţionerul Români-

ei U21, Mirel Rădoi.

După ce a făcut minuni 

în meciul cu Portugalia, din 

preliminarii, portarul de la 

Genoa vrea să doboare şi pu-

ternica naţională a Belgiei, 

şi ea califi cată la Euro.

„E un test foarte impor-

tant pentru noi, trebuie să 

arătăm ceea ce am arătat şi 

până acum, cu atât mai mult 

cu cât este un meci amical 

şi sunt sigur că vom avea un 

rezultat pozitiv dacă vom 

avea aceeaşi mentalitate”, a 

spus Ionuţ Radu.

În ultimele patru meciuri 

jucate, de când a fost prelu-

ată de Mirel Rădoi, „naţio-

nala mică” a câştigat tot de 

atâtea ori, marcând 10 go-

luri şi primind unul singur. 

La performanţele României 

a contribuit din plin şi Ionuţ 

Radu, care are şi un pronos-

tic pentru Euro.

Întrebat dacă România 

poate ajunge în semifi nale, 

Radu a spus că speră ca Ro-

mânia să fi e marea surpriză 

de la EURO.

„Eu zic că vom fi  marea 

surpriză a Europeanului da-

că vom continua cu această 

mentalitate ca până acum, 

sunt sigur că vom obţine re-

zultate foarte mari. Presiu-

ne de ce? Până la urmă, nu 

vrem să pierdem, să ieşim 

din grupe. Noi tindem să 

ajungem cât mai sus”, a mai 

precizat Radu.

Ionuţ Andrei Radu, în vâr-

stă de 21 de ani, este căpi-

tanul naţionalei României 

U21 şi apără poarta celor de 

la Genoa, acolo unde a bifat 

8 meciuri în acest sezon de 

Serie A.

Preţul unui bilet pentru 

meciul amical cu naţionala 

Belgiei costă doar 10 lei.

Biletele sunt disponibile 

online numai pe site-urile 

bilete.frf.ro şi pe bilete.ro. 

Fiecare persoană poate cum-

păra maximum patru bile-

te, urmând ca acestea să 

fi e nominale (numele, da-

ta şi locul naşterii ale titu-

larului vor fi  inscripţiona-

te pe toate).

Tragerea la sorţi a grupe-

lor turneului final găzduit 

anul viitor de Italia şi San 

Marino va avea loc pe 23 

noiembrie, la Bologna.

Sunt deja califi cate la EU-

RO: Italia (gazdă), Spania, Fran-

ţa, Anglia, Serbia, Germania, 

Croaţia, România, Belgia, Da-

nemarca. Ultimele două locuri 

vor fi  decise în urma play-off-ului 

în dublă manşă: Polonia – Por-

tugalia, Grecia – Austria.

Ionuț Radu, înaintea meciului cu Belgia: 
„Vom avea un rezultat pozitiv”
Reprezentativa Under 21 a României a efectuat ultimul antrenament înaintea meciului cu Belgia

Ionuț Radu este liderul naționalei Under 21 a României, la a cărei califi care la Euro 2019 a contribuit din plin

Echipa de volei feminin 

Universitatea Cluj a reuşit 

să învingă formaţia Dinamo 

Bucureşti în al doilea meci 

disputat în acest sezon 

pe teren propriu.

În faţa unui public numeros, 

fetele antrenate de Luminiţa 

Trombiţaş au reuşit să învingă 

categoric, scor 3-0 (25-23, 25-14, 

25-16) formaţia din Bucureşti 

după un început de meci des-

tul de echilibrat.

După 25-23 în primul set, se-

tul secund clujencele l-au înce-

put în forţă, punctând de cinci 

ori fără drept de apel al bucureş-

tencelor. Căpitanul echipe oaspe-

te a avut mai multe reclamaţii de 

făcut arbitrilor pe fondul mingi-

lor pierdute, acest lucru aducân-

du-i şi un cartonaş galben.

Setul trei a rămas în ace-

eaşi notă, clujencele punctând 

cu o serie de mingi scurte la 

baza fi leului dar destul de pu-

ternice încât să nu poate fi  

scoase de bucureştence.

Căpitanul echipei de volei fe-

minin a Universităţii Cluj, Ra-

luca Bucur, a declarat, după 

meci, că aveau aşteptări mari 

dar cu multă muncă au reuşit 

victoria. „A fost un meci greu 

psihic pentru noi pentru că 

aveam aşteptări mari, ne do-

ream să câştigăm şi ne-am pre-

gătit pentru asta. Am început 

greu primul set, apoi ne-am dat 

drumul la joc şi e prima victo-

rie cu Dinamo cu 3-0. Suntem 

foarte fericite”, a declarat căpi-

tanul echipei, Raluca Bucur.

Luminiţa Trombiţaş, an-

trenorul principal al echipei 

Universitatea Cluj, s-a rezu-

mat doar la a spune că este 

foarte fericită pentru aceas-

tă victorie.

,,Sunt foarte fericită şi foar-

te mândră de copiii mei. Vreau 

să le felicit pe fete şi, totodată, 

publicul care ne-a susţinut. Sunt 

foarte fericită, nu ştiu ce să vă 

mai spun”, a spus antrenorul 

echipei clujene.

Următorul meci pentru vo-

leibalistele de la Universitatea 

Cluj va avea loc, în deplasare, 

în compania formaţiei CSM Târ-

govişte, sâmbătă, 17 noiembrie, 

de la ora 17:00.

Victorie pentru voleibalistele clujence 
în al doilea meci pe teren propriu

MIREL RĂDOI | selecționerul României U21

 „Mă bucur că am reuşit să 
parafăm acest amical cu o echipă 
calificată ca şi noi la EURO. Voi 
profita de acest test pentru a 
încerca lucruri noi. Am ales să 

venim din nou la Cluj-Napoca 
pentru a le mulţumi oamenilor 
pentru suportul din meciul cu Ţara 
Galilor, dar şi pentru că starea 
gazonului este una foarte bună“
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