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POLITICĂ

Luna şi vizita Corinei Creţu 
la Cluj. Şi a lui Victor Ponta
Comisarul european Corina Creţu şi lide-
rul Pro România Victor Ponta ajung astăzi 
la Cluj-Napoca.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Terenul din centrul Clujului 
care este o ruină de 12 ani
Un teren de pe strada Victor Babeş stă 
abandonat de 12 ani. Consiliul Judeţean 
nu e în stare să îl amenajeze.  Pagina 5

ACTUALITATE

Drumul spre Ic Ponor, 
închis din cauza viscolului
Drumul judeţean Răchiţele – Doda Pilii es-
te închis trafi cului rutier din cauza nămeţi-
lor de zăpadă de pe carosabil.  Pagina 5

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

ECONOMIE

StartUp Nation: 14.000 de afaceri, înscrise. 
Proiectele de la Cluj au fost depunctate

ACTUALITATE

Presemnalizarea radarelor afectează 
dreptul la viaţă, susţine Curtea Constituţională

Ştefan-Radu Oprea, ministrul 
pentru Mediului de Afaceri, Co-
merţ şi Antreprenoriat, a anun-
ţat, miercuri, stadiul StartUp 
Nation 2018, a cărui aplicaţie 
este deschisă, în prezent.

„Pentru StartUp Nation 
2018, avem peste 14.000 de pla-
nuri de afaceri deja implemen-
tate în aplicaţie şi peste 20.000 
de utilizatori care s-au înregis-
trat”, a afi rmat Ştefan-Radu 
Oprea, ministrul pentru Mediu-
lui de Afaceri, Comerţ şi An-
treprenoriat, miercuri, într-o 
conferinţă de presă.

Aplicaţia programului a fost 
deschisă la data de 27 decem-
brie 2018 şi urmează a fi  în-
chisă la 12 februarie 2019, la 
ora 19.00. „Probabil undeva în 
perioada verii, vor începe de-
contările în 2019 referitoare la 
planurile de afaceri implemen-

tate şi dezvoltate în 2018”, a 
apreciat Oprea.

Alocarea fi nanciară este de 
maximum 200.000 de lei pentru 
fi ecare aplicant, iar bugetul a-
cestui an este de maximum 2 
miliarde de lei, putând fi nanţa 
10.000 de antreprenori.

Ministrul a reamintit că an-
treprenorii trebuie să îşi facă 
un plan de afaceri realist, mai 
ales în ceea ce priveşte numă-
rul de angajaţi.

Anul trecut a fost menţinut 
criteriul cu densitatea IMM-uri-
lor, unde trei judeţe au fost sunt 
depunctate – Bucureşti, Ilfov şi 
Cluj. Bucureştiul are 5,99 de 
IMM-uri la suta de locuitori, ju-
deţul Cluj are 4,23, iar Ilfov are 
4,71. Astfel, fi rmele din Capita-
lă şi cele 2 judeţe au pierdut din 
start 15 puncte la evaluarea au-
tomată a planurilor de afaceri.

Presemnalizarea dispoziti-
velor radar instalate pe auto-
vehicule staţionare sau pe su-
porţii amenajărilor rutiere şi 
a dispozitivelor radar tip pis-
tol afectează protejarea drep-
tului la viaţă şi la integritatea 
fizică şi psihică.

„Curtea constată că este în-
temeiată critica autorului 
obiecţiei de neconstituţionali-
tate, potrivit căreia soluţia le-
gislativă privind obligativita-
tea presemnalizării prezenţei, 
în zona drumului public, a dis-
pozitivelor radar instalate pe 
autovehicule staţionare sau pe 
suporţii amenajărilor rutiere şi 
a dispozitivelor radar tip pis-
tol aduce atingere prevederi-
lor constituţionale privind res-
pectarea obligatorie a legilor 
şi afectează protejarea dreptu-
lui la viaţă şi la integritatea fi -

zică şi psihică”, se arată în mo-
tivarea deciziei.

Judecătorii constituţionali 
apreciază că soluţia legislativă 
este de natură să crească agre-
sivitatea rutieră.

„Soluţia legislativă nu este ap-
tă să conducă la creşterea gra-
dului de siguranţă a circulaţiei 
rutiere, întrucât nu asigură con-
formarea conducătorilor de au-
tovehicule la regimul legal de vi-
teză prevăzut pentru întreg sec-
torul de drum respectiv. Dimpo-
trivă, obligativitatea atenţionării 
conducătorilor de autovehicule 
cu privire la acţiunile poliţiei ru-
tiere este de natură să ducă la 
creşterea agresivităţii rutiere pe 
segmentele de drum public pe 
care nu sunt postate panouri de 
atenţionare, iar nu la diminua-
rea şi stoparea acestei agresivi-
tăţi”, consideră CCR.
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Injurii și indiferență în orașul de 5 stele!
În scaun cu rotile, umilit de taximetriștii clujeni. 
Doi bărbați, unul dintre ei în scaun cu rotile, au trecut prin clipe umilitoare în stația de taxi din Piața Gării. Pagina 4

Murdărie și nepăsare la Chirurgie I

O filmare în incinta Clinicii de Chirurgie I din Cluj-Napoca surprinde dezastrul din această instituție medicală. Emanuel Ungureanu, 
vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, susține că ”dezastrul acestei clinici, unde au fost salvate 
mii de vieți, s-a desăvârșit atunci când profesorul Constantin Ciuce a decis să plece în zona medicinii private”. Pagina 3

Să trăiți bine
cu 2.600 lei/lunar!
Cât costă traiul decent în România?
Autoritățile consideră că o familie alcătuită din doi adulți și doi copii poate trăi în condiții decente în mediul 
urban cu 2.600 lei lunar. Din care ar putea să și economisească 236 de lei!  Anul trecut, un studiu calcula 
valoarea coșului de consum lunar la 6.762 de lei lunar pentru o familie similară. Detalii în pagina 2
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Infractori la indigo. 
Beţi şi fără permis la volan!
Doi clujeni, unul din Iclod, celălalt din 
Florești, au fost prinși la volan în situaţii 
identice: sub infl uenţa alcoolului și cu per-
misul suspendat. “La data de 15 ianuarie, 
în jurul orei 18.15, poliţiștii din Gherla au 
depistat pe DJ 109B pe raza localităţii 
Fundătura un bărbat de 56 de ani din co-
muna Iclod care conducea un tractor, deși 
se afl a sub infl uenţa băuturilor alcoolice, 
respectiv cu o concentraţie alcoolică de pes-
te 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. De 
asemenea, poliţiștii au stabilit că bărbatul 
avea dreptul de a conduce suspendat”, 
transmite IPJ Cluj. De asemenea, poliţiștii 
din Florești cercetează un bărbat de 47 de 
ani pentru conducere sub infl uenţa alcoolu-
lui. “La data de 16 ianuarie, în jurul orei 
02.20, poliţiștii au depistat un bărbat de 47 
de ani din Florești în timp ce conducea un 
autoturism pe raza localităţii, deși se afl a 
sub infl uenţa băuturilor alcoolice, respectiv 
cu o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool 
pur în aerul expirat. De asemenea, poliţiștii 

au stabilit că bărbatul se afl a în perioada în 
care dreptul de a conduce îi era suspendat”, 
menţionează IPJ. Ambii șoferi s-au ales cu 
dosare penale.

Bărbat tâlhărit după ce 
şi-a scos banii de la bancă
Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului Dej 
au identifi cat și reţinut, pentru 24 de ore, 
un bărbat bănuit de comiterea infracţiunii 
de tentativă la tâlhărie. “La data de 15 ia-
nuarie, poliţiștii din Dej au identifi cat și de-
pistat un bărbat, în vârstă de 50 de ani din 
Cășeiu bănuit de comiterea unei tentative 
la infracţiunea de tâlhărie. Conform cercetă-
rilor efectuate, la data menţionată, în jurul 
orei 20:00, cel în cauză ar fi  încercat să-l 
deposedeze de geantă, prin violenţă, pe un 
bărbat de 49 de ani, din Dej. Anterior inci-
dentului, persoana vătămată și-ar fi  scos 
bani de la un ATM, fi ind urmărit de către 
agresor din acel loc până în casa scării imo-
bilului în care locuiește, unde a avut loc 
agresiunea. Poliţiștii au dispus măsura reţi-
nerii pentru 24 de ore faţă de bărbat, aces-

ta fi ind cercetat pentru comiterea infracţiu-
nii de tentativă la tâlhărie califi cată”, trans-
mite IPJ Cluj.

A venit la Cluj fără permis, 
dar cu numere false!
La data de 15 ianuarie în jurul orei 23.40, 
poliţiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au de-
pistat pe strada Oașului, din municipiul 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, un bărbat de 45 
de ani, din orașul Amara, judeţul Ialomiţa, 
care conducea un autoturism, deși se afl a 
în perioada în care dreptul de a conduce îi 
era suspendat. “Verifi cările efectuate de 
poliţiști au scos în evidenţă faptul că auto-
turismul condus de bărbat avea numerele 
de înmatriculare false. În cauză se efectuea-
ză cercetări sub aspectul săvârșirii infracţiu-
nilor de conducerea pe drumurile publice a 
unui autovehicul de către o persoană căreia 
exercitarea dreptului de a conduce i-a fost 
suspendată și conducerea pe drumurile pu-
blice a unui autovehicul cu număr fals de 
înmatriculare”, se arată într-un comunicat 
de presă al IPJ Cluj.

Pe scurt

Comisia de Insolvenţă 

la Nivel Central, din care 

fac parte, printre alţii, 

reprezentanţi ai 

Ministerului Muncii, 

a publicat în Monitorul 

Ofi cial o decizie privind 

aprobarea criteriilor gene-

rale pentru stabilirea nive-

lului de trai rezonabil.

„Valoarea coşului minim 

lunar de consum reprezintă 

pragul minim sub care nu pot 

fi  stabilite cheltuielile pentru 

asigurarea unui nivel de trai 

rezonabil. Această valoare re-

prezintă suma de bani din 

veniturile debitorului care nu 

poate fi  oprită pentru plata 

datoriilor deoarece îi este ne-

cesară pentru acoperirea chel-

tuielilor indispensabile asi-

gurării traiului zilnic pentru 

sine şi familia sa”, se arată 

în documentul care face re-

ferire la procedura insolven-

ţei persoanelor fi zice şi ram-

bursarea sumelor.

Pentru o persoană care lo-

cuieşte în mediul urban, va-

loarea coşului minim este, po-

trivit deciziei publicate, de 

797 lei pentru fi ecare adult, 

587 lei pentru fi ecare copil cu 

vârsta de peste 14 ani, şi 419 

lei pentru fi ecare copil cu vâr-

sta de până la 14 ani.

Pentru cei din mediul ru-

ral, suma este de 644 lei/adult, 

473 lei/copil de peste 14 ani 

şi 339 lei/copil sub 14 ani.

Coşul minim lunar de 

consum pentru o familie de 

doi adulţi şi doi copii din 

mediul urban, stabilit de In-

stitutul de Cercetare a Cali-

tăţii Vieţii, este de 2.600 lei. 

Acesta consideră că din aceş-

ti bani, familia poate chiar 

economisi, respectiv 236 lei/

lună. Cei mai mulţi bani ar 

merge pe mâncare, respec-

tiv 1.069 lei.

Anul trecut, la fi nalul lu-

nii octombrie, Institutul de 

Cercetare a Calităţii Vieţii a 

derulat o cercetare la nivel na-

ţional pentru fundamentarea 

unui coş minim de consum 

pentru un trai decent în Ro-

mânia. Potrivit acestuia, va-

loarea coşului de consum pen-

tru un trai decent este de 6.762 

lei pe lună pentru o familie 

de doi adulţi şi doi copii, în 

mediul urban, luând în calcul 

că unul dintre copii are 12-14 

ani, iar celălalt 8-10 ani.

Trai minim decent înseam-

nă, în concepţia celor care au 

realizat studiul, toate nevoi-

le biologice şi sociale gene-

rale care sunt acoperite la un 

moment dat.

Acesta include alimentaţie 

echilibrată, haine şi încălţă-

minte noi, familia dispune de 

locuinţă cu un anumit grad 

de intimitate şi autonomie a 

membrilor, mobilată şi echi-

pată cu aparate electrocasni-

ce în stare bună, posibilitatea 

de plăti facturile, asigurarea 

îngrijirii sănătăţii adecvate, 

posibilitatea de a se recrea la 

cinema, muzeu şi vacanţă o 

dată pe an. De asemenea, s-a 

luat în calcul şi posibilitatea 

de constitui un fond de eco-

nomii pentru a putea procu-

ra bunuri scumpe de folosin-

ţă sau pentru a acoperi chel-

tuieli extraordinare ocaziona-

le sau neprevăzute, inclusiv 

pentru a-şi ajuta apropiaţii în 

caz de nevoie.

Preţurile pentru produsele 

alimentare au fost colectate 

din pieţe şi supermaketuri în 

cinci oraşe (Braşov, Cluj, Con-

stanţa, Iaşi, Timişoara) în ca-

re a fost efectuată cercetarea. 

S-a utilizat o medie a preţuri-

lor colectate. Astfel s-a ajuns 

la 1.405 lei pentru coşul ali-

mentar. Aici au fost include 

produse de la făină la cafea.

Pentru dotarea locuinţei 

s-a constatat că lunar ar fi  

nevoie de 220,45 lei, iar pen-

tru cheltuielile cu apă, im-

pozite pentru locuinţă etc. 

de 476,8 lei/lună.

În ceea ce priveşte produse-

le precum detergenţi, hârtie de 

toaletă, spumă de ras, periuţă 

de dinţi şi aşa mai departe ar 

fi  nevoie de 273,71 lei/lună.

Pentru servicii de tuns, in-

ternet, TV, transport – 488,35 

lei/lună/familie, educaţie şi 

cultură – 545,8 lei, îngrijirea 

sănătăţii – 107,45 lei, recree-

re şi vacanţă – 234,11 lei.

2 adulţi şi 2 copii pot trăi
cu 2.600 lei/lună, la oraş
Autoritățile consideră că o familie alcătuită din doi adulți și doi 
copii poate trăi în condiții decente în mediul urban cu această 
sumă. Anul trecut, un studiu calcula valoarea coșului de consum 
lunar la 6.762 de lei lunar pentru o familie similară.

Coşul minim lunar de consum pentru o familie de doi adulţi şi doi copii din mediul urban, stabilit 
de Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii, este de 2.600 lei
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Desant al politicienilor, joi, 

la Cluj-Napoca. Foşti premi-

eri şi miniştri ai României 

din perioada 2000-2018 

şi reprezentanţi ai mediului 

de afaceri se reunesc astăzi 

la Cluj-Napoca pentru a 

dezbate politica de coeziu-

ne socială în UE.

 Dezbaterea este organi-

zată de Departamentul de 

Istorie Universală şi Relaţii 

Internaţionale din cadrul In-

stitutului de Istorie ”Geor-

ge Bariţiu” iar printre cei 

care şi-au anunţat prezenţa 

se numără comisarul euro-

pean Corina Creţu.

Evenimentul are loc înce-

pând cu ora 16.30 în Sala de 

conferinţe a Institutului de pe 

strada Mihail Kogălniceanu. Prin-

tre cei care şi-au anunţat pre-

zenţa la masa rotundă de joi se 

numără foştii premieri Victor 

Ponta, Mihai Tudose, Sorin Grin-

dean şi Sorin Câmpeanu.

De asemenea, Victor Pon-

ta vine alături de echipa de 

conducere a partidului Pro Ro-

mânia, unde participă la o 

conferinţă ce succede Biroul 

Politic Naţional al partidului. 

La întâlnirea de joi, 17 ianu-

arie, Ponta va fi  însoţit de vi-

cepreşedinţii Pro România Da-

niel Constantin, Nicolae Bă-

nicioiu şi Aurelia Cristea.

Reamintim că în urmă cu 

câteva zile, Corina Creţu de-

clara la Digi24 că îşi doreşte 

să candideze la europarlamen-

tarele din 2019, că a primit o 

singură propunere de la Vic-

tor Ponta, pe care o analizea-

ză şi o ia în considerare.

„Îmi doresc să candidez. Da. 

Sunt în PSD de la 22 de ani, 

mă deranjează aceste atacuri 

că pentru un loc pe listă sunt 

dispusă să sar dintr-o barcă în 

alta. Am rămas în PSD cu toa-

te aceste atacuri şi jigniri, pen-

tru că ţin la acest partid atât de 

mult. Nu sunt genul să sar din-

tr-o barcă în alta. Dar dacă m-aş 

duc la Pro România, nu mă duc 

pe altă zonă politică decât cea 

de social-democrată. Mă duc 

la cel care m-a propus când e-

ra prim-ministru cap de listă. 

Nu înţeleg de ce în PSD se fa-

ce o demonizare a lui Victor 

Ponta, a avut o guvernare cu 

greşeli, dar s-a maturizat, du-

pă părerea mea. Sunt social-de-

mocrată, dar dacă nu mai sunt 

dorită într-un loc, ce să fac? Să 

mă duc în munţi? Ce trădez? 

Până la urmă Ponta e PSD”, a 

explicat Corina Creţu.

În ultimele luni, Corina Cre-

ţu a venit de mai multe ori la 

Cluj-Napoca, ultima vizită fi -

ind pe 2 decembrie la un eve-

niment festiv de Ziua Naţio-

nală a României, ocazie cu 

care a lăudat Ardealul, des-

pre care a spus că este “cam-

pion la atragerea banilor eu-

ropeni”. La eveniment a fost 

prezent, printre alţii, şi fostul 

premier Victor Ponta.

„Vă asigur de tot sprijinul 

meu până în ultima zi a man-

datului european pentru că 

avem nevoie disperată de pro-

iecte noi pentru a nu pierde 

aceşti bani care sunt alocaţi 

României. Am vorbit cu dom-

nul Boc despre proiectul tre-

nului metropolitan pentru Cluj. 

Sunteţi un exemplu pentru în-

treaga ţară de bune practici”, 

spunea atunci Creţu.

În septembrie anul tre-

cut, Creţu a participat, tot 

la Cluj-Napoca, la un dialog 

cu cetăţenii intitulat „Un bu-

get modern pentru o Uniu-

ne mai puternică”, organi-

zat la Facultatea de Studii 

Europene a UBB.

Inclusiv Ioan Rus, fostul mi-

nistru de interne şi unul din 

liderii grupului de la Cluj, a 

declarat că sprijină Pro Româ-

nia, partidul lui Victor Ponta.

„Nu e în regulă ce se întîm-

pla în PSD. Partidul se duce de 

râpă. Voi pune umărul la noua 

formaţiune condusă de Victor 

Ponta. Soluţia pe care o pro-

pun Victor Ponta, Daniel Con-

stantin şi Sorin Câmpeanu cred 

că este o soluţie bună şi eu îi 

voi sprijini pe ei”, spunea Rus.

Prezent ieri la Oradea, 

Ponta a reafi rmat că nu va 

candida în anul 2019 la pre-

şedinţia României, însă a 

adăugat că partidul său va 

pregăti un candidat, poate 

chiar independent, pentru 

a-i bloca accesul lui Liviu 

Dragnea în turul doi.

Luna şi vizita Corinei Creţu la Cluj-Napoca. Şi a lui Victor Ponta. Ce îi aduce la Cluj?
Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, şi liderul Pro România, Victor Ponta, ajung astăzi la Cluj-Napoca. 
Pentru ambii este a doua vizită pe care o fac în oraşul de pe Someş în decurs de câteva săptămâni.

Saltele pătate cu secreţii, 

bureţi infecţi, saloane 

dezafectate. Emanuel 

Ungureanu publică ima-

gini reprobabile fi lmate 

la Clinica Chirurgie I 

din Cluj-Napoca.

„Catastrofă!” Aşa îşi înce-

pe deputatul USR descrierea 

clipului realizat în incinta Cli-

nicii Chirurgie I. Acesta a fă-

cut un tur al spitalului, fi l-

mând câteva saloane dezafec-

tate şi coridoare pline de cu-

tii, tărgi şi saltele rupte. Ima-

ginile desprinse parcă din fi l-

mele horror cu clinicile pără-

site ridică din nou mari sem-

ne de întrebare cu privire la 

gestionarea Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj.

„Clinica Chirurgie I din 

Cluj-Napoca este în pragul 

dezastrului! Saloanele: 322, 

323, 324, 325, goale, în une-

le încăperi se văd hidos sal-

telele infecte, imaginile dezo-

lante ale dezastrului unui ma-

nagement iresponsabil 

într-unul din cele mai mari 

spitale din România, Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj. După plecarea profeso-

rului Ciuce (n.r. Constantin 

Ciuce) la Spitalul Regina Ma-

ria şi a mai multor cadre me-

dicale şi asistente, această cli-

nică este într-o situaţie catas-

trofală”, scrie Ungureanu, ca-

re aminteşte de divergențele 

dintre fostul şef al Secţiei de 

Chirurgie I şi managerul Spi-

talului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj, Petru Şuşcă.

După plecarea lui Ciuce 
se alege praful?

În noiembrie 2017, Emanu-

el Ungureanu dezvăluia că me-

dicii din Cluj renovează saloa-

nele pe banii lor, amintind de 

prof. Simona Rednic de la Sec-

ţia de Reumatologie a Spitalu-

lui Judeţean Cluj, cea care a 

suportat integral din buzuna-

rul propriu costurile moderni-

zării salonului 1. În aprilie 

2018, tot deputatul USR a fost 

cel care a tras un semnal de 

alarmă cu privire la craterele 

din curtea plină cu gropi a Spi-

talului Judeţean Cluj. Acum, 

acesta susţine că plecarea fos-

tului director medical al Sec-

ţiei Chirurgie I, devenit ulteri-

or directorul medical al primu-

lui spital privat din Cluj va mă-

ri proporţiile haosului.

„Vă amintiţi de războiul din-

tre prof. Ciuce şi managerul a-

cestui spital? ş...ţ Dezastrul 

acestei clinici performante, un-

de au fost salvate mii de vieţi, 

s-a desăvârşit atunci când prof. 

Ciuce, sătul de batjocură şi 

umilinţe, a decis să plece în 

privat, să devină directorul me-

dical al Spitalului Regina Ma-

ria. Medicii se plâng de nenu-

mărate lipsuri, de la aţe de su-

tură până la anticoagulante, 

antibiotice şi tuburi de dren, 

există un defi cit uriaş de per-

sonal, determinat de defi cien-

ţe de management, de carac-

ter. O situaţie catastrofală ca-

re persistaă de ani de zile, des-

pre care vorbesc pe la colţuri 

medicii, asistentele de aici, dar 

nimeni nu-şi asumă dezastrul”, 

spune deputatul USR, afl at în 

confl ict de mai mult timp cu 

Petru Şuşcă.

Numărul de paturi pentru 
bolnavi a fost redus

Emanuel Ungureanu sus-

ţine că bolnavii de cancer 

sunt trimişi acasă din cauza 

faptului că medicii nu au pa-

turi pe care să-i interneze. 

Numărul de paturi pentru 

pacienţi a fost redus de la 75 

la 56 din pricina lipsei de 

personal. Acesta pune tunu-

rile pe guvernanţi, cărora le 

reproşează faptul că îşi în-

dreaptă atenţia spre îmbu-

nătăţirea situaţiei infractori-

lor şi eliberarea de locuri în 

penitenciare, dar poartă prea 

puţin grija condiţiilor din spi-

talele din România.

„Am găsit un salon deza-

fectat, cinci saloane de la ma-

saj care au fost închise, în 

decembrie a fost închis şi eta-

jul 1, în condiţiile în care pa-

cienţii bolnavi de cancer ca-

re se tratează aici ar avea ne-

voie de sprijin, iar medicii 

sunt nevoiţi să le spună că 

nu sunt locuri. ş...ţ Să reduci 

numărul paturilor în Cluj, în 

condiţiile în care doar privind 

numărul bolnavilor de can-

ceri situaţia se prezintă ca-

tastrofal, nu mai are nevoie 

de comentarii!”, mai spune 

deputatul USR.

Clinica Chirurgie I, în pragul colapsului?
Imagini uluitoare care pătează imaginea Spitalului Județean de Urgenţă Cluj

Emanuel Ungureanu: „Clinica Chirurgie I din Cluj-Napoca este în pragul dezastrului!”
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Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Problema scumpirii parcă-

rilor a fost îndelung dez-

bătută de clujenii nemul-

ţumiţi care s-au obişnuit 

să aibă mereu maşina la 

scară. Tarifele sunt scum-

pe, dar nu cele mai scum-

pe din ţară şi trebuie luat 

în considerare şi salariul 

mediu în comparaţie cu 

celelalte oraşe.

Începând de la 1 ianuarie, 

tarifele pentru parcare au cres-

cut de la 5 lei la 7 lei pe oră 

în centrul Clujului, iar două 

ore costă 14 lei. Trebuie ţinut 

însă cont că s-au făcut inves-

tiţii în ceea ce priveşte confor-

tul plăţii parcărilor. La sfârşi-

tul anului trecut au fost insta-

late 100 de parcometre care 

funcţionează în regim auto-

mon, doar cu energie solară.

Monitorul de Cluj prezintă 

situaţia parcărilor şi în alte 

mari oraşe ale ţării, în com-

paraţie cu Cluj-Napoca. Tre-

buie ţinut însă cont şi că sa-

lariul mediu net la noi în oraş 

este de 3065 de lei, parcarea 

este gratuită în centrul mu-

nicipiului între orele 21 şi 07 

şi în zilele de duminică de a-

semenea nu se plăteşte.

Bucureşti
Astfel, în Bucureşti unde, 

într-adevăr, salariul mediu es-

te mult mai mare decât în Ini-

ma Ardealului, ajungând în 

2018 la suma de 3500 de lei, 

parcarea în zona zero este de 

10 lei pe oră şi este limitată la 

o durată de maximum 2 ore, 

iar după expirare se aplică o 

suprataxare cu dublul tarifu-

lui iniţial. De asemenea, se plă-

teşte o taxă pentru parcarea şi 

pe timp de noapte.

Timişoara

De şase ani, şoferii care 

parchează în Timişoara plă-

tesc acelaşi preţ, iar oficia-

lii din Primăria Timişoara 

nu vor să mărească aceste 

tarife. De aceea şi în 2019 

Timişorenii continuă să plă-

tească în zona zero 3 lei/

oră prin vouchere şi 0,75 

euro/oră + TVA prin SMS.

În Timişoara, salariul mediu 

net este de 2.992 de lei pe lună.

Oradea

Oradea s-a dezvoltat foar-

te mult în ultima perioadă, 

iar posibilităţile sunt din ce 

în ce mai multe. Salariul me-

diu net este de 2209 lei, mult 

mai mic în comparaţie cu 

Clujul. În ce priveşte taxele 

de parcare, plata anticipată 

cu cardul pe telefonsau cu 

tichet de parcare răzuibil s-a 

majorat de la 1,30 lei la 1,50 

lei pentru 30 de minute, de 

la 2,60 lei la 3 lei pentru o 

oră şi de la 5,20 lei la 6 lei 

pentru două ore în acest an.

Sibiu

În Sibiu, unde salariul me-

diu net este destul de apropi-

at de cel al Clujului, 2787 lei, 

preţul parcărilor a crescut foar-

te mult într-un timp foarte 

scurt. Cu toate acestea este 

mult mai mic decât la noi. În 

centrul oraşului, sibienii tre-

buie să scoată 2 lei pentru o 

jumătate de oră şi 10 lei pe zi. 

Are Clujul cele mai scumpe 
tarife la parcări din ţară?
Singurul oraş care bate Clujul la preţuri este Capitala

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Într-o postare pe Facebook, 

Andrei Nicu povesteşte cli-

pele umilitoare prin care au 

trecut doi bărbaţi, unul din-

tre ei în scaun cu rotile, în 

staţia de taxi din Piaţa 

Gării, în momentul în care 

aceştia voiau să urce într-o 

maşină. Refuzaţi pe rând 

de fi ecare şofer, cei doi băr-

baţi au pierdut minute în 

şir lovindu-se de atitudinea 

nesimţită a taximetriştilor.

„Grăbit spre lucru, trec pe 

lângă o persoană în scaun ru-

lant şi însoţitorul acesteia. Bă-

nuiam că urmează să urce in 

taxi. Mă opresc şi văd cum 

merg de la o maşină la alta şi 

nu urcă în nici una. Mă duc 

spre ei şi întreb de ce nu au 

urcat, şi dacă scaunul se plia-

ză sau necesită o maşină spe-

cială. În ideea să le comand 

un taxi special, că nu păreau 

a fi  din Cluj. Au răspuns cu 

deznădejde că toţi din cei sta-

ţionaţi acolo au refuzat să îi 

ia, şi că scaunul se pliază şi 

că ar încăpea într-un portba-

gaj normal. De aici începe cir-

cul. Mă duc la fi ecare maşină 

şi întreb dacă nu îi iau pe aceş-

ti doi domni. Răspunsul a fost 

năucitor, că «nu pot» sau că 

«nu vor». Unul din ei devine 

chiar agresiv şi începe să mă 

înjure”, mărturiseşte Andrei 

Nicu, care povesteşte apoi cum 

a rezolvat situaţia stânjenitoa-

re pentru cei doi bărbaţi.

„Sun la Napoca Taxi, pen-

tru că aceşti domni nu ştiau 

cum să comande un taxi. Şi îi 

explic dispecerului că au mi-

nim 4 maşini în Piaţa Gării şi 

toţi refuză un domn în scaun 

rulant şi însoţitorul acestuia. 

Îi explic că scaunul se pliază 

şi că refuzul transportului es-

te ilegal. Îmi transmite că îmi 

trimite o maşină specială pen-

tru aşa ceva. Am confundat 

un Dacia Logan break că fi ind 

maşina ce urma să ajungă. Vor-

besc cu şoferul, zice că nu es-

te el, dar este dispus să facă 

cursa. Chiar atunci apare şi o 

Dacia Sandero, fi ind maşina 

trimisă prin dispecerat. Se ur-

că cel din scaun singur în ma-

şină, însoţitorul pliază scau-

nul şi îl pune în portbagaj şi 

pleacă”, scrie Andrei Nicu.

Tânărul se întreabă de ce 

bărbaţii au trebuit să treacă 

prin astfel de clipe umilitoa-

re. Scenele reprobabile vin 

în contextul în care, zi de zi, 

Clujul este denumit 

„oraş-magnet”, un veritabil 

„leagăn” al civilizaţiei, res-

pectului, toleranţei, un oraş 

în care se doreşte o calitate 

a vieţii excepţională.

„Era atât de greu să îi ia din 

prima primul taximetrist? Să 

nu îi umilească 20 de taxime-

trişti la ajungerea lor în Cluj 

doar pentru că pot? Dacă nu 

interveneam cred că mai stă-

teau jumătate de oră până i se 

făcea milă cuiva. Până la ajun-

gerea maşinii trimise, cel din 

Loganul albastru, când a vă-

zut că am făcut poză, iese din 

maşină şi începe să mă jig-

nească şi să mă înjure, gesti-

culând agresiv şi foarte aproa-

pe de mine. I-am transmis că 

dacă are o problemă persona-

lă cu noi sau cu mine, să vi-

nă mai în faţă să discutăm, 

unde zărisem o maşină de po-

liţie”, declară tânărul.

Andrei Nicu susţine că a 

fost imorală atitudinea ta-

ximetriştilor, care au încăl-

cat legea, umilind persoa-

ne cu handicap. Acesta pro-

pune drept soluţie o amen-

dă sau pierderea licenţei de 

taximetrie.

În scaun cu rotile, umilit de taximetriştii clujeni
Un tânăr din Cluj-Napoca, martorul unei scene reprobabile petrecute miercuri, în Piaţa Gării, 
trage un semnal de alarmă privind comportamentul obraznic al taximetriştilor faţă de clienţi.

Cei doi bărbați au stat minute în șir în frig până să fi e preluați de un taxi

Un comentariu la postarea lui Andrei Nicu arată faptul că, din 
păcate, astfel de cazuri nu sunt izolate în Cluj-Napoca. Alina 
Sucilea susţine că nici unii șoferi CTP nu sunt mai răbdători cu 
persoanele cu handicap.
„Trist! Și eu am păţit ceva asemănător cu autobuzul tot în Cluj... 
era o persoană cu handicap și nu voiau să se dea jos ca să lase 
trapa, să urce. Așa au trecut vreo 3 autobuze până am sunat și 
am făcut plângere ... și până nu am vorbit cu șoferul care părea 
foarte revoltat că trebuie să se dea jos ca să lase trapa. Într-un fi -
nal, omul s-a urcat în autobuz... mergea la Spitalul de Copii”, 
scrie aceasta.
O altă utilizatoare povestește un episod în care o femeie în vâr-
stă a fost ignorată de oamenii din jur, deși aceasta și-a pierdut 
echilibrul la urcarea în autobuz.
„Acum vreo două luni, în Piaţa Mărăști, era o bătrânică undeva 
la 85-90 de ani, care a rămas suspendată de balustrada unui 
autobuz.. Nu a mai avut putere în mâini să se ridice și a rămas 
atârnată. Erau N oameni în jur care se uitau la ea ca la specta-
col, dar nu a avut nimeni bunul simţ să meargă să o ajute. Am 
fugit repede (era pe cale să cadă din autobuz) și am prins-o, a 
trebuit doar să o împing puţin de spate cât să-și recapete echili-
brul... a durat 5 secunde”, mărturisește Francesca Maria.

Astfel de cazuri nu sunt izolate la Cluj-Napoca
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Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a decis, miercuri, 

închiderea a trei dru-

muri judeţene, din cauza 

condiţiilor meteorologice 

nefavorabile, viscol şi 

vânt cu rafale puternice. 

Decizia a venit la scurt 

timp după ce forul jude-

ţean se lăuda că pe raza 

judeţului „nu există dru-

muri judeţene blocate 

sau închise traficului 

rutier, circulaţia desfă-

şurându-se în condiţii 

de iarnă”.

„Consiliul Judeţean Cluj 

informează participanţii la 

trafi c în legătură cu faptul 

că, datorită condiţiilor 

meteorologice deosebite, 

înregistrate pe parcursul 

zilei de miercuri, 16 ianua-

rie 2019, respectiv viscol şi 

vânt în rafale puternice în 

mai multe zone ale judeţu-

lui, mai multe drumuri 

judeţene au fost afectate 

de nămeţii de zăpadă for-

maţi pe carosabil. În aceste 

condiţii, aducem la cunoş-

tinţa participanţilor la tra-

fi c faptul că, prin Direcţia 

de Administrare a 

Domeniului Public şi 

Privat, Consiliul Judeţean 

Cluj a luat decizia de a 

închide/restricţiona tempo-

rar circulaţia rutieră pe 

drumurile judeţene DJ 

103K Căpuş – Agârbiciu – 

Râşca, DJ 107P (locul 

cunoscut sub numele de 

„Grinzi” înspre Mărişel) şi 

DJ 108 C pe direcţia 

Mărgău – Ic Ponor, până la 

remedierea acestor situaţii 

neprevăzute”, se arată 

într-o informare a CJ Cluj.

Potrivit documentului ci-

tate, se intervine cu autove-

hicule şi utilaje speciale pen-

tru a permite, în cel mai 

scurt timp posibil, reluarea 

traficului rutier pe drumu-

rile menţionate.

Ulterior, tot în cursul zi-

lei de ieri, drumurile judeţe-

ne 103K Căpuş – Agârbiciu 

– Râşca şi 107P au fost re-

deschise trafi cului rutier.

„Drumul judeţean DJ 

108C Răchiţele – Doda Pi-

lii rămâne, momentan, în-

chis traficului rutier, echi-

pajele de intervenţie acţio-

nând pentru remedierea si-

tuaţiei şi pentru a permite, 

în cel mai scurt timp posi-

bil, reluarea traficului ruti-

er şi pe acest drum”, trans-

mite forul județean.

Drumul spre Ic Ponor, închis din cauza viscolului

Bianca PREDA
eveniment@monitoulcj.ro

În 2016, când s-a instalat 

în fotoliul de preşedinte 

al Consiliului Judeţean, 

Tişe spunea că în 2017 va 

începe construirea unui 

spital pentru copii pe 

acest teren, în valoare de 

patru milioane de euro.

Doctorul Magda Petrescu 

s-a prezentat marţi la şedin-

ţa de Consiliu Local unde i-a 

cerut primarului Emil Boc să 

rezolve problema terenului 

de pe strada Victor Babeş, 

teren care stă abandonat de 

mai bine de un deceniu. În 

stilul caracteristic, Boc a 

aruncat pisica în curtea Con-

siliului Judeţean.

„Sunt medic pensionar, am 

lucrat 41 de ani în Spitalul Cli-

nic Judeţean la departamen-

tul de Anatomie Patologică. 

I-am scris domnului primar în 

2016 o scrisoare în care îl în-

trebam de ce nu se poate con-

strui pe terenul Spitalului de 

Pneumoftiziologie în loc de un 

mall o parcare pentru aparţi-

nătorii bolnavilor de la Insti-

tutul Oncologic, Clinica de Pne-

umoftiziologie, Clinica de Psi-

hiatrie, Neuropsihiatrie şi Pe-

diatrie. A rămas o groapă în 

care cresc copaci şi gunoaie, 

acolo sunt depozite de gunoa-

ie. Acolo se dorea fi e un spi-

tal de chirurgie toracică, fi e o 

platformă pentru aterizarea de 

elicoptere, la un moment, dar 

a rămas totul o groapă urâtă. 

Acolo a fost o seră, erau ar-

bori splendizi şi nu se poate 

face nimic?”, le-a spus Magda 

Petrescu consilierilor locali.

Primarul susţine că terenul 

în cauză este în proprietatea 

Consiliului Judeţean.

„Vă mulţumesc pentru inte-

resul pe care îl arătaţi unui su-

biect de interes major pentru 

oraş, suprafaţa pe care o iden-

tifi caţi dumneavoastră este co-

rectă, aşa este, este un proiect 

care nu a fost fi nalizat. Partea 

proastă a lucrurilor este că acel 

teren nu ţine de primărie, acel 

teren nu este şi nu a fost nici-

odată în proprietatea primări-

ei, a fost şi este în proprietatea 

Consiliului Judeţean care am 

înţeles că a reuşit să fi nalizeze 

procedurile judiciare cu vechiul 

asociat cu care se asociase Con-

siliul Judeţean pentru a realiza 

un obiectiv important şi Con-

siliul Judeţean are în vedere 

acolo să redea acel teren inte-

resului public inclusiv printr-o 

unitate medicală şi alte unităţi 

de profi l. Detalii suplimentare 

vom lua de la ei când vor ve-

ni cu planul în Consiliul Local 

pentru aprobarea Planului Ur-

banistic Zonal sau a Planului 

Urbanistic de Detaliu pentru 

zona respectivă. A fost nevoie 

să se soluţioneze printr-un pro-

ces relaţia dintre CJ Cluj şi cei 

care câştigaseră licitaţia pentru 

realizarea obiectivului de in-

vestiţii. Din nefericire, terenul 

nu este în proprietatea noas-

tră, a primăriei, să putem in-

terveni direct şi să facem ce-

va. Când vor veni cei de la 

Consiliul Judeţean, evident, că 

vom aproba cu maximă urgen-

ţă ceea ce ei consideră că e ne-

cesar şi cu profi lul zonei, in-

clusiv unitate medicală, parking 

sau ceva de genul acesta care 

să se preteze funcţiunii zonei”, 

a comentat Boc.

Akademia Center 
şi ruinele spitalului 
din Mănăştur

Printre şantierele abando-

nate din Cluj-Napoca, alături 

de ruinele Spitalului Regional 

din Mănăştur se numără şi 

Akademia Center de pe stra-

da Victor Babeş. Început acum 

12 ani, cu mare elan şi cu mul-

te promisiuni, proiectul a fost 

abandonat încă din faşă du-

pă ce investitorul Nisco In-

vest a intrat în insolvenţă. De 

atunci, nici fi rma falimentară 

şi nici Consiliul Judeţean Cluj 

care a concesionat terenul că-

tre Nisco Invest nu au făcut 

nimic. În aceste condiţii, şan-

tierul a ajuns o ruină, împrej-

muită cu gard metalic, iar prin-

tre betoanele rămase de acum 

patru ani au crescut copaci.

Ideea construirii unui 
parking a rămas în aer

În 2013, reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj decla-

rau că au în plan realizarea 

unui parking pe terenul re-

spectiv, dar totul a rămas la 

stadiul de intenţie. Conduce-

rea forului judeţean precizea-

ză că din cauza litigiului cu 

fi rma Nisco Invest, privind te-

renul, nu se poate face nimic.

La acea dată, reprezentan-

ţii forului judeţean precizau 

că se afl ă în faza de recupe-

rare a terenului pe care l-au 

dat gratuit, în 2007, fi rmei Nis-

co Invest pentru a ridica re-

spectivul centru comercial.

Tişe visa 
la un Spital de Copii

Imediat după preluarea 

mandatului de preşedinte al 

Consiliului Judeţean în 2016, 

Tişe spunea, referitor la acest 

teren, că ar putea fi  transfor-

mat în spital de copii. Ulteri-

or, Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a anunţat că anul viitor, 

adică în 2017?!, va începe con-

struirea unui spital pentru co-

pii în locul Akademia Center, 

în valoare de patru milioane 

de euro, care va fi  dotat cu 

heliport. Potrivit lui Tişe, ba-

nii pentru viitorul spital de 

copii vor fi  luaţi din creditul 

de 50 de milioane de euro pe 

care CJ Cluj intenţionează să-l 

acceseze pentru reabilitarea 

drumurilor judeţene.

„90% din problemele pe 

care le-am avut cu terenul 

din Hasdeu, cu Akademia 

Center, le-am rezolvat. Juri-

dic, urmare a insolvenţei de-

clarate pentru Akademia Cen-

ter, noi practic putem intra 

în drepturi să benefi ciem de 

acel teren. A fost o inabilita-

te a noastră în ultima perioa-

dă în a prelua acest teren mai 

devreme. Nu mai există con-

tract cu Nisco, Nisco nu mai 

poate construi niciodată acea 

clădire. Mai mult, terenul es-

te în domeniul public al ju-

deţului”, spunea Tişe în ur-

mă cu trei ani.

Clujenii au propus parc 
în locul şantierului 
părăsit

Terenul care oferă acum 

un peisaj dezolant a fost în 

atenţia clujenilor de mai mul-

te ori, iar în urmă cu mai 

mulţi ani câteva persoane au 

propus realizarea unui parc 

pe locul şantierului abando-

nat. „Întrucât de ani de zile 

locul care trebuia să găzdu-

iască respectiva investiţie es-

te lăsat în paragină, oferind 

un aspect dezagreabil, pro-

punem realizarea pe acest 

amplasament a unui parc 

sportiv. Aducem în sprijinul 

acestei idei şi faptul că, la 

Cluj, numărul mediu de me-

tri pătraţi de spaţiu verde pe 

cap de locuitor este defi citar 

faţă de prevederile normelor 

europene”, spunea un clu-

jean, într-o sesizare.

Terenul din centrul Clujului 
care este o ruină de 12 ani de zile
Terenul de pe strada Victor Babeş pe care l-a concesionat Consiliul Judeţean acum 12 ani 
pentru construirea unui centru comercial rămâne abandonat pe termen nelimitat.

Terenul de pe strada Victor Babeș s-a transformat într-o imensă groapă de gunoi

ALIN TIŞE | președintele Consiliului Judeţean Cluj
„Un proiect defi nitoriu 
pe care intenţionez să-l 
realizez în actualul mandat 
îl reprezintă edifi carea unui 
Spital pediatric monobloc, 
construcţie pentru care se 
are în vedere terenul de pe 
strada Victor Babeş cu o 
suprafaţă de aproximativ 
7.000 mp, a cărui 
destinaţie prevăzută în PUG 
permite realizarea unui 
astfel de obiectiv (...) CJ Cluj 
poate suporta costurile 
unei astfel de investiţii din 
bugetul propriu, estimate 
la patru milioane de euro, 
la care se adaugă costurile 
cu dotarea medicală. 
Lucrările vor începe anul 
viitor şi vor dura doi ani“ 
(septembrie 2016)
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Trei lucrări de Brahms 

în prima parte şi 

„Imperialul” lui 

Beethoven în partea a 

doua a serii, una dintre 

cele mai iubite lucrări 

din istoria muzici, în 

interpretarea unui pia-

nist austriac de excepţie 

– Gottlieb Wallisch.

Schickalslied (Cântecul 

destinului), op. 54, de Joha-

nnes Brahms a fost compus 

pe poemul Cântecul de ursi-

tă al lui Hyperion de Friedri-

ch Hölderlin, iar tema cen-

trală este opoziţia dintre fe-

ricirile cereşti şi frământări-

le lumii reale a oamenilor.

Următoarea lucrare din 

program, Uvertura tragică, 

op. 81, este mărturie a inte-

resului lui Brahms pentru 

tragediile lui Sofocle şi dra-

mele lui Goethe şi Shakes-

peare. Astfel, în Uvertura tra-

gică, Brahms omagiază mu-

zical acest gen literar şi spi-

ritul său, lucru fi resc dacă 

ţinem cont că Germania li-

terară a acelor vremuri era 

puternic infl uenţată de cele-

brul volum Naşterea trage-

diei de Friedrich Nietzsche.

Apoi, echilibrul muzical 

este atins printr-o altă lu-

crare pentru cor mixt şi or-

chestră (ultima scrisă de 

Brahms), Gesang der Parzen 

(Cântecul ursitoarelor), op. 

89, care readuce tema des-

tinului care l-a fascinat pe 

compozitor pe tot parcursul 

vieţii sale. Această piesă, in-

terpretată pentru prima da-

tă la Cluj (după ce a fost in-

terpretată de Corul Filarmo-

nicii anul trecut, în compa-

nia Orchestrei Simfonice din 

Singapore), este bazată pe 

un text din Ifigenia în Tau-

rida de Goethe, ea însăşi o 

re-povestire a tragediei gre-

ceşti a lui Euripide.

Atmosfera mai întuneca-

tă a primei părţi a concertu-

lui va fi  contrabalansată, în 

cea de-a doua, de Concertul 

nr. 5 pentru pian, în Mi be-

mol major, de Ludwig van 

Beethoven, una dintre cele 

mai iubite lucrări din istoria 

muzicii. Supranumit Imperi-

alul, concertul se distinge 

prin caracterul său eroic şi 

maiestuos şi prin scriitura 

pianistică de o strălucire ne-

egalată la acel moment.

Cariera muzicală a lui Fe-

renc Gábor se împarte între 

activitatea sa ca violist în pre-

stigioasa Konzerhausorches-

ter din Berlin, ca dirijor şi ca 

profesor la Universitatea de 

Arte şi Academia de Muzică 

„Hanns Eisler” din Berlin.

Ca dirijor invitat, Ferenc 

Gábor a apărut pe scene din 

toată lumea, dirijînd diferi-

te orchestre mari, ansambluri 

de operă, dar şi formaţii mai 

mici în diferite distribuţii.

Multiplele premiere ab-

solute ale unor opere şi lu-

crări orchestrale aparţinând 

secolelor XX şi XXI l-au im-

pus pe Ferenc Gábor ca un 

excepţional interpret şi cu-

noscător al muzicii noi, com-

pletînd astfel interesul acor-

dat lucrărilor muzicale cla-

sice şi romantice timpurii.

Unul dintre cei mai im-

portanţi reprezentanţi ai ti-

nerei generaţii de artişti aus-

trieci, Gottlieb Wallisch es-

te apreciat pentru virtuozi-

tatea şi individualitatea in-

terpretărilor sale, dedicate 

în special creaţiei pianisti-

ce ale clasicismului vienez 

(Haydn, Mozart, Beethoven).

A fost invitat în festiva-

luri şi săli de prestigiu ca 

Festivalul de la Lucerna, Fes-

tivalul de Pian de la Ruhr, 

Beethovenfest din Bonn, 

Schubertiade din Schwar-

zenberg, Festivalul din Wallo-

nia, Festivalul de Arte din 

Singapore, Wigmore Hall din 

Londra, Carnegie Hall din 

New York, Tonhalle Zürich.

În vara anului 2002, Got-

tlieb Wallisch a susţinut, cu 

mare succes, un recital în 

cadrul celebrului Festival de 

la Salzburg. În stagiunile re-

cente, pianistul a cântat la 

Musikhalle Hamburg, la Fi-

larmonica din Köln, la sala 

„De Doelen” din Rotterdam, 

în cadrul Festivalului de Pri-

măvară de la Budapesta, al 

„Nopţilor de decembrie” din 

Moscova şi şi-a făcut, de a-

semenea, debutul în China, 

cu Camerata Salzburg (la 

Beijing şi Guangzhou).

Brahms şi Beethoven se „întâlnesc” 
pe scena Filarmonicii clujene
Vineri, 18 ianuarie, pe scena Filarmonicii, de la ora 19.00, (Colegiul Academic) se vor „întâlni” Brahms 
şi Beethoven, o combinaţie perfectă, având în vedere că Beethoven a fost marele idol al celui dintâi. 

Gottlieb Wallisch, pianistul austriac va cânta „Imperialul” lui Beethoven

Muzeul Etnografi c al 

Transilvaniei invită publi-

cul interesat să ia parte la 

expoziţia de iarnă 

Brickenburg, organizată 

în perioada 18-20 ianua-

rie 2019, la sediul institu-

ţiei de pe strada 

Memorandumului nr. 21.

Lumea construcţiilor din 

cărămizi Lego îşi redeschide 

porţile pentru publicul vizi-

tator, pentru trei zile, la Mu-

zeul Etnografi c al Transilva-

niei, cu ocazia celei de a 

VII-a ediţii a Expoziţiei de 

iarnă Brickenburg de la 

Cluj-Napoca.

„Lucrări care au fost ad-

mirate la expoziţii internaţi-

onale de prestigiu şi lucrări 

în premieră, realizate de 

membrii Asociaţiei Bricken-

burg, sunt prezentate în ca-

drul evenimentului”, se ara-

tă în comunicatul transmis 

de organizatori.

Vizitatorii mai mici sau mai 

mari vor putea participa la 

atelierele de construcţie şi vor 

putea testa funcţionarea di-

verselor mecanisme realizate 

exclusiv din elemente Lego. 

Manifestare tradiţională de 

iarnă a fanilor Lego, expozi-

ţia de iarnă Brickenburg este 

un şantier de testare a ele-

mentelor care vor fi  prezen-

tate în cadrul evenimentelor 

majore ale anului 2019.

Călătorie în minunata lume LEGO. 
Expoziţie inedită la Cluj

„Şeful tău îţi face viaţa 

imposibilă? Se crede un 

mic dictator? Invită-l la 

teatru şi vom râde 

împreună de el! Iar tu, 

cu siguranţă, vei trăi mai 

mult, chiar dacă nu nea-

părat mai bine”, este 

invitaţia lansată de 

Compania de spectacole 

de dans şi teatru din 

Cluj-Napoca Mario Dance 

Atelier pentru clujeni în 

seara zilei de 31 ianuarie 

de la ora 20.00 la Teatrul 

Naţional Cluj, când va 

avea loc premiera spec-

tacolului „Corporaţia”.

„Corporaţia” este o pie-

să scrisă de dramaturgul clu-

jean Flavius Lucăcel, regi-

zată de M. Chris. Nedeea 

care abordează o problem 

socială actuală şi anume 

condiţia individului care 

ajunge să petreacă mai mult 

timp la birou decât acasă, 

care trebuie încontinuu să 

fie în război cu el însuşi, 

dar şi cu ceilalţi. Este vor-

ba despre o viaţă plină de 

stres, din cauza unor locuri 

de muncă ce ne transformă 

în roboţi.

„Trăieşti încordat zi după 

zi, mănânci sănătos ca să poţi 

trăi încordat zi după zi, să 

poţi să produci. Să fi i renta-

bil. Eşti doar o achiziţie a 

unui trust, a unei corporaţii 

care face parte dintr-o altă 

corporaţie şi mai mare. Dar 

la asta nu ai timp să te gân-

deşti, abia ai timp să respi-

re, să lucrezi şi să trăieşti ca 

să lucrezi”, explică organiza-

torii evenimentului.

Pe scenă vor urca nume 

sonore, actori importanţi ai 

Clujului: Cătălin Herlo, Radu 

Lărgeanu, Matei Rotaru, Mi-

ron Maxim, Cătălin Mocan, 

Alexandra Tarce, Raluca Ra-

du, Cristina Blendura.

Premieră la Teatrul Naţional Cluj 
– spectacolul „Corporaţia”

Vineri și sâmbătă – orele 
11.00-19.00

Duminică – orele 
11.00-17.00

Intrarea: 4 lei

Program de vizitare:
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„Creşterea salariilor este 

corelată cu scăderea 

corupţiei din sănătate”, 

anunţă sindicaliştii 

din sistemul sanitar. 

Deşi Ministrul Sănătăţii 

a recunoscut că şpaga din 

spitale este „un fenomen 

de mare amploare”, sin-

dicatele susţin că „impac-

tul mitei este mult mai 

mic decât cel vehiculat”.

În urmă cu câteva zile, Mi-

nistrul Sănătăţii, Sorina Pin-

tea, a declarat că va realiza, 

împreună cu sindicatele din 

domeniu, un plan de măsuri 

pentru a diminua fenomenul 

şpăgii pentru medici. Aceas-

ta susţine că obiceiul de a 

oferi mită cadrelor medicale 

nu este eradicat şi este încă 

de mare amploare în spitale-

le din România.

Datele ofi ciale contrazic 
Ministrul Sănătăţii

Acum, experţii de la Cen-

trul de Cercetare şi Dezvolta-

re Socială „Solidaritatea” pu-

blică o analiză realizată la ce-

rerea Federaţiei Solidaritatea 

Sanitară din România care sus-

ţine că, în pofi da celor pre-

zentate de reprezentanţii Gu-

vernului, informaţiile ofi ciale 

demonstrează că majorarea 

salariilor din sănătate este co-

relată cu scăderea corupţiei 

personalului din sănătate.

„Creşterea salariilor an-

gajaţilor din sănătate este 

corelată şi cu creşterea mul-

ţumirii pacienţilor privind 

calitatea serviciilor medica-

le. Suplimentar, creşterea sa-

lariilor din perioada 2015-2017 

este corelată cu o scădere a 

plăţilor informale cu 9 punc-

te procentuale. Principalele 

informaţii sunt obţinute din 

sursele ofi ciale, abilitate în 

culegerea datelor privind im-

pactul «şpăgii în sănătate» şi 

nivelul de satisfacţie al pa-

cienţilor. Este vorba de da-

tele culese şi publicate con-

stant de Ministerul Sănătă-

ţii”, transmite Federaţia So-

lidaritatea Sanitară.

„Imagine negativă 
pentru medici”

Federaţia „Solidaritatea Sa-

nitară” susţine că respinge 

categoric condiţionarea actu-

lui medical de către salariaţi, 

acesta fi ind un act de corup-

ţie. De asemenea, experţii 

avertizează că declaraţiile ofi -

ciale infl uenţează percepţia 

populaţiei. În măsura în ca-

re aceste declaraţii sunt la 

distanţă de informaţiile obiec-

tive, culese prin intermediul 

canalelor ofi ciale, ele creea-

ză în mod nedrept o imagi-

ne negativă a salariaţilor din 

sistemul public de sănătate. 

Sindicaliştii solicită Ministe-

rului Sănătăţii, în calitate de 

instituţie care a acordat pre-

rogativele de control asupra 

profesioniştilor din sănătate 

către organismele profesio-

nale, să determine aceste in-

stituiţii să-şi facă datoria.

Sindicaliştii dau peste 
nas Guvernului

„Este firesc ca reprezen-

tanţii Guvernului să fie ne-

mulţumiţi de impactul creş-

terilor salariale asupra co-

rupţiei dacă măsoară impac-

tul creşterilor salariale ra-

portându-se la promisiuni-

le sale şi nu la efectele rea-

le ale legii salarizării. Având 

în vedere creşterile salaria-

le de care beneficiază repre-

zentanţii săi am fi mulţu-

miţi dacă ele ar avea acelaşi 

impact asupra corupţiei pre-

cum cel din sănătate, situ-

ând-o la 3%”, transmite Co-

mitetul Director al Federa-

ţiei Solidaritatea Sanitară.

Impactul şpăgii din spitale este mai mic 
decât cel vehiculat de Guvern, spun sindicaliștii

Doi din cinci angajaţi 

români se declară 

nemulţumiţi de situaţia 

lor profesională actuală 

şi iau în calcul o schim-

bare de job anul acesta.

De asemenea, puţin peste 

10% dintre angajaţii care iau 

în calcul o schimbare de carie-

ră se gândesc să îşi caute de 

lucru în afara ţării, potrivit 

unui sondaj realizat de o plat-

formă de recrutare online.

Salariul, motivul 
principal pentru care 
ne dorim schimbarea

Mai mult de jumătate din 

cei care se gândesc la o schim-

bare majoră în 2019 sunt ne-

mulţumiţi de salariul actual 

şi îşi doresc o leafă mai ma-

re, 39% se plâng de lipsa opor-

tunităţilor sufi ciente pentru 

dezvoltare profesională, iar 

28,5% au nevoia de schimba-

re a angajatorului, a mediu-

lui de lucru ori a echipei.

„Alţi aproape 18% dintre cei 

care se gândesc să-şi schimbe 

jobul nu se simt motivaţi în po-

ziţia actuală, 14% îşi doresc mai 

mult timp liber, iar pentru 10,7% 

dintre respondenţi este difi cil să 

avanseze în cadrul companiei. 

Nu în ultimul rând, aproxima-

tiv 27% susţin că nu le place 

ceea ce fac sau consideră că do-

meniul în care lucrează nu se 

potriveşte cu aptitudinile lor pro-

fesionale, majoritatea fi ind din 

rândul angajaţilor care se gân-

desc la o reconversie profesio-

nală”, se arată în comunicatul 

remis de BestJobs.

Pentru circa 86% din res-

pondenţi, cele mai importan-

te două criterii la evaluarea 

unui potenţial job sunt, la e-

galitate, salariul şi benefi ciile 

extra-salariale împreună cu 

programul de lucru.

Angajatorii iau măsuri 
pentru reducerea 
costurilor

În urma majorării salariului 

minim pe economie de la 1 ia-

nuarie, mai mult de jumătate 

dintre angajatori susţin că vor 

lua măsuri pentru reducerea 

cheltuielilor cu personalul. Cir-

ca un sfert dintre angajatori se 

gândesc la reduceri de personal, 

fi e prin comasarea anumitor 

funcţii/responsabilităţi, fi e prin 

restructurarea anumitor poziţii 

sau prin automatizarea de pro-

cese care ar elimina resursa u-

mană aferentă, în timp ce 14% 

analizează restrângerea pache-

telor de benefi cii extra-salariale.

Motivele pentru 
care 2 din 5 români 
vor să-şi schimbe jobul

În ţara noastră 9 decese 

au fost provocate, până în 

acest moment, de gripă, 

iar în ţările membre UE 

numărul este mult mai 

mare şi în creştere. .

Spitalele din toată ţara au 

redus durata timpului de vi-

zitare a pacienţilor pentru a 

diminua riscurile de expune-

re a celor deja bolnavi cu 

acest virus care poate, în u-

nele cazuri, să fi e mortal.

În judeţul Cluj sunt din 

ce în ce mai multe proble-

me, atât la copii cât şi la 

adulţi. Medicii recomandă 

vaccinurile acum, chiar da-

că ar fi făcute pe ultima su-

tă de metri, fiindcă mai exis-

tă timp pentru ca vaccinul 

să creeze anticorpii necesari 

organismului.

Cum să prevenim 
apariţia gripei?

Specialiştii clujeni au trans-

mis câteva sfaturi ca să pre-

venim apariţia gripei.

Gripa este o boală acută, 

contagioasă, produsă de vi-

rusul gripal. Sezonul rece fa-

vorizează îmbolnăvările şi 

epidemiile de gripă (iarna, 

începutul primăverii). Gripa 

se transmite pe cale aeria-

nă, atât în mod direct (prin 

tuse sau strănut) cât şi indi-

rent (prin obiecte proaspăt 

contaminate: batistă, pro-

sop, veselă etc). Grupele cu 

risc includ: femei însărcina-

te, persoanele în vârstă şi 

cele cu afecţiuni medicale 

cronice, cum ar fi: astmul 

bronşic şi alte boli respira-

torii, diabetul zaharat şi al-

te boli endocrine, boli car-

diace, afectiuni renale,etc.

Pentru a preveni apari-

ţia acestei boli, trebuie să 

avem grijă să evităm aglo-

merările umane unde pu-

tem să avem contact cu per-

soane care sunt deja bolna-

ve. Trebuie să ne spălăm 

cât mai des pe mâini, dar 

mai ales după suflarea na-

sului sau venirea în contact 

cu persoane bolnave.

În cazul în care un mem-

bru al familiei s-a îmbolnă-

vit deja, trebuie izolat de 

restul într-o încăpere lumi-

noasă, aerisită şi suficient 

de încălzită.

Gripa sezoniera este cau-

zată de virusurile gripale u-

mane care infectează căile res-

piratorii (nas, gât, bronhii şi 

uneori plămâni). Cu toate că 

unele infecţii pot fi  foarte uşoa-

re, persoanele bolnave de gri-

pă au unele sau toate dintre 

următoarele simptome: febră, 

durere de gât, secreţii nazale, 

tuse seacă, oboseală, durere 

de cap, dureri musculare. Pu-

teti recunoaşte o viroză respi-

ratorie alta decât gripa, dupa 

debutul mai lent al bolii (în-

cepe uşor cu usturimi în gat, 

nas înfundat, dureri de cap) 

cât şi după evoluţia mai uşoa-

ră a bolii. Aceste forme de vi-

roze respiratorii (răceala) sunt 

cauzate de alte virusuri res-

piratorii (adenovirus, virus 

sinciţial re spirator, virusuri 

paragripale etc.).

Vaccinul, 
cea mai sigură metodă

Pentru ca sănătatea noas-

tră să nu fi e pusă la încerca-

re, medicii recomandă ca ro-

mânii să se vaccineze, în spe-

cial toamna, înainte de de-

butul sezonului rece, fi indcă 

astfel se reduce foarte mult 

riscul de îmbolnăvire.

Efi cacitatea vaccinului poa-

te varia de la an la an, în 

funcţie de tipurile de virusuri 

circulante în fi ecare sezon. 

Vaccinul antigripal nu conţi-

ne virusuri gripale vii. Acest 

lucru înseamnă că vaccinul 

nu poate provoca gripă sau 

alte infecţii. Pentru a limita 

răspândirea gripei dar şi a al-

tor viroze respiratorii este ne-

cesar să luaţi şi următoarele 

măsuri preventive: spălaţi-vă 

pe mâini în mod regulat cu 

apă şi săpun, acoperiţi-vă gu-

ra şi nasul cu un şerveţel 

atunci când strănutaţi, apoi 

acoperiţi şi aruncaţi şerveţel 

folosit. Nu reutilizaţi batiste 

sau şerveţele. Virusul gripei 

şi alte virusuri respiratorii pot 

supravieţui temporar în afa-

ra corpului, astfel încât vă 

puteţi infecta atingând batis-

te şi şerveţele utilizate. Staţi 

acasă când sunteţi bolnav. 

Dacă vă simţiţi mai rău, so-

licitaţi ajutor medical.

Ce putem face să ne ferim de gripă?
Specialiştii spun că nu este prea târziu să ne vaccinăm împotriva bolii

Din ce în ce mai multe persoane se îmbolnăvesc de gripă în această perioadă
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Premierul britanic 

Theresa May a dat asigu-

rări, miercuri, că ţara sa 

va părăsi Uniunea 

Europeană la 29 martie şi 

că blocul comunitar va lua 

în considerare extinderea 

perioadei de negociere afe-

rente articolului 50 numai 

dacă există un plan alter-

nativ de ieşire credibil, 

transmite Reuters.

„Politica guvernului este 

aceea că părăsim Uniunea 

Europeană pe 29 martie. Dar 

UE va extinde articolul 50 

numai dacă în realitate es-

te clar că există un plan ca-

re să se îndrepte către con-

venirea unui acord”, a de-

clarat May în parlamentul 

britanic, a doua zi după res-

pingerea masivă de marţi 

seara din Camera Comune-

lor a acordului negociat de 

guvernul său cu Bruxelles.

Ea a adăugat că sprijinul 

pentru guvernul său cu oca-

zia supunerii la vot, miercuri 

seară, a moţiunii de cenzură 

depuse de opoziţia laburistă 

îi va permite Regatului Unit 

să găsească o cale către Brexit.

Comisia Europeană a pre-

cizat miercuri că liderii Uni-

unii Europene ar putea de-

cide să extindă termenul de 

29 martie pentru ieşirea Ma-

rii Britanii din blocul comu-

nitar în cazul în care Londra 

furnizează un motiv valid 

pentru o astfel de cerere.

„Marea Britanie nu a soli-

citat o prelungire. Dacă va 

exista o cerere de prelungire 

din partea Marii Britanii în ca-

re să fi e prezentate motivele 

unei astfel de prelungiri, va 

trebui ca UE27 să ia o decizie 

în unanimitate”, a declarat 

într-o conferinţă de presă pur-

tătorul de cuvânt al Comisiei 

Europene, Margaritis Schinas.

Acelaşi purtător de cu-

vânt, citat de agenţia EFE, 

a precizat că UE nu va re-

negocia acordul convenit cu 

Londra şi respins marţi de 

Camera Comunelor.

Totuşi, negociatorul-şef 

al UE pentru Brexit, Michel 

Barnier, a evocat miercuri 

în Parlamentul European po-

sibilitatea renegocierii de-

claraţiei politice privind vi-

itoarea relaţie dintre UE şi 

Regatul Unit. Potrivit lui Bar-

nier, Consiliului European 

(ce reuneşte şefii de stat sau 

de guvern din ţările UE) 

„mereu a spus că dacă Re-

gatul Unit îşi schimbă în vi-

itor liniile roşii şi ia decizia 

de a avea ambiţia să mear-

gă dincolo de un simplu 

acord de liber schimb, atunci 

UE va fi pregătită imediat 

să ia în calcul această evo-

luţie şi să dea un răspuns 

favorabil”, a declarat nego-

ciatorul-şef al UE.

Întrebat despre declaraţia 

lui Barnier, Margaritis Schi-

nas a refuzat să comenteze 

declaraţiile politice date în 

ultimele ore.

Negociatorul şef al Uni-

unii Europene pentru Brexit, 

Michel Barnier, a avertizat 

miercuri în faţa eurodepu-

taţilor la Strasbourg că „ris-

cul unui 'no deal' nu a pă-

rut niciodată atât de mare”, 

avertisment ce survine la o 

zi după ce parlamentarii bri-

tanici au respins acordul pri-

vind ieşirea Regatului Unit 

din Uniunea Europeană, re-

latează AFP.

„Rezoluţia noastră este de 

a evita un astfel de scenariu, 

dar avem responsabilitatea 

de a fi  lucizi. Acesta este mo-

tivul pentru care, din partea 

noastră, ne vom intensifi ca 

eforturile pentru a fi  pregă-

tiţi pentru orice eventualita-

te”, a declarat Barnier.

Comisia Europeană a pre-

zentat de la sfârşitul anului 

trecut o serie de măsuri în 

scopul de a încerca să atenu-

eze consecinţele unei ieşiri a 

regatului din UE fără un acord 

pentru sectoarele susceptibi-

le de a fi  cele mai afectate 

(transporturi, fi nanţe, vămi, 

cetăţeni, mediu etc.).

Premierul Theresa May: 
Părăsim UE pe 29 martie
Deputaţii britanici au respins cu o foarte mare majoritate 
(432 de voturi „împotrivă” şi 202 „pentru”) acordul de retragere 
din UE, negociat între cele 27 de state ale UE şi Londra

Prim-ministrul olandez Mark Rutte a avertizat miercuri că tim-
pul se scurge pentru a ajunge la un acord înainte ca Marea 
Britanie să părăsească Uniunea Europeană și le-a cerut britani-
cilor să se hotărască, informează Reuters.

„Acum este de datoria britanicilor să ne spună ce vor”, a decla-
rat el reporterilor la Haga, ca reacţie la votul de marţi împotri-
va acordului privind Brexit-ul al premierului Theresa May. „Noi 
mai avem ceva timp, dar până la urmă ne întindem prea 
mult”, a notat el. „Încă sperăm să ajungem la un acord înainte 
ca ei să plece la sfârșitul lunii martie”, a mai spus Rutte.

Britanicii să ne spună ce vor

ANGELA MERKEL | cancelar german 

„Noi dorim ca pagubele – care vor exista, cu 
siguranţă, atunci când Marea Britanie va ieşi (din 
UE) – să fi e cât mai reduse posibil. De aceea, 
fi reşte, vom încerca să găsim împreună o soluţie 
ordonată. Avem încă timp să negociem, dar 
aşteptăm acum ce propune prim-ministrul britanic”.

Cel puţin 14 persoane, 

inclusiv doi militari ame-

ricani, au murit miercuri 

în urma unui atentat 

comis de reţeaua teroris-

tă Stat Islamic în nordul 

Siriei, anunţă organizaţia 

Observator Sirian pentru 

Drepturile Omului 

(OSDO), citată de agenţia 

de presă Reuters.

Un atac sinucigaş a vizat 

miercuri o patrulă militară a 

coaliţiei antiteroriste conduse 

de Statele Unite, în oraşul 

Manbij, situat în nordul Siriei.

Cel puţin 14 persoane, in-

clusiv doi militari americani, 

au fost ucise în atentat, a 

transmis OSDO.

Atacul a fost revendicat 

de reţeaua teroristă Stat Is-

lamic prin intermediul pro-

priei agenţii, Amaq. Infor-

maţiile nu au putut fi con-

firmate încă din alte surse.

Cel puţin 14 morţi 
într-un atentat în Siria

China urmează să aibă 

unele dintre cele mai avan-

sate sisteme de armament 

din lume, iar în unele 

cazuri deja şi-a depăşit 

rivalii, conform unei anali-

ze a Pentagonului, scrie 

The Guardian.

Un raport declasifi cat al 

Departamentului Apărării din 

SUA arată că Beijingul a fă-

cut progrese enorme în dome-

niul militar în ultimii ani, par-

ţial din cauza legislaţiei inter-

ne care forţează partenerii 

străini să dezvăluie secretele 

tehnice la schimb pentru ac-

ces pe piaţa vastă a Chinei.

Ca rezultat al „achiziţio-

nării tehnologiei prin orice 

mijloc”, China este acum 

vârf de lance într-o arie de 

tehnologii printre care şi na-

vele care sunt dotate cu ra-

chete de rază medie şi inter-

mediară şi cu arme hiperso-

nice, rachetele având posi-

bilitatea de a zbura cu mult 

peste viteza sunetului şi să 

evite sistemele anti-rachetă.

„Rezultatul acestei abor-

dări vaste către achiziţiile teh-

nologice este o Armată a Eli-

berării Poporului care este la 

un pas de a expune unele 

dintre cele mai moderne sis-

teme de armament din lu-

me”, se arată în raport. „În 

unele zone, deja este pe pri-

mul loc în lume”, se adaugă.

Puterea militară din ce în ce 

mai mare a Chinei înseamnă 

capacităţi sporite în aer, mare, 

în spaţiu şi în spaţiul ciberne-

tic, aceste elemente ajutând 

China să îşi „impună voinţa în 

regiune”, se notează în raport.

Un punct important pen-

tru Beijing este posibilitatea 

unui confl ict cu Taiwanul, 

pe care China îl consideră 

ca fi ind propriul teritoriu.

Beijingul a informat că 

nu va ezita să folosească 

forţa dacă Taipei îşi decla-

ră oficial independenţa sau 

în cazul unei intervenţii ex-

terne, inclusiv a Statelor U-

nite, cel mai puternic aliat 

neoficial al Taiwanului.

China are cele mai 
avansate arme din lume

Valul de căldură care 

afectează în prezent 

Australia a stabilit noi 

recorduri de temperatură, 

în anumite părţi ale 

Australiei înregistrân-

du-se miercuri aproape 50 

de grade Celsius. 

Vânturile fi erbinţi şi usca-

te care se deplasează din 

centrul deşertic al conti-

nentului au dus la creşte-

rea mercurului în termo-

metre în mai multe zone.

La Port Augusta mercurul 

din termometre a indicat 48,9 

grade, cu 0,7 grade mai mult 

decât temperatura cea mai ri-

dicată înregistrată vreodată. 

Temperaturile medii din ves-

tul statului New South Wales 

au depăşit 42 de grade. La 

Adelaide, temperaturile au de-

păşit 40 de grade câteva zile 

la rând, determinând autori-

tăţile să emită un „cod roşu” 

de caniculă, iar pe cele din 

domeniul medial să se ocupe 

de persoanele fără adăpost şi 

să monitorizeze mai atent per-

soanele vârstnice. Miercuri, 

în capitala Canberra tempera-

turile au ajuns la 41 de grade 

Celsius, cu 13 grade peste nor-

malul acestei perioade.

„Ultimul eveniment des-

pre care putem spune că a 

fost comparabil în intensita-

te – ca temperaturi şi lungi-

me a perioadei de arşiţă – a 

fost în 1939”, a declarat Ja-

ne Golding, de la Biroul de 

Meteorologie, pentru televi-

ziunea publică ABC.

Cea mai ridicată tempe-

ratură înregistrată vreodată 

în Australia a fost de 50,7 

grade Celsius în 1960, la 

Oodnadatta, o localitate si-

tuată la marginea deşertu-

lui Simpson, la 873 de kilo-

metri nord de Adelaide.

Canicula care s-a instalat 

de o săptămână în Australia 

nu a depăşit încă acest record, 

deşi în unele zone temperatu-

rile s-au apropiat de cele înre-

gistrate la Oodnadatta în 1960.

Potrivit meteorologilor, 

se aşteaptă ca actualul val 

de căldură să dureze până 

în acest weekend.

Cod roşu de caniculă 
în Australia

Theresa May
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

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

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

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

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

•TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa

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

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

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

• SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca

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

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

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

conducere categ. B.

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

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

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

ducere categ. B. 

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

ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

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

ne trimiţi CV-ul până la data de 31.01.2019, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Ruscioru-

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

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.seacomplet.ro
SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 

Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 

2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii 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 personal 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/

La fel ca în cazul Apple, 

profi tul Samsung din 

mobile se afl ă în scădere. 

În lipsă de altceva, 

sud-coreenii îşi pun încre-

derea în telefoane pliabi-

le, iar liderii companiei 

au câteva argumente.

Primul telefon pliabil a 

fost anunţat la CES de o com-

panie mai puţin cunoscută, 

iar feedback-ul vizavi de uti-

litatea sa a fost împărţit. Sam-

sung a făcut investiţii sem-

nifi cative în ultimi ani în ace-

eaşi categorie de produse, 

dar primul model care va 

ajunge pe piaţă va avea un 

preţ exorbitant. În contextul 

în care tabletele nu se mai 

vând, iar telefoanele au de-

ja nişte ecrane exagerat de 

mari fără rame, unde şi-ar 

putea găsi loc această cate-

gorie nouă de hibride?

Încercând să liniştească 

investitorii şi să ne convin-

gă de faptul că telefoanele 

pliabile reprezintă o idee bu-

nă, vicepreşedintele Sam-

sung Hark-sang Kim postat 

un editorial pe site-ul ofici-

al al companiei.

În contextul în care vânză-

rile de mobile au scăzut pen-

tru că ritmul inovaţiei nu mai 

este sufi cient de accelerat în-

cât să justifi ce upgrade-ul anu-

al al unui smartphone, 

Hark-sang este de cu totul al-

tă opinie. În viziunea sa, ad-

opţia 5G, inteligenţa artifi cia-

lă şi realitatea augmentativă 

vor face smartphone-urile mai 

relevante ca niciodată pentru 

viaţa noastră de zi cu zi.

Toate acestea au însă de 

beneficiat de pe urma unui 

ecran mai mare. În contex-

tul în care este foarte difi-

cil să măreşti ecranele de la 

mobil la infinit, fără să faci 

un compromis asupra por-

tabilităţii, oficialul Samsung 

este de părere că secretul 

stă în telefoane pliabile.

Primele panouril pliabi-

le de la Samsung au fost 

mediatizate de către sud-co-

reeni încă din 2011, la CES. 

Au fost necesari şapte ani 

de investiţii semnificative 

în cercetare şi dezvoltare 

pentru a se ajunge la un 

produs comercial.

Hark-sang Kim crede că 

tot acest timp nu a fost pier-

dut. Au fost necesare ecrane 

complet noi care să facă fa-

ţă cu brio unui număr de câ-

teva mii de plieri. Designul 

intern a suferit de asemenea 

schimbări majore. S-a apelat 

la două baterii diferite pe fi -

ecare latură, iar sistemul de 

răcire a fost inventat de la 

zero pentru acest gadget.

În mod previzibil, au fost 

necesare şi inovaţii semnifi -

cative pe partea de software 

cu scopul facilitării tranziţi-

ei aplicaţiilor de la un ecran 

mai mic la unul mai mare. 

Este important de reţinut că 

a evitat să facă referire la vre-

un preţ ofi cial pentru viito-

rul gadget sau să ofere ima-

gini clare cu designul său.

Viitorul inovaţiei 
stă în telefoanele pliabile?

Platforma YouTube 

interzice videoclipurile 

care surprind provocări 

periculoase şi farse ce 

pot duce la răniri, după 

ce mai multe filmuleţe 

de acest tip care au cir-

culat în ultimii ani în 

mediul online au avut 

consecinţe grave şi chiar 

fatale, arată BBC.

Reprezentanţii platformei 

video deţinute de compania 

Google au spus că materia-

lele care prezintă conţinut 

ce pune vieţile utilizatorilor 

în pericol „nu au ce căuta 

pe YouTube”.

Totuşi, compania nu pa-

re să reuşească să impună 

regulile, sugerează un raport 

realizat de Buzzfeed, potri-

vit căruia imagini ce înfăţi-

şează sau sugerează compor-

tamente violente şi brutali-

tate încă mai apar pe site, în 

ciuda promisiunilor făcute 

de YouTube în ultimul an.

Mai mult, unele videocli-

puri de acest fel au atras mi-

lioane de vizualizări, cu toa-

te că YouTube susţine că „a-

re în vedere impunerea unor 

norme prin care sistemul de 

plăţi pentru popularitate să 

nu mai poată încuraja aseme-

nea abuzuri”. O problemă pen-

tru impunerea acestor reguli 

ţine de faptul că limita de la 

care un lucru este considerat 

periculos variază foarte mult 

în funcţie de persoană.

„Regulile comunităţii 

noastre interzic orice conţi-

nut care încurajează activi-

tăţile periculoase, care ar 

putea să aibă drept conse-

cinţă răniri grave, şi clarifi-

că ce ar reprezenta o provo-

care sau o farsă vătămătoa-

re”, a anunţat compania.

„De acum încolo, site-ul 

susţine că nu va mai accep-

ta videoclipuri care conţin 

«farse ce transmit sentimen-

tul de pericol sau răniri 

grave»”, notează cei de la 

YouTube pe un formum al 

utilizatorilor. Astfel sunt in-

cluse farsele prin care cine-

va este păcălit că ar fi în 

mare pericol, chiar dacă nu 

există nicio ameninţare.

Cei de la YouTube au spus 

că lucrează cu psihologi spe-

cializaţi în problemele co-

piilor pentru a evita conţi-

nuturile care pot da naşte-

re unor situaţii de presiune 

emoţională, care pot trau-

matiza micuţii pe viaţă.

Anunţul companiei vine 

pe fondul mai multor dra-

me petrecute în ultimii ani. 

O tânără din Minnesota 

(SUA), Monalisa Perez, în 

vârstă de 20 de ani, a fost 

condamnată la şase luni de 

închisoare după ce şi-a îm-

puşcat mortal iubitul, pe 

Mario Ruiz. Cuplul spera că 

videoclipul pe care îl reali-

za, cu o enciclopedie folo-

sită pentru a stopa glonţul 

ce îl viza pe Ruiz, ar fi de-

venit viral pe YouTube.

Tot în 2018, American Asso-

ciation of Poison Control Cen-

ters a remarcat o creştere a 

cazurilor de îmbolnăvire ca-

uzată de înghiţirea unor cap-

sule cu detergent de rufe, în 

urma unei provocări online. 

Iar, luna trecută, o provocare 

inspirată de lungmetrajul „Bird 

box” i-a făcut pe mai mulţi 

utilizatori ai platformei onli-

ne să participe la activităţi co-

tidiene legaţi la ochi, cel pu-

ţin o persoană fi ind spitaliza-

tă după ce a fost implicată 

într-un accident rutier.

Platforma online YouTu-

be a fost înfiinţată în 2005, 

de trei foşti angajaţi ai PayPal 

– Chad Hurley, Steve Chen 

şi Jawed Karim -, iar, în no-

iembrie 2006, a fost cumpă-

rată de Google pentru 1,65 

de miliarde de dolari.

Schimbări la YouTube: ce conţinut 
o să fie afectat de ultimele decizii
Platforma YouTube interzice un anumit tip de conţinut, după ce mai multe astfel de clipuri video au avut efecte negative

Reprezentanţii YouTube spun că materialele video care prezintă conținut ce pune vieţile utilizatorilor în pericol „nu au ce căuta pe această platformă”!



10 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | joi, 17 ianuarie 2019
—

 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-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte deta-
lii sunași la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul pie-
ţei. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0746-402720. 
(2.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-

tare la tel. 0734-777772.

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

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 3 ca-
mere, în cart. Zorilor, mobilat, cu 

C.T., ușă antiefracţie, terasă de 
40 mp. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0745-339528. (6.7)

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Tutulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (10.10)

LOCURI DE MUNCĂ

Persoana fi zica angajez 
menajera in localitatea 

Copaceni, comuna 
Sandulesti. Salar minim 

pe economie. 
Avem nevoie de o 
persoana serioasa, 

muncitoare si punctuala. 
Pentru detalii sunati la nr 
de telefon 0757959940 

sau trimiteti CV la adresa 
daniaday@yahoo.com

¤ 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, ex-
perienţă 18 ani (și pe comuni-
tate), 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 zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ 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.

SERVICII

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (6.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 

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

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

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

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

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

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

gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși 
din lemn masiv, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel.0741-028813. 
(6.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoa-
re și rabatabil, preţ 30 RON/
buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (6.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (10.15)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. 
(10.10)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (10.10)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (10.10)

DONAŢII

¤ Familie defavorizată, caută oa-
meni cu sufl et, care ne-ar putea 
ajuta cu haine groase, încălţămi-
te, mâncare sau o sumă de bani. 
Mulţumim din sufl et! Relaţii la te-
lefon 0749-974302. (10.10)

DIVERSE

¤ Vând nucă bio în coajă, preţ 8 
RON/kg, miez de nucă la 28 
RON/kg. Informaţii suplimentare 
la nr. de tel. 0748-220979.(6.8)

¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt (piele porc), mări-
mea 46, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.8)

¤ Vând marmură spartă, preţ 11 
RON/mp. Informaţii la telefoane-
le 0745-339528, 0742-057054 
sau 0264-436753. (7.8)

¤ Vând cizme de piele bărbătești, 
cu tureac înalt (piele porc), mări-
mea 46, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.8)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 

și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (6.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi de lemn, haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (6.7)

COLECTIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării vechi 
din anii î80-î90., scaune sculpta-
te, plăci pick-up, mașină de cusut 
veche manual sau electrică. Mă 
deplasez eu la locaţie. Aștept te-
lefoane la 0749-974302. (2.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie 
publică în data de 30.01.2019, 
ora 11.00, bunurile mobile con-
stând din: Panouri termoizolante, 
124 buc. de diferite dimensiuni la 
preţul de 12.600 lei, plus TVA 
2394 lei. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 11A, telefon 0264.591670, 
interior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie 
publică, în data de 30.01.2019, 
ora 10.00, bunul mobil constând 
din; Autoturism Dacia Logan, an 
de fabricaţie 2005, preţ 7000 lei, 

plus TVA 1330 lei, Informaţii su-
plimentare pot fi  obţinute la se-
diul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, camera 11A, telefon 
0264.591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Banca Transilvania SA declara 
pierdut certifi catul de inregistrare 
eliberat de ORC de pe langa Tri-
bunalul Bucuresti pentru BANCA 
TRANSILVANIA SA CLUJ SUCURSA-
LA BUCUR OBOR BUCURESTI, Cod 
unic de înregistrare: 11783765, 
Numar de ordine în RC: 
J40/4572/1999. Il declaram nul.

¤ KING FEL DEN SRL-D, 
J12/738/2013, CUI: 31338657, 
pierdut certifi cat înregistrare și 
certifi cat constatator nr. 
14420/07.03.2013 sediu și terţi. 
Se declară nule.

¤ SASDEN TAXI SRL, 
J12/540/2015, CUI: 
34152232, pierdut autorizaţie 
taxi nr. 1847/2014 și autoriza-
ţie transport nr. 1847/2014. 
Se declară nule.

¤ Romsystems S.R.L., 
J12/720/2003, RO 15304296, 
declar pierdute toate cele

Trei exemplare ale facturii cu nu-
mărul 9738. O declarăm nulă.

¤ ROSU N. TRAIAN PERSOANĂ FI-
ZICĂ AUTORIZATĂ pierdut certifi -
cat constatator cu nr. 
36100/30.06.2011, C.U.I. 
28759583, F12/1504/2011. Se 
declară nul.

CITAŢII

¤ Subscrisa APERIO INTELLIN-
GENCE ROMÂNIA SRL cu sediul 
în Cluj-Napoca, str.21 Decembrie 
1989, nr. 67, ap. A03, jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/3977/2016, CUI 36709608, 
prin administrator Ford Adrian 
John Oliver, declar pierdute: cer-
tifi cat de înregistrare seria B 
nr.3225326 și certifi cat constata-
tor eliberat în baza declaraţiei pe 
proprie răspundere înregistrată 
sub nr.89371 din 19.12.2016, 
ambele eliberate de Ofi ciul Re-
gistrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj la data 
23.12.2016. Se declară nule.

¤ Citarea numitului MOTRO-
CEAN TIBERIU FLORIN, în calita-
te de pâraîât în dosar nr. 
9009/211/2018, pentru terme-
nul de judecată din data de 
15.02.2019, sala 76, Judecăto-
ria Cluj-Napoca, având ca 
obiect: divorţ.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

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

tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping 

12:30 Adevăruri despre trecut 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente 

17:00 Telejurnal 

17:05 Europa mea 

18:00 Romani care au schimbat 

lumea 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

21:00 Povestea lui Dumnezeu 

22:00 România 9 

22:00 Iubiri celebre 

22:30 Ecaterina  

23:30 Dosarele extratereștrilor

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Sfarsitul copilariei 

14:00 Dragoste fără preaviz 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Ultimul trib: Madagascar 

20:00 Transformers - Războiul 

lor în lumea noastră 

23:00 Xtra Night Show 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Banditele 

22:15 De neoprit 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Elisa 

17:10 Trăsniți din NATO 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește mai 

bine 

20:30 Liceenii 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Puterea dragostei 

15:00 Teo Show 

17:00 În căutarea adevărului 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Povestea noastră 

22:30 Bravo, ai stil! 

23:00 Bravo, ai stil! 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Liga Magazin 

15:00 Teleshopping 

16:00 Magazin UEFA 

Champions League 

16:30 Rezumatele etapei 

Primiera Liga 

17:30 Liga Magazin 

18:30 Matching Champions 

19:45 Baschet Euroliga: 

Fenerbahce – Zalgiris Kaunas 

21:45 Top goluri. Top ratări 

22:00 Baschet Euroliga: Real 

Madrid – Olympiacos 

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare bunuri 
mobile, în data de 14.01.2019, in Cluj Napoca, str. Ludwig van 
Beethoven, nr. 29 A. Documentația de înscriere va putea fi  
depusă până la ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de 
neadjudecare, licitațile se vor repeta în datele de, 21.01.2019, 
28.01.2019, 04.02.2019 și 11.02.2019 în aceleași condţii.
Informații suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că: PUZ construire service și spălătorie auto și demolare 
construcţii existente, Dej, str. Bistriţei, nr. 6B, judeţul Cluj, titular: 
SC B&S Exodus SRL nu necesită evaluare de mediu, planul 
urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Observaţiile și comentariile publicului interesat privind decizia 
etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri între orele 900-1400, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa DRB INSOLVENCY SPRL, prin asociat 
coordonator Dărăban Ionel, lichidator judiciar în dosar nr. 
1748/83/2014, S.C. CROSS LAND CONSTRCUT S.R.L., C.U.I. 
15970642, anunță organizarea de licitații publice cu strigare 
la sediul lichidatorului: Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, Nr. 43D, 
Bl. M4D, Sc. 1, Et. 6, Ap. 23, Jud. Cluj, la data de 26.02, 
13.03, 27.03 și 10.04.2019, ora 12:00, pentru vânzarea 
imobilului de tip teren parcare exterioară nr. 11, cu o 
suprafață de 12 mp , înregistrat în CF nr. 176911, nr. cadastral 
17024, situat în localitatea Cluj Napoca, str. Plopilor, nr. 68.

Relații suplimentare: tel. 0754-098420. 

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005, cu modificările 
ulterioare, privind protecţia mediului și cu Ordinul MMDD 
1798/2007, EnergoBit Transformers S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47/11, 
jud. Cluj anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru activitatea 
„Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice“, din localitatea Cluj-Napoca, 
str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi 
între orele 9-16 și vineri între orele 9-12.
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Vine turneul 2 al EYBL
Echipa de baschet Under 15 de 
la U-BT, antrenată de Horia 
Pascu, Sergiu Popa și Andrei 
Bălan (preparator fi zic), va dis-
puta la fi nele acestei săptămâni 
în Ungaria, la Sopron, cel de-al 
doilea turneu din cadrul grupei 
central-europene a European 
Youth Basketball League. 
Sportivii clujeni sunt în căutarea 
primei victorii din sezonul euro-
pean curent, după ce în primul 
turneu, disputat la Praga, au 
pierdut cu KK Grosuplje 
(Slovenia), BC BEKO Belgrad 
(Serbia), USK Praga (Cehia) și 
Fortitudo 103 Academy (Italia). 
Meciurile vor avea loc de vineri și 
până duminică. Toate partidele 
sunt transmise live pe canalul de 
Youtube Sportopus.

Ilka, la cantonament 
în Ungaria

Patinatoarea legitimată la CS 
”U”-CSS Viitorul Cluj, Fuzesy Ilka, 
se afl ă în perioada 10-20 ianua-
rie în pregătire în Ungaria, ur-
mând ca din 21 ianuarie să plece 
la Inzell, în Germania. Ilka a par-
ticipat la un concurs de verifi care, 
în afara Campionatului Naţional 
de Juniori al Ungariei. 
Competiţia a avut loc în 12-13 
ianuarie la Budapesta, iar Fuzesy 
Ilka ( junioară III) a obţinut cel 
mai bun rezultat din concurs la 
Junioare I, II și III. Antrenorul 
sportivei, Gheorghe Pârv, a stabi-
lit un program de pregătire cu 
multe concursuri de verifi care în 
vederea participării la 
Campionatul Mondial de Patinaj 
Viteză Juniori, urmând ca în peri-
oada 2-3 februarie să participe la 
Concursul internaţional de juni-
ori, Collalbo, Italia; 9-10 februa-
rie, la Cupa Mondială de Juniori, 
Baselga di Pine, Italia; iar în peri-
oada 16-17 februarie la 
Campionatul Mondial de Juniori, 
Baselga di Pine, Italia.

De la Unirea Dej, 
la Baia Mare
Echipa de fotbal Unirea Dej a ră-
mas fără atacantul care în turul 
acestui campionat a înscris de 
opt ori, scrie dej24.ro. Este vorba 
despre Andrei Moldovan, trans-
ferat la Minerul Baia Mare. 
Atacantul în vârstă de 29 de ani 
a semnat cu gruparea din judeţul 
Maramureș și s-a alăturat deja 
echipei pentru perioada de pre-
gătire. Andrei Moldovan a fost 
unul dintre jucătorii de bază ai 
Unirii Dej în acest campionat. 
Sportivul a reușit să înscrie de 
opt ori în 10 jocuri. Spre exem-
plu, în meciul cu Odorheiu 
Secuiesc din prima etapă a sezo-
nului Moldovan a bifat un hat-
trick. Andrei Moldovan a luat 
contact și cu fotbalul internaţio-
nal, acesta jucând pentru echipe-
le Rottenburg și Straubing, am-
bele din Germania, iar în campi-
onatul intern a jucat pentru echi-
pele Jiul Petroșani, Minerul 
Lupeni, Unirea Jucu sau 
Hermannstadt.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Meciul Simona Halep – 

Sofi a Kenin, din turul doi 

de la Australian Open 

a fost programat joi, 

pe Arena Rod Laver, după 

două partide de simplu, 

la feminin şi masculin.

Viktoria Kuzmova – Elina 

Svitolina şi Stan Wawrinka 

– Milos Raonic sunt partide-

le premergătoare duelului 

dintre Simona Halep şi So-

fi a Kenin. Potrivit organiza-

torilor, românca nu va intra 

pe teren mai devreme de 5:00 

(ora României).

În primul tur, Halep a tre-

cut de Kaia Kanepi, pe Mar-

garet Court Arena, 6-7 (2), 

6-4, 6-2, câştigând primele se-

turi în meci ofi cial după o se-

cetă începută în august 2018.

La ultima conferinţă de 

presă, Simona Halep (27 de 

ani, 1 WTA) a vorbit des-

pre relaţia pe care o are cu 

Darren Cahill.

Antrenorul australian îi stă 

aproape la primul Grand Slam 

al anului şi a anunţat că Dar-

ren i-a recomandat, deja, un 

alt tehnician.

Halep şi Cahill nu mai 

colaborează de la finalul 

anului 2018, dar strategul 

de la Antipozi nu a putut 

sta departe de jucătoarea 

noastră. Totuşi, o diferenţă 

se simte: „Ciudat şi dificil”, 

a răspuns Simona, când a 

fost întrebată despre cum 

vede acum situaţia, când 

Cahill nu-i mai stă în lojă.

Ajutată de Cahill şi de 

Florin Segărceanu, Halep 

şi-a dat seama că lucrurile 

nu se întâmplă ca atunci 

când îl avea alături pe an-

trenorul australian, motiv 

pentru care a anunţat că du-

pă Australian Open va da 

startul căutărilor pentru un 

nou antrenor cu nume, a-

vând deja o propunere de la 

Darren Cahill.

„Însă e prin preajmă, mă 

mai ajută cu sfaturi şi a fost 

de câteva ori la antrena-

mentele mele. Îi mulţumesc 

că e aproape de mine. Sun-

tem prieteni buni, chiar da-

că nu mai avem o relaţie 

antrenor-jucătoare. Când a 

venit la antrenament, am 

simţit că e tot antrenorul 

meu. Nu a fost nicio dife-

renţă. E greu să nu mai fa-

că parte din echipa mea. 

Cu siguranţă, e greu fără 

antrenor la acest nivel. Am 

nevoie de unul, vom vedea 

după turneu. Suntem prie-

teni, nu se pune problema 

să revină. Am stat patru ani 

împreună, e alături de mi-

ne. Contează că e pe aici, 

prin jur, vorbim, mă mai 

sfătuieşte, dar nu e antre-

norul meu. Nu se pune pro-

blema! Darren mi-a reco-

mandat un alt antrenor şi 

o să ţin cont de sfatul lui. 

Nu pot spune cine e pentru 

că n-am discutat cu el”, a 

transmis liderul mondial la 

conferinţa de presă.

Tehnicianul pe care Cahill 

i l-a propus Simonei Halep es-

te nimeni altul decât legenda-

rul Andre Agassi.

Simona Halep: „O să ţin cont de sfatul lui”

Printre fotbaliştii vizaţi să 

umple conturile clubului 

CFR Cluj este şi golghete-

rul George Ţucudean. 

Clubul din Gruia ar fi  

dispus să se despartă 

de vârf doar în schimbul 

unei sume în jurul 

a 5 milioane de euro.

Până în acest moment Geor-

ge Ţucudean a fost dorit cu 

adevărat până acum doar în 

China şi în Golf.

După un sezon foarte bun 

în care a marcat 13 goluri 

pentru clujeni, lui Ţucudean 

i-a explodat cota în 2018. 

Prestaţiile în tricoul CFR-ului 

i-au făcut pe şefi i ardeleni-

lor să îi mărească preţul ata-

cantului. Iar fotbalistul de 

27 de ani nu va fi  lăsat să 

plece în orice condiţii.

„Ţucudean poate pleca doar 

dacă va veni o ofertă foarte, 

foarte bună pentru club. Au 

fost discuţii pentru mai 

mulţi jucători ai noştri, dar 

nu am mers mai departe pen-

tru că ofertele au fost bune, 

dar normale. Există nişte dis-

cuţii, nişte tatonări să spunem 

aşa, nu s-a ajuns la ofertă con-

cretă. Noi am transmis ceea 

ce ne dorim şi dacă se va ajun-

ge la o sumă foarte bună pen-

tru club ne vom gândi. Dar 

nici Ţucudean şi nici alt jucă-

tor nu este de vânzare pentru 

o sumă anormală. Ţucudean 

este golgheterul campionatu-

lui şi al echipei naţionale a 

României şi normal că ne do-

rim ca dacă vine o ofertă foar-

te bună şi el să îşi dorească 

să meargă la echipa respecti-

vă să o analizăm. Probabil un-

deva în jur de cinci milioane 

de euro putem discuta”, a spus 

Bogdan Mara, potrivit te-

lekomsport.ro.

Daniel Stanciu, directorul 

sportiv al echipei din Gruia, 

declara zilele trecute că orice 

jucător este de vânzare, dacă 

vine o ofertă bună din punct 

de vedere fi nanciar.

„Am zis că este normal ca 

un jucător de talia lui George 

Ţucudean, care este cel mai 

bun fotbalist român în 2018, 

golgheter, câştigător al cam-

pionatului şi Supercupei, es-

te normal să trezească intere-

sul unor echipe din străinăta-

te. În situaţia în care va veni 

o ofertă foarte bună pentru 

Ţucudean sau alt jucător, 

atunci o vom lua în calcul”, 

declara Danie Stanciu.

Dacă va pleca în Rusia, 

atacantul va bifa a treia ex-

perienţă în afara României, 

după cele de la Standard Li-

ege (Belgia) şi Charlton Athle-

tic (Anglia).

13 goluri a marcat Ţucudean 

în acest sezon, pentru CFR Cluj, 

în 19 meciuri. 3 milioane de 

euro este cota atacantului, po-

trivit transfermarkt.com.

Ţucudean a mai evoluat 

la UTA Arad, Dinamo Bucu-

reşti, Standard Liege, Charl-

ton, FCSB, ASA Târgu Mureş, 

Pandurii Târgu Jiu şi Viito-

rul Constanţa.

5 mil. €, atât costă golgheterul CFR-ului
Golgheterul Ligii I George Ţucudean este în cea mai bună formă a carierei, 
iar ofertele au început să vină pe adresa conducerii CFR Cluj

După un sezon foarte bun în care a marcat 13 goluri pentru clujeni, lui Ţucudean i-a explodat cota în 2018

Palmaresul lui 
George Ţucudean

3 x titlu de campion 

(FCSB, Viitorul şi CFR Cluj)

2 x Cupa României (Di-

namo şi FCSB)

1 x Cupa Ligii (FCSB)

2 x Supercupa (Dinamo 

şi CFR)

Țucudean a mai evolu-

at la UTA, Dinamo, Stan-

dard Liege, Charlton, FCSB, 

ASA Tg. Mureș, Pandurii 

Tg. Jiu și Viitorul.
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