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ACTUALITATE
Cum puteţi câştiga 
în instanţă împotriva poliției
Un şofer din Cluj a câştigat defi nitiv un 
proces împotriva unei amenzi radar 
dintr-un motiv ireal.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE
Un nou mijloc de transport 
în comun se introduce în Cluj
Şapte primării, Gilău, Floreşti, Cluj, Baciu, A-
pahida, Jucu şi Bonţida, îşi dau mâna pentru 
introducerea trenului metropolitan.  Pagina 5

CULTURĂ

A „apus” luna 
din Biserica Piariştilor
După trei săptămâni în care Luna a fost vizi-
tată de mii de persoane la Cluj, este timpul ca 
ea să plece, să îi încânte şi pe alţii.  Pagina 7

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

Nervii șoferilor și pietonilor din Cluj au fost întinși la maximum în ultimele două zile din cauza zăpezii. Deși 
autoritățile spun că se circulă normal, străzile dintre blocuri și trotuarele nu au fost deszăpezite în totalitate. 
La fel, drumurile din județ și Autostrada Transilvania au fost acoperite de zăpadă fără ca cineva să intervină. 
Din cauza zăpezii necurățate, o persoană a murit şi alte patru au fost rănite într-un accident. Pagina 3

ECONOMIE

Cum va arăta piața muncii din Cluj 
în 2019, după prognozele oficiale

EDUCAȚIE

Numărul tinerilor a scăzut 
cu 2,4 milioane în ultimii 15 ani

Salariile mari din Cluj au pro-
pulsat judeţul pe locul al 2-lea 
în clasamentul zonelor cu cei 
mai bine plătiţi angajaţi. Aşa 
cum era de aşteptat, şi la fi nal 
de 2018, Capitala conduce în cla-
samentele judeţelor cu cei mai 
bine plătiţi angajaţi şi cu cea mai 
bună rată de angajabilitate. Sa-
lariul mediu net din Bucureşti 
este de 2.723 de lei pe lună. „Ur-
mătorii în topul celor mai bine 
plătiţi angajaţi din România sunt 
cei din Cluj, care încasează lu-
nar, în medie, 2.664 de lei”, se 
arată în documentul citat.

„Faptul că Bucureştiul, Clu-
jul şi Timişoara sunt judeţele 
care oferă cele mai mari sala-
rii din România nu este o sur-
priză pentru nimeni. Aici îşi 
desfăşoară activitatea cele mai 
mari companii, locale şi multi-
naţionale, toate sunt centre u-

niversitare importante, iar ba-
zinul de candidaţi este uriaş”, 
declară Bogdan Badea, CEO e-
Jobs România.

Deşi în majoritatea regiunilor 
se constată un optimism clar al 
angajatorilor, în regiunea de 
Nord-Vest, din care face parte şi 
Clujul, planurile de angajare se 
restrâng. Cea mai puternică re-
ducere este înregistrată în regi-
unea Nord-Vest, unde previziu-
nile de angajare scad cu 24%.

Altfel spus „în primul trimes-
tru al anului 2019 sunt progno-
zate oportunităţi de angajare şi 
în regiunea Nord-Vest. Perspec-
tivele sunt însă cu 7 puncte pro-
centuale mai slabe faţă de tri-
mestrul IV/2018 şi înregistrea-
ză un declin abrupt de 24 de 
puncte procentuale faţă de in-
tervalul ianuarie – martie 2018”, 
mai arată studiul.

În perioada 2003-2018, numă-
rul tinerilor din România (cu vâr-
sta cuprinsă între 14 și 35 de ani) 
a scăzut cu 2.471.349, de la 
7.546.097, la 5.074.748, fi ind vor-
ba de o scădere de 32,75%, po-
trivit unei analize făcute de Con-
siliul Tineretului din România.

În perioada 2013-2018, deci 
în ultimii 5 ani, numărul tine-
rilor a scăzut cu 630.593, în-
semnând o scădere de 11,05%, 
mai notează raportul.

Cu toate că numărul tinerilor 
a scăzut constant, banii pentru 
fi nanţarea tineretului au însem-
nat alocări modeste. Nominal, a-
ceste sume au crescut de la 
228.601.000 lei la 341.478.000 lei, 
reprezentând o mărire de 49,37%. 
”Această creștere este una falsă”, 
susţine raportul citat.

„În fapt asistăm la o creștere 
procentuală infi mă ca pondere 

din PIB, de 0,001%. Practic, ra-
portat la Produsul Intern Brut, 
bugetul alocat pentru tineret și 
sport a stagnat în această peri-
oadă. Trebuie să menţionăm fap-
tul că a existat un trend crescă-
tor până în anul 2015, când s-a 
atins suma record de 0,0445% 
din PIB, însă în anul următor a 
existat o scădere de aproximativ 
9%,” scriu cei de la Consiliul Ti-
neretului din România.

„Suma alocată de Guvernul 
României pe componenta de ti-
neret, pentru fi ecare tânăr din Ro-
mânia a crescut cu 74,33%. 
Creșterea procentuală este una 
semnifi cativă, însă dacă stăm să 
analizăm care este suma în sine, 
aceasta este incredibil de mică. 
Ministerul Tineretului și Sportu-
lui a alocat în 2018 suma de 20,02 
lei pentru fi ecare tânăr din ţara 
noastră”, potrivit raportului citat.
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Se majorează taxele și impozitele locale în Cluj-Napoca
Din 1 ianuarie 2019, taxele, impozitele locale și amenzile vor fi mai mari în Cluj-Napoca. Propunerea Primăriei 
Cluj-Napoca este de a indexa taxele și impozitele locale cu rata inflației pe 2018, adică cu 1,3%. Pagina 4

Clujul, sub zăpadă!
Străzi și trotuare pline de zăpadă, mașini blocate, un mort
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Noua formaţiune politică 

în fruntea căreia se afl ă 

fostul tehnocrat Dacian 

Cioloş se numeşte PLUS. 

Aceasta va lua locul fostu-

lui partid Mişcarea 

România Împreună (MRÎ).

Fostul premier Dacian Ci-

oloş a anunţat la Cluj Napo-

ca, sâmbătă, că, din cauza 

faptului că cererea de înregis-

trare a Mişcării România Îm-

preună trenează în justiţie, co-

legi de-ai săi, ”oameni ano-

nimi”, au înregistrat un alt 

partid care va lua locul MRÎ 

– Partidul Libertăţii, Unităţii 

şi Solidarităţii.

”Au trecut opt luni de când 

noi ne organizăm pe teren şi 

acest dosar trenează în Justi-

ţie. Oameni care nu doresc ca 

noi să avem acest vehicul (un 

partid politic – n.r.) încearcă 

să împiedice, să facă să tre-

neze acest proces de înregis-

trare. Dacă mergem în acest 

ritm, am concluzionat deja de 

prin septembrie, riscăm să 

ajungem în martie, aprilie, 

mai şi să nu fi m în măsură să 

candidăm la următoarele ale-

geri, la sfârşitul lunii mai. În 

septembrie am decis să ne 

gândim la o alternativă şi co-

legi de-ai noştri, care împăr-

tăşesc aceleaşi valori, aceleaşi 

principii, oameni anonimi dar 

care au vrut să dea o mână 

de ajutor, au depus o cerere 

de înregistrare a unui partid 

politic. Astăzi vreau să vă 

anunţ că acel partid politic es-

te înscris în Registrul partide-

lor politice din România, deci 

astăzi vreau să vă anunţ, dragi 

prieteni, că avem partidul nos-

tru politic”, a anunţat la 

Cluj-Napoca Dacian Cioloş.

Fostul premier a precizat 

că formaţiunea se numeşte 

Partidul Libertăţii, Unităţii şi 

Solidarităţii, pe scurt PLUS.

”Vrem să construim o Ro-

mânie care să pe pe plus. 

Vă invit pe toţi începând de 

astăzi să veniţi alături de 

noli să vă înscrieţi. Acesta 

va fi partidul cu care vom 

schimba România în bine”, 

a adăugat Cioloş.

De asemenea, el a anunţat 

că luni cei opt membri fonda-

tori ai Mişcării România Îm-

preună vor cere în instanţă 

retragerea dosarului de înre-

gistrare a MRÎ.

Denumirea prescurtată a 

partidului este: PLUS, iar 

semnul permanent al parti-

dului este reprezentat se 

simbolul stilizat + plus, for-

mat din simbolul adunării 

şi litera p, litera l, litera u 

şi litera s, în care simbolul 

adunării este colorat în de-

grade, de la albastru Panto-

ne 1158 C spre albastru Pan-

tone 105-8C, în diagonală şi 

caracterele sunt colorate u-

nitar, în degrade, de la al-

bastru Pantone 1158 C spre 

albastru Pantone 105-8C, în 

diagonală.

Dacian Cioloş a mai spus 

că organizaţia din Cluj este a 

doua cea mai mare organiza-

ţie după Bucureşti şi că oa-

menii vor o schimbare care 

se simte tot mai mult. Toto-

dată, Cioloş a apreciat modul 

de organizare a clujenilor.

Dacian Cioloş şi-a tras un PLUS de imagine la Cluj

Comisarul European pen-

tru Politică Regională, 

Corina Creţu susţine că, 

în cadrul actualei perioa-

de de programare 2014 – 

2020, conform reglementă-

rilor în vigoare, nou înfi in-

ţata Alianţă a Vestului nu 

poate să acceseze direct 

fonduri structurale 

şi de investiţii europene.

Comisia Europeană spriji-

nă, însă, schimbul de bune 

practici pe teme de dezvolta-

re urbană între autorităţile lo-

cale. „Un oraş poate învăţa de 

la un altul – care are poate mai 

multă experienţă în folosirea 

fondurilor europene – despre 

implementarea cu succes a 

proiectelor, depăşirea eventu-

alelor blocaje, pregătirea ca-

drului strategic pentru urmă-

toarea perioadă de programa-

re. Cred că aceste schimburi 

de bune practici pot să ajute 

la întărirea capacităţii admi-

nistrative a autorităţilor loca-

le şi să contribuie, totodată, la 

o rată mai bună de absorbţie 

a fondurilor UE”, a spus Cori-

na Creţu pentru Făclia

Ofi cialul european preci-

zează că fi ecare dintre oraşe-

le care au constituit această 

Alianţă – Cluj-Napoca, Timi-

şoara, Arad şi Oradea – are la 

dispoziţie bani în cadrul Pro-

gramului Operaţional Regio-

nal, în cadrul axelor privind 

dezvoltarea urbană.

În plus, prin Fondul Eu-

ropean de Dezvoltare Regi-

onală, fi ecare municipiu re-

şedinţă de judeţ are alocaţi 

bani pe care îi poate gestio-

na în mod direct. „Astfel, în 

perioada 2014 – 2020, auto-

rităţile române au alocat cu 

titlu indicativ municipiului 

Cluj-Napoca 45,2 milioane 

de euro, Timişoara are alo-

cate 55,9 milioane de euro, 

Arad – 38,9 milioane de eu-

ro, iar Oradea primeşte 36,1 

milioane de euro”, a afi rmat 

comisarul european.

În urmă cu două săptă-

mâni, comisarul european a 

lăudat Ardealul, despre care 

a spus că este „campion la 

atragerea banilor europeni”.

„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. 

Luni (3 decembrie 018 – n.r.) 

voi fi  la Oradea, avem un pro-

iect de modernizare a oraşu-

lui, vom inaugura podul pes-

te Criş în valoare de 5 milioa-

ne de euro. Este meritul dum-

neavoastră, pentru că aveţi 

cele mai multe realizări şi, din 

păcate, în alte părţi nu prea 

am ce inaugura. Sunteţi un 

exemplu de bune practici pen-

tru întreaga ţară”, a spus Co-

rina Creţu, la Cluj.

„Trebuie să ne mişcăm şi 

să ne mobilizăm pentru că 

nu mai putem să stăm după 

Bucureşti ca să aloce bani du-

pă bunul plac şi să încurce 

mai tare lucrurile. (Alianţa 

Vestului – n.r.) nu este o ali-

anţă juridică, dar pentru a 

obţine bani de la Bucureşti 

trebuie să fi i o regiune puter-

nică (…) trebuie să facem 

paşi importanţi pentru a pu-

tea lua bani direct de la 

Bruxelles, fără a mai fi  nece-

sar să treacă prin fi ltrul Bu-

cureştiului. Asta ne dorim, 

să putem accesa fonduri pen-

tru exerciţiul 2021-2027, pen-

tru că după 2027 este foarte 

posibil să nu mai fi e bani 

pentru infrastructură, trans-

port etc”, declara în octom-

brie viceprimarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Dan Tarcea.

„Practic regiunea trebuie 

să aibă un proiect comun, în 

ceea ce priveşte Clujul, Bi-

horul, Aradul şi Timişoara, 

prin construcţia de trenuri 

de mare viteză, de autostrăzi 

şi de a fi  aceste judeţe inter-

conectate. Acesta este pla-

nul şi este direcţia pe care 

dorim să mergem. Dacă dis-

cutăm de autostrada Cluj – 

Borş, de alte drumuri alter-

native care pot duce până la 

Timişoara sau pe calea fera-

tă... asta trebuie să facem”, 

a spus Dan Tarcea.

Poate sau nu poate 
accesa Alianţa Vestului 
fonduri europene?
Autorităţile din Cluj spun că vor accesa fonduri europene 
pentru proiecte comune în exerciţiul bugetar 2021-2027.

Primarii din Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara și Arad fac parte din Alianța Vestului
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Cu toate că puţin cam târ-

ziu, iarna şi-a intrat 

pe deplin în drepturi, 

cu o ninsoare abundentă 

şi cu zăpadă care s-a aşe-

zat frumos peste Cluj. Din 

păcate, deşi se anunţă că 

nu există drumuri blocate 

şi utilajele acţionează 

cu material antiderapant, 

realitatea din teren e alta.

Probleme au fost atât pe stră-

zile din Cluj-Napoca, cât şi pe 

drumurile naţionale, inclusiv 

pe Autostrada Transilvania.

Un strat de câţiva centime-

tri de zăpadă s-a aşternut pes-

te judeţul Cluj, motiv de bu-

curie pentru cei mici, care au 

şi ieşit să se bulgărească sau 

să facă oameni de zăpadă. 

Chiar şi cei mari şi-au luat mă-

nuşile şi au început o bătaie 

cu bulgări cu cei dragi. Situa-

ţia însă nu este la fel de roz şi 

pentru şoferii care au fost ne-

voiţi să se confrunte, chiar şi 

în centrul municipiului Cluj-Na-

poca, cu drumuri acoperite de 

zăpadă, pe care circulau ex-

trem de încet, temându-se să 

pună frână, ca nu cumva să 

piardă controlul maşinii.

Străzi şi trotuare 
acoperite de zăpadă 
în Cluj-Napoca

Ca în fi ecare an, cele două 

fi rme de salubritate, Rosal şi 

Brantner Veres, au fost luate prin 

surprindere de vremea rea. Du-

pă ce a nins toată noaptea de 

sâmbătă spre duminică, pe mul-

te străzi din oraş stratul de ză-

padă de pe carosabil este con-

sistent şi s-a văzut clar că utila-

jele nu au intervenit la timp.

Pe reţelele de socializare 

şoferii au postat imagini cu 

străzi principale din oraş din 

care se vede clar incompeten-

ţa conducerii oraşului în a ges-

tiona situaţia. Cele mai mari 

probleme semnalate sunt în 

Zorilor, Oaşului, Mănăştur, 

Baciu şi în zonele cu case. 

„La ora 04.00 dimineaţa eram 

aproape toţi vecinii curăţam 

trotuarele pentru pietoni, era 

perfect. La ora 7.00 am ieşit 

din nou şi am curăţat. La ora 

10.00 este dezastru după fi r-

ma de deszăpezire”, spune 

Marin Hiba, un cititor 

Monitorul de Cluj.

Totodată, un stâlp 

de pe strada Fabri-

cii de Zahăr s-a 

"înclinat" în fa-

ţa iernii, autori-

tăţile interve-

nind după ce au 

închis o bucată 

din stradă. Din 

cauza drumului 

alunecos, o dubi-

ţă s-a răsturnat la 

ieşirea din Baciu.

Maşinile alunecă 
de pe drum

„A-nceput de ieri să cadă/ 

Câte-un fulg, acum a stat,/

Norii s-au mai răzbunat/ Spre 

apus, dar stau grămadă/Pes-

te sat”, vorba poetului. Ei bi-

ne, la Cluj nu a stat şi de do-

uă zile ninge aproape încon-

tinuu. Şi cum „ca la noi, la 

nimeni”, maşinile au alune-

cat din cauza zăpezii de pe 

drum, fiindcă, după cum 

spun unii din presa locală, 

„utilajele de deszăpezire nu 

ţin pasul cu ninsoarea”. As-

ta, ţinând cont că nu ninge 

abundent şi pe raza judeţu-

lui Cluj ANM nu a emis 

vreun cod de viscol şi 

ninsoare.

Aşadar, ninge frumos, 

ninge ca în poveşti, zăpa-

da se depune, dar nu la un 

ritm îngrijorător. Cu toate 

astea, utilajele nu fac faţă, 

aşa se spune. Astfel, deja 

au avut loc câteva acciden-

te. Câteva maşini au pără-

sit partea carosabilă şi au 

ajuns în şant, dar din feri-

cire, şoferii şi pasagerii au 

scăpat teferi.

Însă, au fost şi accidente 

mult mai grave. Unul a avut 

loc sâmbătă seară pe Calea 

Baciului din Cluj-Napoca. 

Două maşini sau cioc-

nit fi indcă unul din-

tre şoferi nu a 

adaptat viteza 

la condiţiile de 

drum, şosea-

ua fi ind aco-

perită cu ză-

padă. Per-

soanele din 

maşini au 

fost rănite u-

şor, iar trafi cul 

a fost blocat zeci 

de minute.

Un mort şi patru 
persoane rănite

În cursul zilei de dumini-

că a avut loc un accident grav, 

în care au fost implicate trei 

autoturisme. Din cauza vite-

zei neadaptate în curbă, un 

autoturism a pătruns pe sen-

sul opus, a lovit o autoutili-

tară şi ulterior un TIR. O per-

soană a decedat şi 3 au ajuns 

la spital în stare gravă toate 

din autoturism. Trafi cul a fost 

blocat în jur de două ore. 

De asemenea, şi mijloacele de 

transport în comun au avut 

probleme. În decursul zilei de 

vineri, autobuzul cu numărul 

19 a rămas blocat pe strada 

Edgar Quinet.

Lauda de sine 
nu miroase-a bine

Biroul Mass-media al Con-

siliului Judeţean Cluj a trans-

mis două comunicate de pre-

să, unul sâmbătă de dimi-

neaţă, altul diminică dimi-

neaţa, pentru a informa pu-

blicul în legătură cu starea 

drumurilor, ţinând cont de 

cantităţile „masive” de zăpa-

dă care au căzut în ultimele 

zile. Astfel, în dimineaţa zi-

lei de sâmbătă, ne anunţau 

că pe raza judeţului Cluj nu 

există drumuri blocate, dar 

şoferii trebuie să aibă grijă 

la poleiul care s-a format din 

cauza temperaturilor scăzu-

te. Comunicatul de presă tri-

mis în dimineaţa zilei de du-

minică, erau transmise exact 

aceleaşi informaţii.

Ceartă prin zăpadă 
între Aeroport şi CJ Cluj

Ninsoarea căzută sâmbă-

tă la Cluj-Napoca nu a afec-

tat doar pe şoferii din trafi c 

ci şi pe cei care au plecat cu 

avionul. Clujenii care au vrut 

să îşi parcheze maşinile în 

parcarea de la Aeroportul In-

ternaţional „Avram Iancu” 

din Cluj au avut parte de pro-

bleme din cauza zăpezii. Nu-

meroase reclamaţii au fost fă-

cute după ce şoferii au în-

tâmpinat probleme în a par-

ca maşinile sau în a le găsi 

pe sub nămeţi.

Din această cauză, reprezen-

tanţii aeroportului din Cluj au 

postat un comunicat în care le 

cere ca reclamaţiile să le facă la 

Consiliul Judeţean Cluj, pentru 

că de ei aprţine parcarea.

„Regretăm că parcarea din 

cadrul Aeroportului Interna-

ţional Avram Iancu Cluj nu a 

fost deszăpezită şi aţi întâm-

pinat difi cultăţi în găsirea unui 

loc de parcare. Având în ve-

dere numărul mare de plân-

geri referitoare la parcare, pri-

mite la aeroport, ne cerem 

scuze şi vă informăm că par-

carea este administrată de 

Consiliul Judeţean Cluj prin 

fi rma UTI. Reclamaţiile şi plân-

gerile legate de parcarea Ae-

roportului Cluj, vă rugăm să 

le transmiteţi către Consiliul 

Judeţean Cluj”, este comuni-

catul postat de reprezentanţii 

Aeroportului Cluj.

Dezastru şi haos. Clujul, îngropat 
în zăpadă! A câta oară?!
Prima ninsoare abundentă din acest sezon le-a pus mari probleme şoferilor şi autorităţilor, deopotrivă

Ninorile au cauzat probleme atât pe străzile din Cluj-Napoca, cât şi pe drumurile naţionale, inclusiv pe Autostrada Transilvania

Haz de necazz

Fiindcă românul cel mai bine știe să facă haz de necaz, 
pe grupurile pentru șoferi de pe rețelele de socializare 
s-au făcut numeroase glume în ceea ce privește starea 
drumurilor. Mai jos aveți câteva dintre ele:

„Se comportă unii de parcă am fost țară tropicală 
până acum...“

„Știe cineva cât e de mare zăpada pe trotuar? 
Că vreau să ajung până la magazin”.

„Schimb doi reni pentru cauciucuri de vară”.

„Cod Roșu de zăpadă... 20 de centimetri. Cred că vine 
sfârșitul lumii. Drumarii sunt la biserică, în cor”.

„Emil Boc, te rog, oprește zăpada!”.

Un şofer din Cluj a câştigat 

defi nitiv un proces împotriva 

unei amenzi radar dintr-un 

motiv care ar putea exista în 

mai multe cazuri. Numai că 

detaliul care poate face dife-

renţa este pe înregistrările 

video ale aparatului radar, 

iar acestea le puteţi viziona 

doar dacă depuneţi plângere 

la instanţă.

Potrivit legislaţiei în dome-

niu, pe înregistrarea cu viteza 

pentru care aţi fost sancţionaţi 

trebuie să se vadă clar numă-

rul de înmatriculare al autove-

hiculului. Din diverse motive, 

de exemplu din cauza distan-

ţei dintre maşina poliţiei şi cea 

a celui sancţionat, numărul ar 

putea să nu fi e vizibil. Astfel, 

dacă aveţi dubii, depuneţi plân-

gere contravenţională şi vedeţi 

înregistrarea video. În cazul 

prezentat mai jos, numărul de 

înmatriculare nu se vedea din 

cauza altei maşini care era în 

faţă, scrie clujust.ro.

“Prin Sentinţa civilă s-a ad-

mis plângerea contravenţiona-

lă formulată de către petentul 

C. D. S, în contradictoriu cu 

intimatul Inspectoratul de Po-

liţie al Judeţului Cluj şi, în con-

secinţă, s-a dispus anularea 

procesului verbal de constata-

re a contravenţiei întocmit de 

IPJ Cluj (…) Prin procesul-ver-

bal petentul a fost sancţionat 

contravenţional cu 6 puncte 

amendă în cuantum de 870 lei 

şi 4 puncte penalizare, întru-

cât la data de 21 octombrie 

2017 ora 18.14 în localitatea 

Huedin a condus auto marca 

Mercedes, fi ind înregistrat de 

aparatul radar cu viteza de 82 

Km/h. Petentul a semnat pro-

cesul verbal întocmit şi împo-

triva acestuia a formulat plân-

gere contravenţională. Instan-

ţa de fond a reţinut că apără-

rile petentului sunt întemeia-

te, însă nu pentru existenţa 

vreunei erori de măsurare a 

vitezei de deplasare dată de 

cinemometru, ci pentru că din 

înregistrarea video a aparatu-

lui radar nu rezultă că autotu-

rismul marca Mercedes a cir-

culat la data de 21 octombrie 

017 ora 18.14 cu viteza de 82 

km/h. Din imaginile înregis-

trate de aparatul radar se poa-

te identifi ca doar autoturismul 

marca Peugeot cu nr. de înma-

triculare….., dar nu şi autotu-

rismul marca Mercedes cu nr. 

de înmatriculare … Este ade-

vărat că în spatele autoturis-

mul marca Peugeot cu nr. de 

înmatriculare …….se observă 

că circulă cu viteză o autouti-

litară, însă imaginile fi lmate 

nu permit identifi carea mărcii 

şi a numărului de înmatricu-

lare pentru cel de-al doilea au-

toturism şi nici măcar împre-

jurarea că viteza surprinsă de 

aparatul radar de 82 km/h es-

te viteza cu care circula al doi-

lea autoturism. Prin urmare, 

nu s-a reţinut că autoturismul 

condus de petent a circulat cu 

viteza înregistrată de 82 km/h 

(…) Instanţa constată că pe-

tentul nu se face vinovat de 

comiterea contravenţiei reţinu-

te în sarcina sa”, se arată în 

decizia Tribunalului Cluj.

Un clujean a câştigat un proces împotriva poliției
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 17 DECEMBRIE 2018
Între orele 10:00-14:00
1. Localitatea Floreşti: str: Eroilor, str. Dumitru Mocanu, str. Dumitru Tăuţan, Cartierul 

Terra, str. Șesul de Sus, str. Urușagului, str. Porii, str. Cătanelor, Cartierul ANL, str. Stejarului, 
str. Teilor, str. Fagului, str. Salcâmului, str. Alexandru cel Mare;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 
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Din 1 ianuarie 2019, 

taxele, impozitele locale 

şi amenzile vor fi  mai 

mari în Cluj-Napoca. 

Propunerea Primăriei 

este de a indexa taxele 

şi impozitele locale 

cu rata infl aţiei pe 2018, 

adică cu 1,3%.

Această majorare se va a-

plica şi în cazul taxelor per-

cepute de Direcţia de Urba-

nism, Direcţia de Patrimoniu 

sau Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor.

Valoarea impozabilă a clă-

dirii, exprimată în lei, se de-

termină prin înmulţirea su-

prafeţei construite desfăşu-

rată a acesteia, exprimată în 

metri pătraţi, cu valoarea im-

pozabilă corespunzătoare, 

exprimată în lei/mp.

De asemenea, anul viitor 

se va menţine şi supraim-

pozitarea cu 500% a clădi-

rilor care sunt într-o avan-

sată stare de degradare şi 

nu au fost reparate de către 

proprietari.

Tot de anul viitor, se va a-

plica şi o taxă de turism pen-

tru promovarea oraşului. A-

ceasta este calculată ca pro-

cent din tariful net de caza-

re încasat pe noapte, în cuan-

tum de 1%. Banii încasaţi vor 

fi  folosiţi pentru promovarea 

municipiului Cluj-Napoca.

Se majorează taxele şi impozitele locale în Cluj

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Deşi din exterior are imagi-

nea unui oraş care se dez-

voltă economic şi atrage 

foarte mulţi tineri şi inves-

titori străini, Clujul devine 

un infern atunci când vine 

vorba de locuibilitate. 

Costurile greu de dus, pre-

ţul exorbitant al chiriilor şi 

lipsa de locuinţe au transfor-

mat Clujul într-un paradis pen-

tru dezvoltatorii imobiliari, 

care fac averi pe spinarea ce-

tăţenilor simpli, al căror trai 

devine tot mai difi cil.

Arhitectul Eugen Pănescu 

susţine că suplimentarea sto-

cului de locuinţe este una din-

tre modalităţiile care ar solu-

ţiona criza imobiliară cu care 

ne confruntăm.

„Criza este una singură, cea 

a locuirii şi a lipsei stocului de 

locuinţe de stat. Aderarea la U-

niunea Europeană nu ne-a aju-

tat prea mult în privinţa locu-

irii, aceasta este lăsată la lati-

tudinea fi ecărui stat. Abia acum, 

în noua agendă se încearcă ofe-

rirea unor recomandări state-

lor membre. Clujul, o zonă de 

efervescenţă, este un oraş in-

teresant pentru depuneri de 

bani, chiar mai atractiv decât 

băncile. Micii investitori cum-

pără cam orice, rata de creşte-

re a profi tului este mai sigură 

decât în orice alt domeniu. Sa-

lariile sunt mici, accesul la lo-

cuinţe este extrem de difi cil, 

mai ales în lipsa unei politici 

locale, adaptată la situaţia rea-

lă, nu la cea visată. Cred că 

una din soluţii ar fi  suplimen-

tarea stocului de locuinţe, aces-

tea trebuie produse, chiar da-

că în mediul privat. Anii '90 

au fost catastrofali, cele mai 

bune locuri şi terenuri s-au 

compromis, mai ales din pri-

cina calităţii proaste de execu-

ţie a lucrărilor şi din lipsă de 

responsabilitate. De asemenea, 

o altă soluţie ar fi  echilibrarea 

elementelor fi scale, să creăm 

acces la locuinţe prin subven-

ţii. Ar trebui să avem aşteptări 

mai mici de la arhitecţi, să nu 

uităm că avem cel mai mic nu-

măr de arhitecţi pe cap de lo-

cuitori din Europa”, a spus fos-

tul profesor de la Facultatea de 

Arhitectură şi Urbanism.

Acesta a precizat că, deşi 

până acum nu a fost dezbă-

tută, problema locuibilităţii a 

devenit, în sfârşit, un subiect 

de mare interes. Dacă în Su-

edia, de exemplu, toate locu-

inţele în chirie sunt date de 

stat, în Cluj-Napoca doar 1,3% 

din fondul de locuinţe sunt 

din fondul de stat, deşi se de-

pun peste 400 de cereri anu-

al pentru locuinţele sociale.

Alex Boguş, membru fon-

dator al Asociaţiei Chiriaşi-

lor, propune limitarea preţu-

lui chiriilor.

„Lipsa de interes a statu-

lui de a investi în piaţa imo-

biliară a avut un rol impor-

tant în a face jocurile dezvol-

tatorilor imobiliari, mai im-

portant decât să ofere protec-

ţie socială. Cererea de cum-

părare este şi o posibilitate de 

investiţie pentru foarte mulţi 

oameni, locuinţele ajung să 

fi e date în chirie pentru un 

profi t considerabil. Pe termen 

lung, creşterea fondului loca-

tiv ar fi  o soluţie, iar pe ter-

men scurt s-ar putea lucra la 

partea cu chiria, fi e prin în-

cercarea de a plafona creşte-

rea chiriilor, fi e prin realiza-

rea unui program de subven-

ţionare a acestora. Locuinţe-

le sociale din Cluj sunt la Pa-

trimoniu, ce caută acolo, nu 

ştiu”, se întreabă Boguş.

Vincze Enikő, profesor uni-

versitar la Facultatea de Studii 

Europene, este de părere că ar 

trebui respectată valoarea mun-

cii a celor care nu pot deveni 

buni consumatori ai exploziei 

preţurilor locuinţelor.

„Criza locuirii este o proble-

mă sistemică, trebuie să ne gân-

dim fi e la reforme, fi e la solu-

ţii radicale antisistemice. Din 

moment ce nu se produc locu-

inţe publice, marea majoritate 

a locuinţelor se poate accesa 

doar pe piaţă, adică locuinţele 

au devenit o simplă marfă. Lo-

cuinţa nu mai are valoare so-

cială şi de uz. Nu trebuie să ui-

tăm că nu vorbim doar de lo-

cuinţe, ci şi de terenuri şi clă-

dirile de birouri, marele actor 

al pieţei imobiliare clujene”, es-

te de părere Vincze, cea care a 

dat în judecată Consiliul Local 

şi Primăria pentru criteriile dis-

crimnatorii faţă de persoanele 

cu venituri modeste.

Există soluţii pentru clujenii de rând 
în faţa crizei imobiliare?
Preţul ridicat al chiriilor, lipsa locuinţelor de stat şi evoluţia pieţei imobiliare au fost doar câteva 
dintre subiectele discutate la dezbaterea „Criza locuirii la Cluj. Dezbatere şi soluţii”.

Costurile greu de dus, preţul exorbitant al chiriilor şi lipsa de locuinţe au transformat Clujul într-un paradis 
pentru dezvoltatorii imobiliari care fac averi pe spinarea cetăţenilor simpli
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Municipalitatea clujeană 

plăteşte peste 2 milioane 

de euro pentru extinderea 

unei creşe din cartierul 

Mănăştur cu încă trei 

etaj. Ulterior investiţiei, 

creşa, situată pe strada 

Meziad, va putea primi 

încă 90 de copii.

Consilierii locali vor aproba 

în şedinţa de miercuri indica-

torii tehnico-economici pentru 

extinderea creşei situată pe stra-

da Meziad din Mănăştur cu în-

că un corp de clădire parter 

plus 3 etaje. Suprafaţa constru-

ită pentru noul corp este de 

1.817 metri pătraţi.

Potrivit municipalităţii, 

corpul nou de clădire va cu-

prinde, printre altele, holuri, 

spaţiu medical (cabinet me-

dical, grup medical), 6 săli 

de grupă a câte 15 copii fi e-

care (şase dormitoare, şase 

camere de joacă), spaţiu ad-

ministrativ (birouri, vestiare, 

sală de şedinţe), spaţiu de 

joacă în aer liber.

Conform documentaţiei de 

avizare a lucrărilor, întocmit 

de SC Codproiect SRL din 

Cluj-Napoca, rezultă că valoa-

rea lucrărilor ajunge la suma 

de 8,9 milioane lei (fără TVA), 

adică 2 milioane de euro.

„Clădirea va fi  realizată pe 

fundaţii izolate din beton. La 

nivelul terenului există în pre-

zent 9 locuri de parcare. S-au 

propus în corpul nou, la ni-

velul parterului, încă 8 locuri 

de parcare”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

Municipalitatea mai are în 

construcţie o creşă de un mi-

lion de euro în Grigorescu pe 

strada Donath, unde lucrări-

le trenează de patru ani de zi-

le. Aici, noua creşă va putea 

găzdui până la 80 de copii.

În acest an, peste 900 de 

copii au rămas pe dinafară din 

cauză că nu mai sunt locuri 

în creşele din oraş. În luna au-

gust, Emil Boc spunea că 320 

de noi locuri în creşele din 

Cluj-Napoca vor fi  date în fo-

losinţă până în 2020.

“În acest moment există 

1142 de locuri în creşele din 

municipiul Cluj-Napoca şi doar 

din 2016 încoace pot spune că 

am dat efectiv în funcţiune 265 

de locuri în creşe. Constant, 

Primăria a avut şi are ca pre-

ocupare crearea de noi locuri 

în creşe. Gândiţi-vă că noi am 

pierdut totuşi 28 de milioane 

de euro de la bugetul local prin 

rectifi carea bugetară”, declara 

Boc la avea vreme.

Nemulţumite de faptul că 

părinţi din Floreşti sau Apa-

hida îşi fac fl otant pe Cluj 

ocupând astfel locurile în cre-

şe, mămicile i-au cer prima-

rului Emil Boc schimbarea 

criteriilor de admitere în a-

ceste instituţii. Mai multe 

mămici au protestat şi au ve-

nit în şedinţe de Consiliu Lo-

cal, alături de copii, unde 

i-au cerut primarului Emil 

Boc schimbarea regulamen-

tului de admitere în creşe, 

nemulţumiţi de faptul că pă-

rinţii din Floreşti ocupă lo-

curile la creşele din Cluj-Na-

poca. Potrivit noului regula-

ment, în ceea ce priveşte fa-

milia biparentală, fi ecărui pă-

rinte care are domiciliul în 

municipiul Cluj-Napoca i se 

va aloca 5 puncte, iar fi ecă-

rui părinte care are o viză de 

reşedinţă în municipiul 

Cluj-Napoca i se va aloca 2 

puncte. La punctaje egale se 

introduc criterii de departa-

jare, după cum urmează: du-

pă domiciliul părinţilor în 

Cluj-Napoca – departajarea 

se face în funcţie de domici-

liul părinţilor, respectiv au 

prioritate la repartizare copi-

ii care au ambii părinţi cu 

domiciliul în Cluj-Napoca.

Primăria plăteşte peste 2 milioane de euro pentru extinderea unei creşe din Mănăştur

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După centura metropolita-

nă, Clujul ar urma să aibă 

şi un tren metropolitan. 

Nu mai este un secret 

pentru nimeni că prima-

rul Emil Boc se gândeşte 

să introducă transportul 

feroviar ca un alt mijloc 

de transport în comun. 

Ce şanse de reuşită are 

un asemenea proiect 

şi câţi clujeni vor alege 

să meargă cu trenul 

la serviciu?

Acum, 7 primării, Gilău, 

Floreşti, Cluj, Baciu, Apahi-

da, Jucu şi Bonţida, îşi dau 

mâna şi vor încheia un acord 

de asociere privind realizarea 

în parteneriat a studiilor de 

prefezabilitate, fezabilitate şi 

impact asupra mediului în ce-

ea ce priveşte introducerea 

trenului metropolitan Gi-

lău-Floreşti-Cluj-Baciu-Apahi-

da-Jucu-Bonţida.

„Unul din obiectivele politi-

cii pentru dezvoltarea infras-

tructurii de mobilitate şi acces 

prevăzută în Strategia de Dez-

voltare a municipiului Cluj-Na-

poca 2014-2020 are în vedere o 

conectare mai bună a oraşului 

în teritoriu către obiectivele ad-

ministrative, sociale şi econo-

mice din municipiu, precum şi 

din teritoriul metropolitan că-

tre alte judeţe. Totodată, Strate-

gia Integrată de Dezvoltare Ur-

bană a zonei metropolitane Cluj 

prevede, printre altele, asigura-

rea unor servicii de mobilitate 

de calitate ridicată pentru po-

pulaţia zonei metropolitane şi 

a unui transport efi cient către 

municipiul Cluj-Napoca din me-

diul rural. Dezvoltarea investi-

ţiilor în infrastructura ferovia-

ră, inclusiv, în implementarea 

unui tren metropolitan în 

Cluj-Napoca şi localităţile limi-

trofe, este justifi cată de faptul 

că această categorie de trans-

port public în comun de călă-

tori este sigură, modernă, rapi-

dă şi funcţională”, se arată în 

proiectul care va fi  prezentat, 

dezbătut şi votat în şedinţa de 

Consiliu Local de miercuri.

Municipalitatea clujeană 

justifi că introducerea trenului 

urban prin faptul că “este un 

mijloc de transport care cir-

culă atât în interiorul oraşu-

lui, în regim de distanţe scur-

te cu opriri dese, cât şi în a-

fara lui, în regim de distanţe 

medii cu staţii mai rare, com-

binând astfel avantajul metro-

ului cu cele ale unui tren re-

gional. Principalul avantaj al 

trenului urban este indepen-

denţa faţă de reţeaua de străzi 

şi, deci, timpii de deplasare 

mai scurţi şi posibilitatea de 

funcţionare pe baza unui orar”.

Primarul Emil Boc spune 

că neimplementarea unui sis-

tem de transport public de 

mare capacitate “va avea un 

impact negativ puternic, ma-

terializat prin creşterea în con-

tinuare a trafi cului rutier, ce-

ea ce va duce la congestii ce 

vor genera pierderi economi-

ce prin pierderea efectivă a 

timpului persoanelor blocate 

în trafi c, precum şi la creşte-

rea numărului de accidente”.

„Din aceste perspectivă se 

justifi că implementarea unui 

tren metropolitan în Cluj-Na-

poca şi localităţile limitrofe. În 

acest sens s-a propus încheie-

rea unui acord de asociere în-

tre municipiul Cluj-Napoca şi 

comunele Gilău, Floreşti, Ba-

ciu, Apahida, Jucu şi Bonţida 

care va avea ca obiect realiza-

rea în parteneriat a studiilor 

de prefezabilitate, fezabilitate, 

impact asupra mediului pen-

tru trenul metropolitan”, ara-

tă Primăria Cluj-Napoca.

Potrivit acordului, princi-

pala responsabilitate a celor 

şapte primării este asigurarea 

fi nanţării din bugetul propriu 

sau din alte surse, inclusiv din 

fonduri europene, a cheltuie-

lilor pentru elaborarea studi-

ilor de prefezabilitate, fezabi-

litate, impact asupra mediu-

lui aferente tronsoanelor de 

cale ferată şi metrou situate 

pe raza lor teritorială.

Primăria Cluj-Napoca va mai 

avea ca şi responsabilitate de-

rulează procedurile de achizi-

ţie publică privind contracta-

rea serviciilor de elaborare a 

acestor studii, asigurarea fi nan-

ţării din bugetul propriu a chel-

tuielilor legate de serviciile de 

consultanţă în vederea elabo-

rării caietului de sarcini, eva-

luarea ofertelor şi recepţia la fi -

nalizarea prestării servciilor, 

dar şi recepţionarea documen-

taţiilor tehnice care fac obiec-

tul acordului de asociere.

„Contribuţia la realizarea 

acestor studii se stabileşte pro-

porţional cu numărul de kilo-

metri de cale ferată şi/sau me-

trou ce străbate teritoriul unită-

ţii administrativ-teritoriale”, mai 

menţionează acordul de asoci-

ere, fără a avansa însă şi sume.

UN NOU MIJLOC DE TRANSPORT ÎN COMUN SE INTRODUCE ÎN CLUJ 

7 primării îşi dau mâna pentru 
introducerea trenului metropolitan
De câteva luni bune, primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc vorbeşte despre studii 
de prefezabilitate pentru introducerea transportului feroviar în zona metropolitană.

După centura metropolitană, Clujul ar urma să aibă şi un tren metropolitanan

În legătură cu trenul metropolitan, la începutul anului, prima-
rul Emil Boc spunea că acest proiect este prea costisitor pentru 
a fi  pus în practică și a avansat ideea ca un operator privat să 
pună banii pentru a realiza investiţia. Nu înainte să avertizeze 
că proiectul, în primă fază, ar fi  falimentar pentru că locuitorii 
judeţului Cluj nu se vor înghesui să folosească acest tren.

„Prima parte a proiectului pe care îl avem în analiză este să 
multiplicăm numărul de staţii pe rutele existente din Baciu, 
Aeroport și Jucu, pe lângă staţiile existente să mai creăm 
staţii noi și de acolo să realizăm legătura cu autobuze care 
să aducă oamenii în oraș de la acele staţii pentru a avea o 
altă mobilitate urbană. Eu sunt convins că acel culoar va fi  
economic, viabil, nu din prima secundă. Trebuie cineva să 
facă o investiţie primară pentru a putea să fi e sustenabil. 
Eu cred că o asociere a comunităţilor, Baciu, Cluj, Apahida, 
Consiliul Judeţean, Jucu trebuie să aibă loc. Să își creeze o 
asociaţie de profi l care să pregătească operatorul care să lu-
creze pe această zonă”, a comentat Boc.

Boc a refuzat din start ideea ca trenul metropolitan să fi e 
gestionat de Compania de Transport Public.

Boc: În primă fază, proiectul va fi falimentar

A pus controversatul Călin Mitică ochii pe trenul lui Boc?
De cealaltă parte, city-managerul Gheorghe 
Șurubaru, fost director în cadrul CFR 
Infrastructură, a confi rmat că CFR sprijină acest 
proiect și anunţă posibilitatea de a externaliza 
serviciul către un operator autorizat.

Acest operator autorizat care ar prelua trenul me-
tropolitan ar putea fi  tocmai Transferoviar Grup, 
deţinut de controversatul Călin Mitică (Remarul 16 
Februarie). Transferoviar Grup este fi rma care de-
ţine trenurile private din Transilvania. În 2014, pa-
tronul Transferoviar, Călin Mitică, a fost acuzat de 

procurorii anticorupţie de constituirea unui grup 
infracţional organizat, dare de mită, spălare de 
bani și trafi c de infl uenţă. DNA spunea că acesta 
ar fi  dat mită unor șefi  de la CFR Călători pentru a 
obţine contracte de lucrări, prin fraudarea achiziţii-
lor publice. Procurorii arătau atunci că scopul gru-
pului infracţional era ca societăţile Transferoviar 
Grup și Remarul 16 Februarie, controlate de Călin 
Mitică, să acapareze o cotă de piaţă cât mai mare, 
"pe criterii clientelare și prin corupţie", în ceea ce 
privește lucrări și servicii atribuite de CFR Călători.
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Primăria Cluj-Napoca 

va organiza Revelionul 

în Piaţa Unirii. Focurile 

de artifi cii vor avea loc, 

de această dată, 

în Piaţa Avram Iancu.

În ultima noapte din 2018, 

Piaţa Unirii va fi gazda unui 

spectacol artistic potrivit 

pentru toate gusturile, în 

timp ce Piaţa Avram Iancu 

va fi luminată de tradiţio-

nalul foc de artificii.

Revelion în Piaţa Unirii. 
Programul evenimentelor

Program Piața Unirii:

Program Piața Avram Iancu:

*22:00 – Trupa Hora

*22:50 – Cargo

*00:15 – Arpy & Zip Band

*00:00 - Spectacol de artifi cii

Mitropolitul Clujului, 

IPS Andrei Andreicuţ, 

reclamă lipsa de înţelegere 

dintre români în anul 

Centenarului şi o discordie 

distrugătoare, susţinând că 

este nevoie de mai multă 

pace între cei care chiver-

nisesc treburile publice.

În mesajul de Crăciun şi 

Pastorala prezentate, vineri, 

la reşedinţa mitropolitană 

din Cluj-Napoca, IPS Andrei 

Andreicuţ a menţionat că vi-

sul de veacuri al neamului 

românesc a fost realizabil 

pentru că a fost o unitate 

spirituală dintre lideri, care 

ar trebui să revină.

„În anul sărbătoririi jubi-

leului Marii Uniri, unire ca-

re a fost posibilă datorită fap-

tului că la 1 Decembrie 1918 

înaintaşii noştri erau uniţi 

'în cuget şi-n simţiri', obser-

văm în jurul nostru o discor-

die distrugătoare. De ce? Pen-

tru că oamenii nu-şi mai pun 

problema vieţii spirituale nor-

male. Şi lucrul acesta se în-

tâmplă de jos până sus, de 

la omul simplu până la cei 

cu înalte demnităţi. Din ne-

fericire, în acest an, oame-

nii nu sunt în armonie, sunt 

dispute, necazuri, neînţele-

geri, am dori ca pacea Dom-

nului Isus Hristos să vină în-

tre noi. Unde sunt marii li-

deri ai neamului nostru din 

acel an astral pentru noi: Mi-

ron Cristea, Iuliu Hossu, Va-

sile Goldiş, Alexandru Vaida 

Voevod, Caius Brediceanu, 

George Pop de Băseşti şi toa-

tă ceata marilor luptători 

pentru unitate!? (...) Acum 

oamenii nu îşi mai pun pro-

blema vieţii spirituale nor-

male. Visul de veacuri al 

neamului nostru a fost rea-

lizabil pentru că a fost uni-

tatea spirituală dintre lideri, 

pe care dorim să o vedem 

reîntruchipată din nou. Dom-

nul Isus Hristos a venit să 

aducă pace şi bunăînvoire 

între oameni pe pământ. 

Acum, noi, dorim multă pa-

ce şi linişte credincioşilor, în 

ţară şi mai multă pace între 

cei ce chivernisesc treburile 

publice. Din această stare de 

prăbuşire şi de răutate ce se 

întinde, cine ne poate scoa-

te? Cine ne poate aduce pa-

cea şi armonia de care avem 

atâta nevoie? El, Domnul Pă-

cii!”, a spus Andrei Andrei-

cuţ în „Pastorala la Naşte-

rea Domnulu”.

Acesta s-a referit şi la fap-

tul că, în anul Centenarului, 

s-a reuşit sfinţirea Catedra-

lei Mântuirii Neamului din 

Bucureşti, care reprezintă „o 

ctitorie pentru veşnicie”. În 

mesajul său dedicat sărbă-

torii Crăciunului, intitulat 

„Domnul Păcii”, mitropoli-

tul Andrei Andreicuţ mai 

arată că „la începutul zidi-

rii toate erau foarte bune, 

peste tot domnea pacea, ar-

monia şi înţelegerea”.

Andrei Andreicuţ, mesaj pentru 
politicieni în Pastorala de Crăciun
ÎPS Andrei: „În anul jubileului Marii Uniri observăm în jurul nostru o discordie distrugătoare”

Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuţ

ÎPS ANDREI 
ANDREICUŢ 

 „Din nefericire, în acest 
an, oamenii nu sunt în 
armonie, sunt dispute, 
necazuri, neînţelegeri, 
am dori ca pacea 
Domnului Isus Hristos 
să vină între noi. (...) 
Unde sunt marii lideri 
ai neamului nostru din 
acel an astral, Miron 
Cristea, Iuliu Hossu, 
Vasile Goldiş?  Acum 
oamenii nu îşi mai pun 
problema vieţii 
spirituale normale. 
Visul de veacuri al 
neamului nostru a fost 
realizabil pentru că a 
fost unitatea spirituală 
dintre lideri, pe care 
dorim să o vedem 
reîntruchipată din nou. 
Domnul Isus Hristos a 
venit să aducă pace şi 
bunăînvoire între 
oameni pe pământ. 
Acum, noi, dorim 
multă pace şi linişte 
credincioşilor, în ţară şi 
mai multă pace între 
cei ce chivernisesc 
treburile publice“
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Un târg de ”nebrazi” 

realizaţi din materiale 

neconvenţionale şi reci-

clabile: pahare din hâr-

tie, reviste, partituri, 

săgeţi, CD-uri sau dopuri 

de sticle de vin s-a des-

chis, joi, la Cluj-Napoca, 

banii obţinuţi din vânza-

re urmând să fi e donaţi 

Asociaţiei Tăşuleasa, 

pentru plantări şi reîm-

păduriri.

Dan Clinci, organizatorul 

manifestării din partea Asoci-

aţiei Urbannect, a declarat, 

joi, că nebrazii expuşi se vând 

cu preţuri cuprinse între 200 

şi 1.000 de lei.

”Am deschis Târgul de ne-

brazi, unde sunt expuşi de 

către clujeni între 20 şi 30 

de nebrazi, realizaţi din ma-

teriale neconvenţionale şi re-

ciclabile. Am constatat in-

ventivitatea autorilor, deoa-

rece sunt nebrazi din spumă 

poliuretanică, pahare de hâr-

tie, reviste, săgeţi folosite la 

concursuri de tir cu arcul, 

dopuri de la sticle de vin, 

CD-uri, partituri muzicale. 

În cadrul târgului, brazii se 

vând cu preţuri cuprinse în-

tre 200 şi 1.000 de lei, iar 

sumele rezultate se vor do-

na Asociaţiei Tăşuleasa So-

cial pentru a-i folosi la acţi-

unile de plantare şi reîmpă-

durire”, a spus Clinci.

Potrivit acestuia, prin or-

ganizarea târgului s-a dorit 

crearea unui brad ”altfel” pen-

tru sărbătorile de iarnă, care 

să fi e expus acasă sau la se-

diile de fi rme, pentru a nu mai 

tăiaţi brazi din pădure.

”Încercăm să salvăm 

brazi”, a precizat organiza-

torul manifestării.

Târgul de nebrazi este des-

chis până sâmbătă, iar vineri 

seara va fi  organizat ”Cheful 

nebrăzarilor” în cadrul căru-

ia creatorii de nebrazi se vor 

întâlni pentru o degustare de 

jumări şi vin fi ert.

„Nebrazi” realizaţi din pahare, săgeţi, CD-uri, dopuri 
şi partituri, scoşi la vânzare în Cluj-Napoca

Biserica Piariştilor a 

atras ca un magnet vizi-

tatori în ultimele săptă-

mâni, după ce a găzduit 

o lună imensă – creaţia 

artistului Luke Jerram -, 

expusă în cadrul festiva-

lului LightsOn. Oare va 

mai primi atenţia ce o 

merită şi după „pleca-

rea” lunii? Cu siguranţă, 

fi indcă Biserica Piaristă 

adăposteşte, la un loc, 

o icoană făcătoare de 

minuni, statui ale unor 

sfi nţi foarte puternici şi 

reprezentări interesante 

ale unor scene şi perso-

naje biblice.

Biserica Piariştilor sau Bi-

serica Universităţii (de pe 

strada Universităţii) a fost, 

de fapt, prima clădire baro-

că a Clujului şi a Transilva-

niei şi a apărut după 1718, 

operă a arhitectului iezuit 

austriac Cristoph Tausch. 

Construcţia a fost termina-

tă şi sfinţită în 1725 pentru 

a le servi călugărilor iezu-

iţi, care deja construiau la 

Cluj un sistem de învăţă-

mânt superior.

Se zice că ea ar fi fost 

construită, cel puţin în par-

te, cu piatră adusă de la 

mănăstirea din Mănăştur şi 

că din cauza dimensiunilor 

mari ale criptei constructo-

rii ar fi avut probleme în 

timpul construcţiei.

De asemenea, biserica a 

fost martoră, în 1956, la cea 

mai mare mişcare anticomu-

nistă din oraş, după ce mii 

de credincioşi s-ar fi adunat 

în faţa ei pentru a demon-

stra că Biserica Greco-Cato-

lică, interzisă de comunişti, 

continuă să existe. Credin-

cioşii strânşi pe strada Uni-

versităţii au ascultat slujba 

preotului Vasile Chindriş, 

fost delegat la Adunarea Ma-

rii Uniri din 1918, iar mulţi 

dintre ei au suportat apoi 

presiuni din partea comu-

niştilor, pentru curajul de 

a-şi recunoaşte religia.

O bijuterie 
monumentală

Faţada simplă este pusă 

în valoare de poarta princi-

pală, care are un basorelief 

cu Sfânta Treime, despre ca-

re se spune că în trecut ar fi  

fost poleit cu aur, şi un me-

saj care arată că lăcaşul a 

fost dedicat Sfi ntei Treimi: 

Honor Sanctissimae Trinitas.

Tot pe faţadă sunt ampla-

sate statuile a doi sfinţi ie-

zuiţi, Ignaţiu de Loyola şi 

Francisc Xavier, primii pro-

motori ai ordinului.

Alte două statui, ale lui 

Ioan de Nepomuk şi Alois de 

Gonzaga, au fost mutate de 

la biserică la Muzeul de Isto-

rie, în urmă cu aproape 80 de 

ani, potrivit istoricilor.

O poveste cu o icoană 
făcătoare de minuni

Pe cât de simplă este faţa-

da, pe atât de impunător es-

te interiorul Bisericii Piariste. 

Acesta a primit o notă speci-

ală după ce aici a fost adusă 

icoana făcătoare de minuni 

de la Nicula, cea care a lăcri-

mat, zice-se, în 1681. Dinco-

lo de marea întrebare: care es-

te icoana originală, cea de la 

mănăstirea de lângă Gherla 

sau cea din lăcaşul de pe stra-

da Universităţii?, un lucru es-

te sigur: preoţii clujeni au dat 

un loc special Sf. Maria, în 

centrul altarului. Alăuri au 

pus doi îngeri pentru a o ve-

ghea şi busturile celor doi 

sfi nţi iezuiţi care aduc oma-

gii Sfi ntei Maria, aşa cum a-

pare ea în icoana pictată de 

Luca de la Iclod. Despre a-

ceasta „preoţii spuneau că ori-

cine privea icoana avea inima 

plină de iubire era vindecat 

de boli şi devenea mai puter-

nic”, aşa că un conte din fa-

milia Kornis a luat icoana şi 

a dus-o într-un sat de-al lui, 

dar a înapoiat-o celor din Ni-

cula, după ce a realizat cât de 

tare suferă după ea oamenii. 

Iezuiţii au luat icoana în 1724 

şi au adus-o în Cluj, în Bise-

rica Piariştilor, pentru totdeau-

na. Cel puţin aşa afi rmă sus-

ţinătorii teoriei că aceasta ar 

fi  icoana originală.

O altă comoară din Bise-

rica Universităţii este amvo-

nul bogat împodobit, deasu-

pra căruia parcă plutesc cei 

patru evanghelişti cu simbo-

lurile lor: Matei cu îngerul, 

Marcu cu leul, Luca cu tau-

rul şi Ioan, alături de vultu-

rul său (pentru curioşi).

Sfi nţii speciali 
care dau „greutate” 
Bisericii Piariştilor

Alte poveşti interesante 

„ascunse” în biserică sunt 

cea a Sfântului Francisc de 

Borgia, care apare reprezen-

tat cu coroana în mână, semn 

că a renunţat la putere şi dom-

nie pentru a se dedica cre-

dinţei, sau cea a Sfântului 

Ioan Nepomuk, care apare 

lângă confesionar, sanctifi cat 

după ce a refuzat să treacă 

peste secretul spovedaniei şi 

să divulge lucruri spunse în 

timpul unor confesiuni. Din 

acest motiv a fost omorât şi 

a devenit un simbol al dis-

creţiei şi tăcerii.

Alături de aceşti sfi nţi, în 

biserică au altare speciale 

Sfânta Rita, sfânta cauzelor 

imposibile, Sfânta Tereza, 

sfânta grijilor cotidiene, şi 

Sfântul Anton, protectorul 

familiei şi copiilor.

Biserica Piariştilor, 
un loc special 
în inima Clujului

Clădirea superbă avea o 

importanţă deosebită în Clu-

jul vechi. În faţa ei a fost 

amenajată o piaţetă care găz-

duia una dintre cele mai fru-

moase statui a Fecioarei Ma-

ria, aflată azi în Mărăşti, şi 

un spaţiu de promenadă. Tot 

aici, ca în multe alte bise-

rici importante, a funcţio-

nat un osuar, o capelă în ca-

re au fost îngropaţi oameni 

importanţi ai urbei, cum ar 

fi contele Istvan Apor, fost 

comandant suprem al Tran-

silvaniei, care a donat su-

me importante pentru finan-

ţarea şcolilor iezuite din 

Cluj, sau Janos Josika, gu-

vernator al Transilvaniei, cu-

noscut în epocă pentru ope-

rele de binefacere făcute de 

el şi familia lui.

Importanţa clădirii a cres-

cut şi mai mult după ce în 

imediata sa apropiere a în-

ceput construcţia Colegiu-

lui Iezuit şi, după 1890, a 

noii clădiri a celei mai im-

portante universităţi cluje-

ne, azi Babeş-Bolyai.

A „apus” luna din Biserica Piariştilor
După trei săptămâni în care Luna a fost vizitată de mii de persoane la Cluj este timpul ca ea să plece, 
să îi încânte şi pe alţii. Rămân însă minunile din cea mai vizitată biserică a acestei toamne.

Biserica Piariştilor a atras ca un magnet vizitatori în ultimele săptămâni, după ce a găzduit o lună imensă – creaţia artistului Luke Jerram -, expusă în cadrul festivalului LightsOn
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Peste 66.000 de protestatari 

ai miscării "Vestele galbe-

ne" au ieşit în stradă sâm-

bătă, în Franţa, pentru a 

cincea săptămână consecu-

tiv. La Paris, pe bulevardul 

Champs-Elysées au avut 

loc mai multe altercaţii 

violente, iar forţele de ordi-

ne au intervenit cu gaze 

lacrimogene şi tunuri de 

apă pentru a dispersa mul-

ţimea, relatează Le Figaro.

Ministrul de Interne fran-

cez, Christophe Castaner, a de-

clarat că "datorită devotamen-

tului forţelor de ordine", "zi-

ua se încheie bine". "Dialogul 

trebuie să-i reunească acum 

pe toţi cei care vor să transfor-

me Franţa", subliniat ofi cialul.

Într-un mesaj, postat pe 

Twitter, Christophe Castaner a 

avertizat că străzile trebuie e-

liberate, siguranţa cetăţenilor 

fi ind prioritară. Anunţul vine 

în contextul în care, în aceas-

tă seara, a fost înregistrat un 

nou deces, cel de-al optulea, 

de la începutul protestelor.

Mobilizarea "vestelor gal-

bene" a scăzut drastic sâm-

bătă, în întreaga Franţă, un-

de aproximativ 66.000 de 

demonstranţi au participat 

la proteste, până la ora 

18.00, faţă de cei 126.000, 

înregistraţi la aceeaşi oră 

sâmbăta trecută, potrivit ci-

frelor furnizate de Ministe-

rul francez de Interne, la 

ora locală 20.00.

Cea de-a cincea sâmbătă 

cu demonstraţii de amploare 

a mişcării "Vestelor Galbene" 

a fost şi un test după anun-

ţurile lui Emmanuel Macron, 

anunţuri menite să pună ca-

păt unei crize sociale fără pre-

cedent, relatează Le Figaro.

Poliţia a anunţat că a ares-

tat 168 de persoane, peste 100 

fi ind în custodia autorităţilor 

din Paris.

Potrivit ofi cialilor poliţiei, au 

fost înregistraţi 112 de răniţi din 

rândul forţelor de ordine, cu 

timp înainte de ora 18:00, cinci 

cazuri fi ind transportate la spi-

tal pentru îngrijiri.

Peste 66.000 de manifestanţi ai „Vestelor galbene”, în stradă

Preşedintele Ucrainei, 

Petro Poroşenko, a anun-

ţat sâmbătă crearea 

Bisericii ortodoxe ucrai-

nene independente 

de Patriarhia Moscovei, 

ca urmare a unei decizii 

în acest sens a 

„Conciliului de eunifi ca-

re”, format din feţe biseri-

ceşti ortodoxe ucrainene, 

reunit sâmbătă la Kiev.

La Conciliu au participat 

reprezentanţi a trei biserici 

ortodoxe concurente, notea-

ză dpa. Episcopii reprezen-

tând două dintre biserici au 

votat în favoarea creării u-

nei biserici ortodoxe ucrai-

nene independente, în timp 

ce o a treia biserică – răma-

să fi delă Moscovei – şi-a tri-

mis doar doi reprezentanţi 

la reuniunea care s-a desfă-

şurat în catedrala Sfânta So-

fi a, din centrul Kievului.

În principiu, la eveniment 

urmau să participe două for-

maţiuni ortodoxe: Patriar-

hatul Kievului, autoprocla-

mat în 1992 şi care dispune 

de cel mai mare număr de 

credincioşi, potrivit sonda-

jelor, precum şi micuţa bi-

serică aşa-zis autocefală, 

scrie AFP. Ramura fidelă Pa-

triarhatului Moscovei, care 

a pierdut o parte din credin-

cioşi după începerea crizei 

ucraineano-ruse în 2014, dar 

care dispune în continuare 

de cel mai mare număr de 

parohii în Ucraina, a respins 

conciliul, denunţându-l drept 

ilegal, şi a interzis clerului 

său să participe.

Zi istorică în Ucraina. 
A fost înfiinţată o biserica 
ortodoxă autocefală

Preşedintele american, 

Donald Trump, a afi rmat 

vineri că nu este „nicio 

urgenţă” în negocierile 

privind denuclearizarea 

Coreii de Nord, răspun-

zând numeroaselor voci 

care se întreabă în legătu-

ră cu ceea ce pare a fi  un 

nou impas, transmite AFP. 

„Mulţi se întreabă în ce 

stadiu sunt negocierile 

noastre cu Coreea de Nord, 

răspund mereu că nu este 

nicio urgenţă”, a scris pe 

Twitter Donald Trump.

„Există un potenţial superb 

pentru un mare succes eco-

nomic pentru această ţară, 

Kim Jong Un ştie asta mai bi-

ne ca oricine şi va şti să pro-

fi te din plin”, a adăugat el.

„Totul este bine!”, a înche-

iat liderul de la Washington 

însă fără să ofere detalii des-

pre eventualele discuţii în curs.

Donald Trump s-a întâlnit 

cu Kim Jong Un în iunie la 

Singapore, devenind primul 

preşedinte american în exer-

ciţiu care a dat mâna cu un 

reprezentant al dinastiei Kim, 

ce domneşte în Coreea de 

Nord cu începere din 1948.

Deşi aduce frecvent în dis-

cuţie o nouă întâlnire privată 

cu omul forte de la Phenian, 

negocierile asupra "denucle-

arizării complete a Peninsu-

lei Coreene", potrivit formu-

lei vagi reţinute la Singapore, 

par să fi e în impas.

O întrevedere prevăzută în 

noiembrie la New York între 

şeful diplomaţiei americane, 

Mike Pompeo, şi Kim Yong 

Chol, colaborator apropiat al 

liderului nord-coreean, a fost 

anulată de Phenian în ultimul 

moment, fără explicaţii.

Statele Unite au anunţat 

instituirea de sancţiuni la adre-

sa a trei înalţi responsabili 

nord-coreeni „drept răspuns 

la încălcări grave şi persisten-

te ale drepturilor omului”.

Preşedintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude 

Juncker, l-a acuzat vineri la 

Bruxelles pe premierul 

ungar, Viktor Orban, că des-

făşoară campanii de dezin-

formare cu privire la migra-

ţie şi Brexit, relatează AFP. 

„Unii prim-miniştri aşezaţi 

la masa Consiliului European 

sunt la originea unor ştiri fal-

se”, a declarat Jean-Claude 

Juncker în cursul conferinţei de 

presă organizate la fi nalul sum-

mitul european. „Când Viktor 

Orban spune că eu sunt respon-

sabil pentru Brexit, aceasta es-

te fake news”, l-a acuzat el.

„Când Viktor Orban spune 

că migranţii sunt responsabili 

pentru Brexit, şi aceasta este 

fake news”, a adăugat preşe-

dintele Comisiei Europene. 

Lupta contra dezinformării a 

fost discutată vineri în cursul 

summitului şi premierul belgi-

an, Charles Michel, a cerut Co-

misiei „să prevadă sancţiuni 

dacă o campanie de minciuni 

are ca scop dorinţa deliberată 

de a destabiliza democraţiile”.

El a denunţat „campania de 

minciuni deliberat orchestrată 

privind Pactul ONU pentru mi-

graţie”, cu consecinţă ruperea 

coaliţiei guvernamentale forma-

te cu naţionaliştii fl amanzi din 

NV-A care se opun semnării do-

cumentului de către Belgia.

Ungaria, Austria, Polonia, 

Cehia, Bulgaria, Letonia şi Slo-

vacia au refuzat să semneze 

Pactul şi Viktor Orban face cam-

panie împotriva documentului.

Negocieri cu Coreea de Nord: 
„Nicio urgenţă”, afirmă Trump

Jean-Claude Juncker, atac 
la Orban: „Dezinformează”

Numeroşi miniştri din 

Guvernul britanic consi-

deră că acordul 

Brexitului negociat de 

Theresa May cu Uniunea 

Eurpeană (UE) este mort, 

dezvăluie sâmbătă The 

Times, după ce premierul 

britanic nu a obţinut, la 

Bruxelles, ”asigurările” 

pe care s-a dus să le obţi-

nă, relatează Reuters.

Potrivit ziarului, princi-

palii miniştri britanici dis-

cută diverse opţiuni – inclu-

siv organizarea unui nou re-

ferendum pe tema ieşirii Ma-

rii Britanii din UE, după cel 

organizat în 2016.

Un grup de miniştri – în-

tre care şi ministrul Finan-

ţelor Philip Hammond – în-

cearcă să privilegieze opţi-

unea unui al doilea referen-

dum, în cazul în care cele-

lalte opţiuni se epuizează, 

potrivit Times.

Însă alt grup de miniştri 

– în care se află miniştrii 

de Interne Sajid Javid şi 

Mediului Michael Gove – 

nu doresc o nouă consul-

tare populară.

Tot potrivit ziarului, alţi 

miniştri de prim-plan, între 

care ministrul de Externe 

Jeremy Hunt, sunt dispuşi 

ca Marea Britanie să pără-

sească UE fără acord.

Theresa May, care a amâ-

nat la începutul săptămânii 

ratificarea acordului Brexi-

tului în camera Comunelor, 

de frică să nu-l piardă, a 

scăpat miercuri unei moţi-

uni de cenzură a deputaţi-

lor conservatori. Ea a încer-

cat să obţină, la Consiliul 

European, la bruxelles, ga-

ranţii în măsură să o ajute 

să obţină ratifcarea în Ca-

mera Comunelor, a cărei da-

tă nu a fost încă stabilită, 

dar care va avea loc cel mai 

târziu la 21 ianuarie.

Acordul pentru Brexit „este mort”
Miniştrii Theresei May iau în calcul un nou referendum

Theresa May a amânat la începutul săptămânii ratifi carea acordului 
Brexitului în camera Comunelor, de frică să nu-l piardă

Ministrul britanic al educaţi-
ei Damian Hinds a dat asi-
gurări că guvernul britanic 
nu are planuri pentru un al 
doilea referendum, respin-
gând astfel informaţiile în 
sensul că executivul de la 
Londra are în vedere convo-
carea unui nou vot pentru a 
ieși din impasul în care se 
afl ă procesul de Brexit, rela-
tează duminică Reuters.

Întrebat de Sky News dacă 
guvernul Theresei May se 
pregătește pentru un nou 
vot, Hinds a infi rmat, argu-
mentând că "un al doilea 
referendum ar crea dezbi-
nare". "Am avut votul po-
pulaţiei, am avut referendu-
mul și acum trebuie să con-
tinuăm să-l punem în apli-
care", a insistat el.

El a califi cat totodată acor-
dul încheiat de Theresa 
May cu UE privind ieșirea 
Marii Britanii din blocul co-
munitar drept unul "echili-
brat", pe care deputaţii ar 
trebui să-l susţină.

Acordul privind Brexit a în-
tâmpinat rezistenţă în parla-
mentul de la Londra, iar vo-
tul programat pentru mar-
ţea trecută a fost amânat de 
teama unui eșec, dar mier-
curi șefa executivului britanic 
a supravieţuit unui vot de 
neîncredere. Joi, liderii celor 
27 de state din UE au reafi r-
mat că acordul de 'divorţ', 
negociat timp de 17 luni, 
'nu poate fi  renegociat'.

„Guvernul britanic nu 
are planuri pentru un 
al doilea referendum”
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Ataşamentele infectate, 

atacurile prin intermediul 

unor aplicaţii sau la insti-

tuţii bancare, ori amenin-

ţările asupra dispozitive-

lor smart sunt doar câteva 

dintre problemele anului 

viitor. Totuşi, ecourile noi-

lor reguli pentru protecţia 

datelor încep să se audă. 

Toate companiile care 

lucrează cu date personale 

au început să raporteze 

din ce în ce mai multe 

probleme de securitate.

Anul viitor, atacurile ciber-

netice vor creşte îngrijorător 

în dimensiune şi complexita-

te. Doar anul acesta au fost 

înregistrate peste 800 de mi-

lioane de atacuri în întreaga 

lume. Dintre ele, peste 130 de 

milioane de ameninţări au fost 

catalogate ca fi ind noi meto-

de de comitere a unor infrac-

ţiuni cibernetice.

Cele mai vizate vor fi  crip-

tomonedele şi instituţiile ban-

care. Ameninţările cu bani vir-

tuali au crescut în 2018 cu 

peste 1.500%, scrie digi24.ro.

Liviu Arsene, specialist se-

curitate BitDefender: „În 2019 

vom vedea o noua evoluţie a 

ameninţărilor randsomeware 

şi a celor care vizează mina-

tul de monedă virtuală. Dacă 

la începutul lui 2018 amenin-

ţările randsomeware au scă-

zut şi au fost surclasate de ce-

le care vizează minatul de 

criptomonede, în 2019 vom 

vedea că ambele vor fi  pe pi-

cior de egalitate. Simplul mo-

tiv fi ind acela că atacatorii 

sunt foarte interesaţi să facă 

bani, iar cele două tipuri de 

ameninţări asta fac”.

Comparativ cu 2017, în 

aproape fi ecare lună din acest 

an, numărul ameninţărilor a 

crescut cu câteva milioane. 

Cele mai multe au fost în lu-

na aprilie: peste 5 milioane 

de ameninţări cibernetice noi.

Băncile rămân şi anul vi-

itor preferatele hackerilor pen-

tru că reprezintă surse sigu-

re de bani. Gruparea Carba-

nak, vestită pentru atacurile 

asupra instituţiilor bancare, 

a reusit să fure peste 81 de 

milioane de dolari din con-

turile unei banci din India. 

Gruparea a avut tentative in-

clusiv în România.

Liviu Arsene, specialist 

securitate BitDefender: „În 

2019 vom vedea din ce în 

ce mai multe astfel de ata-

curi şi nu doar din Europa, 

ci din întreaga lume. Vor-

bim aici despre România, 

Asia şi Statele Unite”.

Comparativ cu acum 10 

ani, numărul atacurilor ciber-

netice a crescut de peste 30 

de ori. Dacă în 2009 vorbeam 

despre zeci de milioane de 

ameninţări, anul acesta am 

ajuns la sute de milioane.

Dispozitivele smart au fost 

vânate de hackeri în 2018 iar 

atacurile asupra lor vor con-

tinua şi anul viitor. În mediul 

urban, în medie, există câte 

10 astfel de dispozitive în fi -

ecare casă.

Liviu Arsene, specialist se-

curitate BitDefender: „Vom 

avea din ce în ce mai mutle 

dispozitive inteligente în ca-

sele noastre. În schimb, pro-

ducătorii acestora nu sunt for-

ţaţi să introducă şi mecanis-

me de securitate. Un astfel de 

dispozitiv vulnerabil poate să 

compromită toate echipamen-

tele inteligente conectate la 

aceeaşi reţea wifi ”.

Numai anul trecut, infor-

maţiile confi denţiale a peste 

52 de milioane de utilizatori 

Google au putut fi  accesate 

de dezvoltatorii de aplicaţii 

care cereau permisiunea pen-

tru a intra în posesia lor.

De la intrarea în vigoare 

a Regulamentului de Protec-

ţie a Datelor Personale, a 

crescut numărul de raportări 

de probleme de securitate. 

Companiile care lucrează cu 

astfel de informaţii au deve-

nit mai receptive, mai ales 

din cauza amenzilor ustură-

toare prevăzute de această 

reglementare.

La ce să ne aşteptăm din partea hackerilor în 2019
Anul viitor vom asista la ameninţări informatice mai puternice ca oricând, iar hackerii urmăresc 
să facă mai mulţi bani ca niciodată, ne avertizează specialiştii

Băncile rămân şi anul viitor preferatele hackerilor pentru că reprezintă surse sigure de bani

ATACURI

800
de milioane de atacuri 
cibernetice s-au 
înregistrat anul acesta 
în întreaga lume

LIVIU ARSENE | 
specialist securitate 
BitDefender

 „În 2019 vom vedea 
din ce în ce mai multe 
astfel de atacuri și nu 
doar din Europa, ci 
din întreaga lume. 
Vorbim aici despre 
România, Asia și 
Statele Unite (...) 
Comparativ cu acum 
10 ani, numărul 
atacurilor cibernetice 
a crescut de peste 30 
de ori. Dacă în 2009 
vorbeam despre zeci 
de milioane de 
ameninţări, anul 
acesta am ajuns 
la sute de milioane. “

Facebook a informat că a 

remediat o eroare care ar 

fi  expus pozele private a 

până la 6,8 milioane de 

utilizatori, scrie Reuters.

Eroarea ar fi permis unor 

aproximativ 1.500 de apli-

caţi să aibă acces la poze 

private timp de 12 zile, pâ-

nă pe 25 septembrie, a in-

format compania.

„Ne pare rău că s-a întâm-

plat acest lucru”, se arată 

într-o postare de blog a com-

paniei adresată celor care con-

struiesc aplicaţii pentru plat-

formă. Compania a informat 

că va trimite o alertă pentru 

a informa utilizatorii ale că-

ror fotografi i ar fi  putut fi  ex-

puse. Alerta îi va direcţiona 

către un link unde vor putea 

să verifi ce dacă au folosit apli-

caţiile vizate de eroare. Acţi-

unile Facebook au scăzut cu 

1,2% iar incidentul, deşi pa-

re să fi e unul minor, ar pu-

tea determina autorităţile de 

reglementare a datelor priva-

te din Europa să înceapă o 

nouă investigaţie privind Fa-

cebook, conform lui Brian 

Wieser, un analist de la Pi-

votal Research.

„Deja avem multe dovezi 

care arată că Facebook este 

neglijent”, a afi rmat el, adă-

ugând că Facebook pune ac-

cent pe creştere şi sacrifi când 

astfel alte aspecte. Eroarea a 

vizat utilizatorii care au ofe-

rit unor aplicaţii terţe să le ac-

ceseze fotografi ile. Compania 

oferă acces de obicei acestor 

aplicaţii doar la fotografi ile 

distribuite pe profi lul utiliza-

torilor. Astfel, eroare le-a ofe-

rit aplicaţiilor acces către al-

te fotografi i inclusiv cele ca-

re au fost încărcate pe site dar 

nu postate pe profi l precum 

şi cele distribuite pe Market-

place şi Facebook Stories, a 

informat Facebook.

O nouă eroare a Facebook ar fi expus 
pozele a 6,8 milioane de utilizatori

Robotul prezentat drept 

o inovaţie fără precedent 

la un eveniment din Rusia 

s-a dovedit a fi ...un bărbat 

îmbrăcat în costum 

de robot, scrie BBC News. 

Imaginile cu Robotul Boris 

au fost difuzate la televiziu-

nea din Rusia. Acesta era pre-

zentat drept o minune tehno-

logică şi putea să vorbească, 

să meargă şi să danseze. În-

să la scurt timp după prezen-

tarea robotului, jurnaliştii au 

început să îi pună la îndoială 

autenticitatea.

O imagine publicată după a-

ceea pe reţelele de socializare 

arată că, de fapt, robotul era un 

costum numit „Alyosha Robo-

tul”, care costă în jur de 3.000 

de euro şi care a fost creat de 

compania Show Robots. Costu-

mul era purtat de un bărbat.

Deşi organizatorii evenimen-

tului Proyektoria technology fo-

rum nu au susţinut că robotul 

este real, modul în care a fost 

prezentat la televiziunea rusă a 

sugerat că acesta este o inova-

ţie fără precedent. Autenticita-

tea robotului a fost pusă la în-

doială de un site de tehnologie 

din Rusia, TJournal. Jurnaliştii 

s-au întrebat de ce robotul nu 

avea senzori, cum au reuşit oa-

menii de ştiinţă din Rusia să îl 

creeze atât de rapid, de ce nu 

a existat până acum nicio in-

formaţie despre un proiect atât 

de avansat tehnologic, dar şi 

de ce robotul părea să danse-

ze precum un om.

Pe site-ul fi rmei Show Ro-

bots costumul este descris 

ca fi ind capabil să creeze 

„iluzia aproape completă a 

unui robot real”.

Ce ascundea robotul din Rusia, 
prezentat „o inovaţie fără precedent”
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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

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, beci, 
sobe noi, apă caldă, pomi tineri 
de brazi, tuia, fosă septică la DN, 
la 7 km de Borsec, renovată 
complet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (13.14)

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, 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 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.

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.

¤ 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.

¤ 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.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.
Aștept telefoane la 

0745-616049.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, 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.

SERVICII

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

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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.

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând mașină de tricotat ”SI-
MAC” cu 3 ace. Informaţii supli-
mentare la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

¤ 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 chiuvetă faianţă albă, 
cu baterie, 60 x 50 cm, WC cu 
rezervor și capac, calorifer 95 x 
60 cm și candelabru cu 3 braţe 
cu abajure sticlă opaca. Infor-
maţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(7.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (7.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţi-
me 188 cm, lăţime 120 cm, i-
deal pentru închis balcoane, 
pentru ferestre, deshidere stân-
ga, oscilobatant, preţ 600 
RON. Tel. 0748-220979. (7.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(9.10)

PIERDERI

¤ Subscrisa Societatea AGRO-
SERVICE CHINTENI S.A., cu sediul 
în sat Chinteni, com. Chinteni, 
Str. Principală, F.N., Jud. Cluj, în-
registrată la O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/1335/1997, CUI 9627055, 
prin prezenta aducem la cunoș-
tinţă pierderea Certifi catului con-
statator nr. 526439/18.05.2012. 
Se declară nul.

ANUNŢ DE URBANISM

S.C. REMAT BRAŞOV S.A., în calitate de titular, 
anunţa iniţierea Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Con-
struire clădiri şi amenajări (platforma depozitare) aferen-
te transportului feroviar de bunuri, realizare instalaţii ex-
terioare, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“, 
str. Calea Baciului nr. 2-4, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam.62.

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
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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

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum
13:00 Teleshopping
13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Maghiara de pe unu
16:00Telejurnal
16:05 Maghiara de pe unu
17:00 Telejurnal
17:05 #Creativ
17:30 Handbal ZOOM
18:00Parjolirea lumii
19:00 Pulsul zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:10 Dosar România
22:30 Dosar România
23:20 Mândru să fi i român
23:30 Mystery Files

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Intrusul
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Chefi  la cuţite
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Omul-Furnică
22:45 Anotimpul Vrăjitoarei

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Elisa
17:10 Benny Hill Show
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Pentru patrie
22:30 Starea naţiei
23:30 Trăsniţi din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Puterea dragostei
15:00 Teo Show
17:00 Un destin la răscruce
18:45 Știrile Kanal D
20:00 Dragoste și ură
23:00 Vrei să fi i milionar

LOOK TV

13:00 Tragere la sorti UCL – Optimi
14:00 Tragere la sorti UEL – 
Șaisprezecimi
14:30 Liga Magazin
15:00 Telesh opping
16:00 Magazin UEFA 
Champions League
16:30 Footbal Stars
17:00 Știrile Look Sport
17:30 Rezumate UEFA 
Champions League
18:15 Handbal SEHA League: 
Steaua Bucuresti – Vardar
19:45 Fotbal Look
20:00 Fotbal Liga 1 Betano: FC 
Viitorul – FC CFR Cluj
22:00 Fotbal Look
23:00 Faci pariu?

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii ABS Impex S.R.L., Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile 
nr. 2111/2018 pronunţată în ședinţa publică din data de 
13.12.2018, în dosarul nr. 546/1285/2018, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj:

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii ABS Impex S.R.L. (Cluj-Napoca, 
str. București, nr. 64, bl. D15, ap. 80, judeţ Cluj înmatriculată 
în Registrul Comerţului sub nr. J12/1022/2001, C.U.I. 
14062275) că faţă de aceasta s-a dispus intrarea în faliment 
în procedură simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 
și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
de 10 zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele 
născute între data deschiderii procedurii insolvenţei – 
11.10.2018 și data deschiderii procedurii falimentului în 
formă simplifi cată – 13.12.2018);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
28.12.2018.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor formulate 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor, cu privire la 
creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 31.01.2019.

Prima ședinţă a Adunării creditorilor societăţii ABS Impex 
SRL va avea loc în data de 07.01.2019, ora 15.00, la sediul 
SOLVENDI SPRL din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II, jud. Cluj.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator 
judiciar al societăţii Kenzi Voyage S.R.L., Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite), conform Sentinţei civile 
pronunţată în ședinţa publică din data de 12.12.2018, în 
dosarul nr. 740/1285/2018, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj:

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Kenzi Voyage S.R.L. (Cluj-Napoca, 
Piaţa Cipariu, nr. 15, spaţiu comercial, nr. 63, bl. IIIA, judeţ 
Cluj, J12/4445/2006, C.U.I. 20227637) că faţă de aceasta 
s-a dispus intrarea în faliment în procedură simplifi cată 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

• Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor asupra averii societăţii debitoare este 
de 10 zile de la data primirii notifi cării (pentru creanţele 
născute între data deschiderii procedurii insolvenţei – 
14.11.2018 și data deschiderii procedurii falimentului în 
formă simplifi cată – 12.12.2018);

• Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
21.01.2019.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor formulate 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor, cu privire la 
creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

• Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 20.02.2019.

Prima ședinţă a Adunării creditorilor societăţii Kenzi 
Voyage SRL va avea loc în data de 25.01.2019, ora 15.00, 
la sediul SOLVENDI SPRL din localitatea Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

AVIZ DE MEDIU

CUC RAREŞ RĂZVAN în calitate de titular anunţă 
publicul interesat asupra declanșarii etapei de încadrare, 
conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu: PUZ construire hală depozitare cross docking P+1, 
comuna Apahida, satul Sub Coastă, fn, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la proiectant 
în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data 11.12.2018.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 03.01.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SAMSARA 
FOOD S.R.L. având Sediul Social în Cluj-Napoca, str. 
Stephan Ludwig Roth, nr 5, Cluj, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivele: 5610- Restaurant din localitate 
Cluj-Napoca, str. Stephan Ludwig Roth, nr. 5, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

ANUNȚ PUBLIC

C.N.T.E.E TRANSELECTRICA S.A. Bucureşti – Sucursala 
de transport CLUJ-NAPOCA prin S.C. ROMPROIECT 
ELECTRO S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE MENTENANŢĂ MAJORĂ LEA 400 KV 
GĂDĂLIN-ROŞIORI“, în localităţile Bonţida, Jucu, Dăbâca, 
Panticeu, Recea Cristur, judeţul Cluj”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de: luni-joi între orele 9:00-14:00 
și vineri între orele 9:00-12:00 și la sediul S.C. ROMPROIECT 
ELECTRO S.R.L. din Cluj Napoca, B-DUL 21 DECEMBRIE 
1989, nr. 23-25/24, judeţul Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni-joi între orele 
08:00-16:30 şi vineri între orele 8:00-14:00.

ACORD DE MEDIU

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

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

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

ACORD DE MEDIU

REMAT BRAŞOV S.A. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ”Construire clădiri şi amenajări platforma depozitare 
aferente transportului feroviar de bunuri, realizare instalaţii 
exterioare, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente“ 
amplasat în Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-vineri între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro.
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România termină 
pe locul 4 la CE după 
înfrângerea cu Olanda
Jucătoarele antrenate de 
Ambros Martin au ratat, ieri, 
șansa de a se întoarce din 
Franța cu medalia de bronz 
după ce au cedat, a doua oară 
la acest turneu, în fața 
Olandei, scor 20-24. Fără 
Cristina Neagu, indisponibilă 
pentru 6 luni după ruptura de 
ligamente suferită în meciul 
cu Ungaria, handbalistele ro-
mânce au făcut o primă repri-
ză extrem de slabă, cu multe 
greșeli, cedând fără drept de 
apel în fața "lalelelor", 8-15.
Deși au revenit admirabil în 
repriza secundă, jocul bun 
prestat de Ardean-Elisei&Co. 
a fost insuficient pentru a în-
toarce soarta partidei, iar ba-
tavele s-au impus, din nou, 
după victoria de acum o săp-
tămână din grupa principală 
de la Campionatul European 
din Hexagon, scor 24-29.
Astfel, fetele termină în afara 
podiumului un turneu final la 
care au luptat eroic.  (R.F)

István Kovács, prezent la 
Gala Arbitrajului Clujean
Sâmbătă, la Cluj Arena, a avut 
loc Gala Arbitrajului Clujean, 
eveniment care, afl at la cea 
de-a doua ediţie, a strâns peste 
150 de invitaţi. În cadrul Galei 
s-a acordat și premiul „arbitrul 
anului 2018”, care i-a revenit 
lui Cătălin Flonta, în timp ce di-
ploma pentru „cel mai bun ar-
bitru asistent” i-a fost oferită lui 
Cosmin Bogdan.
La câteva săptămâni după ce a 
debutat într-un meci din grupele 
UEFA Champions League, 
Valencia-Young Boys Berna, 3-1, 
István Kovács, 34 de ani, a fost 
invitatul special al evenimentu-
lui. Acesta a fost „la centru” în 
ultimul meci al grupei I din 
Europa League, Genk-Sarpsborg 
08, încheiat cu victoria netă a 
belgienilor, 4-0.  (R.F)

Ţucudean, după 
sperietura de la meciul 
Gaz Metan: „Sunt bine!”
Schimbat la pauza meciului cu 
Gaz Metan Mediaș, încheiat la 
egalitate, 2-2, atacantul 
CFR-ului este pregătit de due-
lul cu Viitorul. Fostul atacant 
al adversarei de astăzi, acum 
în curtea campioanei, a fost 
dus cu ambulanţa SMURD la 
spital după ce a acuzat o stare 
de ameţeală la pauza disputei 
cu medieșenii. „Am avut o ră-
ceală, m-am simţit ameţit, am 
decis că nu mai pot continua 
partida. Am făcut câteva ana-
lize, totul este OK, dacă nu e-
ra, nu făceam antrenamen-
te!”, a declarat golgheterul 
„feroviarilor”, care și-a propus 
să continue forma excelentă 
din acest sezon și în meciul cu 
fosta sa echipă. „Un meci 
greu, Viitorul este o echipă 
bună, mai ales acasă, dar 
i-am studiat și știm cum joacă. 
Trebuie să profităm de absen-
ţele importante pe care le au. 
Ne dorim să fim pe primul loc 
de sărbători!”, a declarat 
Ţucudean, 27 de ani, autor a 
12 goluri în 17 partide. (R.F)

Pe scurt

Academia “U” Cluj 

Luceafărul a câştigat, sâm-

bătă, Trofeul “Gheorghe 

Ene”. Deşi au devenit cam-

pioni naţionali la catego-

ria U9, micii fotbalişti au 

avut de suferit la turneul 

desfăşurat la Craiova, 

şapte dintre ei având 

nevoie de intervenţie 

medicală după ce au făcut 

toxiinfecţie alimentară!

“E primul titlu de Campi-

oană Naţională la Trofeul «Gh. 

Ene». Am jucat încă două fi -

nale mici cu grupa 2009 în 

anul 2017 şi grupa 2006 în 

anul 2015. Rezultat fabulos 

reuşit de aceşti copii, care au 

trecut peste toate greutăţile a-

părute peste noapte. Prin jo-

cul prestat astăzi (n.r. sâmbă-

tă), au demonstrat că sunt 

adevăraţi campioni şi adevă-

raţi luptători!”, scriu pe Face-

book cei de la Academia “U” 

Cluj Luceafărul, juniorii tre-

când cu 4-1 de LPS Timişoa-

ra în fi nala competiţiei.

În noaptea de vineri spre 

sâmbătă, şapte dintre micu-

ţii fotbaliştii au avut nevoie 

de medici după ce au acu-

zat stări de vomă şi diaree. 

Duşi la spital, 4 dintre ei au 

rămas cu perfuzii până di-

mineaţa, în condiţiile în ca-

re jocul cu Real Junior Vas-

lui era programat de la ora 

9! Cu toate acestea, juniorii 

au depăşit problemele ivite, 

au întors scorul de la 0-1, au 

învins cu 2-1 şi au făcut un 

turneu excelent, încununat 

cu titlul de campioană.

Lotul de jucători – Cam-

pioni ai României U9: Chio-

rean Mihai, Vădan Denis, Ne-

meti Ştefan, Crăciunaş Vlad, 

Bara Alexandru, Podea 

Răzvan, Miszti Ştefan, Jucan 

Alin, Jimborean David, Mu-

reşan Samuel, Pădure Alexan-

dru, Taloş Andrei, Moldovan 

Matei, Bentea Andrei. Antre-

nori: Gigi Vînău, Vălean Vlad, 

Crăciun Cosmin. (R.F)

Turneu cu peripeţii pentru juniorii 
de la “U” Cluj Luceafărul. 
Intoxicaţi, dar victorioşi la final! U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca s-a impus, 

sâmbătă, în jocul 

din deplasare cu Steaua 

Bucureşti, 81-73, în etapa 

a 10-a a Ligii Naţionale, 

Grupa A. Clujenii şi-au 

luat astfel revanşa 

după înfrângerea 

suferită în octombrie, 

la Cluj-Napoca, 67-71.

După un prim sfert exce-

lent, dominat clar de arde-

leni (21-16), elevii lui Silvă-

şan au cedat iniţiativa în 

sfertul secund, adjudecat de 

bucureşteni cu 18-13. Cu 

Kyndall Dykes, autor a 21 

de puncte, în mare formă, 

clujenii şi-au revenit în ul-

timele două sferturi, ambe-

le câştigate, cu 23-18, re-

spectiv 24-21. Pe parchet şi-a 

făcut apariţia şi Darrin Dor-

sey, proaspăt transferat la 

U-BT, autor a 8 puncte. Pe 

lângă Dykes şi Dorsey, au 

mai punctat Jason Washburn 

(18 puncte), Stanimir Mari-

nov (15 puncte), Kuti Nán-

dor (9 puncte), Andrei Cal-

nicenco (8 puncte), respec-

tiv Tony Easley (2 puncte).

“O victorie muncită cu o 

echipă incomodă. Mă bucur 

mult că, indiferent de pro-

blemele pe care le avem în 

timpul meciul, arătăm carac-

ter şi mentalitate de învin-

gători. Mă bucur că am reu-

şit să-l introducem şi pe Dor-

sey, chiar dacă nu a avut de-

cât două antrenamente cu 

echipa”, a declarat, la fi na-

lul partidei, Mihai Silvăşan, 

antrenorul principal al U-Ban-

ca Transilvania.

După 8 victorii şi doar do-

uă înfrângeri, U-BT Cluj-Na-

poca este pe locul 3 în cla-

samentul Grupei A a sezo-

nului regulat, cu 18 puncte, 

la egalitate de puncte cu li-

derul CSU Sibiu şi SCM Cra-

iova, locul secund. În urmă-

torul meci, în data de 22 de-

cembrie, elevii lui Silvăşan 

vor da piept, pe teren pro-

priu, cu cealaltă formaţie din 

Bucureşti, Dinamo, codaşa 

Grupei A cu 10 înfrângeri din 

tot atâtea dispute. (R.F)

Victorie mare pentru 
U-BT în fața Stelei

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Rămasă în fruntea Ligii 1, 

cap la cap cu rivala FCSB, 

clubul feroviar forţează 

victoria, astăzi, la Ovidiu, 

acolo unde va da piept cu 

Viitorul Constanţa. Rănită 

în orgoliu după două 

meciuri mai puţin reuşite, 

2-2 cu Gaz Metan Mediaş 

şi 0-2 cu FCSB, trupa pre-

gătită de Gheorghe Hagi 

va fi  un adversar difi cil 

de răpus, susţine Antonio 

Conceicao, tehnicianul 

campioanei.

Deşi a revenit în joc de la 

0-2 şi a trecut milimetric pe 

lângă victorie în prelungirile 

partidei cu Mediaş, CFR Cluj 

nu a convins în disputa cu 

elevii lui Mihai Teja, iar acci-

dentările din prima repriză a 

meciului din Gruia au “clăti-

nat” şi mai mult “feroviarii”, 

afl aţi într-o serie lungă de 14 

jocuri fără înfrângere în toa-

te competiţiile. Ultima echipă 

care a răpus CFR-ul este chiar 

adversara din această seară, 

care s-a impus în tur (2 sep-

tembrie), 2-1, după ce “fero-

viarii” au deschis scorul prin 

George Ţucudean (’55). “Puş-

tii lui Hagi” au întors atunci 

eroic soarta partidei prin Mi-

hai Voduţ (’86) şi Ianis Hagi 

(pen. ‘90+2).

„Viitorul e un adversar ca-

re ne-a pus reale probleme în 

partida din tur, o echipă con-

stantă, cu jucători buni care 

muncesc de foarte mult timp 

împreună şi au acelaşi antre-

nor. Viitorul dispune de o i-

dee foarte bună şi clară de 

joc, dar vrem să fi m consis-

tenţi şi organizaţi în această 

partidă. Ne dorim victoria, iar 

ca să luăm cele trei puncte, 

trebuie să fi m curajoşi şi am-

biţioşi!”, susţine tehnicianul 

CFR-ului, Antonio Conceicao.

Deşi la mijlocul săptămâ-

nii trecute s-a zvonit că jucă-

torii ar fi  organizat o grevă 

spontană, nemulţumiţi de fap-

tul că nu şi-au primit banii, 

portughezul afi rmă că pregă-

tirile pentru duelul cu Viito-

rul au decurs în mod fi resc. 

“A fost o săptămână normală 

de pregătire, nu s-a întâmplat 

nimic ieşit din comun, ne-am 

antrenat cu mult profesionism 

şi totul a decurs conform pla-

nului. Nu trebuie să ne sub-

estimăm adversarul! Deşi re-

zultatele negative pot pune 

presiune mare pe jucători, vor-

bim totuşi despre fotbalişti de 

foarte mare calitate. Eu mă 

gândesc doar la echipa mea, 

cum să muncim cât mai bine 

şi să avem rezultate mulţumi-

toare”, a comentat antrenorul 

campioanei forma nefastă a 

adversarei de astăzi.

Nevoit să recurgă la toate 

cele trei schimbări încă din 

prima repriză a partidei cu 

Mediaşul, Moutinho, Deac şi 

Ţucudean ieşind atunci “şifo-

naţi”, Conceicao se bucură 

acum de un lot aproape com-

plet pentru meciul cu fosta 

campioană a României. Prin-

tre titulari s-ar putea afl a şi 

Alexandru Ioniţă, care a îm-

plinit, vineri, 24 de ani.

„Toţi jucătorii s-au antre-

nat în această săptămână, u-

nii au început mai uşor, dar 

toţi au făcut antrenamente 

normale în ultimele zile şi pot 

fi  convocaţi pentru lotul cu 

Viitorul. Bineînţeles, proble-

ma persistă în cazurile Hoban 

şi Males, din păcate vom pu-

tea conta pe ei doar de anul 

viitor. Deja l-am felicitat (n.r. 

pe Ioniţă), i-am cântat “la mul-

ţi ani!” în vestiar, dar nu tre-

buie să amestecăm lucrurile, 

fotbalul este fotbal, nu un pre-

miu!”, a precizat Conceicao.

Comparat cu Dan Petrescu 

de vocile din lumea sportivă 

prin prisma rezultatelor obţi-

nute în prima parte a campi-

onatului, portughezul a refu-

zat politicos să fi e asociat cu 

fostul tehnician din Gruia. 

“Mie nu-mi plac comparaţii-

le, vreau doar ca echipa mea 

să joace bine, să fi m campi-

oni. Nu sunt preocupat deloc 

să fi u mai bun ca alţii, restul, 

comparaţiile, sunt pentru pre-

să”, a replicat acesta.

CFR Cluj, cu gândul doar 
la victoria cu Viitorul lui Hagi 
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