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ACTUALITATE

Clujul, un oraș sigur?
136 de condamnări la 100.000 de locuitori. 
Clujul, cea mai mică rată a criminalității sau 
inefi ciență a poliției?  Pagina 7

ECONOMIE

Creștere record 
în imobiliare
Cluj-Napoca este pe primul loc în ceea ce 
privește prețurile apartamentelor. Aici, a-
partamentele se cumpără cu 1.460 de euro 
metrul pătrat.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Floreștenii se văd 
uniți de Cluj
Sute de fl oreșteni și-au exprimat dorința ca 
localitatea lor să devină parte a orașului 
Cluj-Napoca. Care sunt benefi ciile? Pagina 6

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Cod portocaliu de ninsori şi viscol
SĂNĂTATE

Primul deces de gripă, confirmat
Centrul Naţional de Suprave-

ghere şi Control a Bolilor Trans-
misibile din cadrul Institutului 
Naţional de Sănătate Publică a 
informat miercuri, printr-o no-
tă publicată pe site, că, în pri-
ma săptămână a acestui an, a 
fost înregistrat primul deces 
confi rmat cu virus gripal, tip B, 
în sezonul 2017 – 2018.

Potrivit sursei citate, este vor-
ba despre o femeie în vârstă de 
69 de ani din Bucureşti, având 
condiţii medicale pre-existente cu-
noscute, nevaccinată antigripal.

De la începutul sezonului de 
supraveghere a infecţiilor respi-
ratorii acute şi a gripei, până la 

7 ianuarie, au fost confi rmate 35 
de cazuri de gripă: opt cazuri tip 
A, subtip H1 (1 – Bihor, 7 – Bu-
cureşti), patru cazuri tip A, sub-
tip H3 (Constanţa), 13 cazuri tip 
A (9 – Constanţa, 4 – Bucureşti) 
şi 10 cazuri tip B (2 – Constan-
ţa, 1 – Iaşi, 7 – Bucureşti).

În sezonul precedent, până la 
aceeaşi dată, fuseseră înregistra-
te cinci decese, toate confi rma-
te cu virus gripal tip A, subtip 
H3, informează sursa citată.

Până la data de 7 ianuarie au 
fost vaccinate antigripal 625.946 
persoane din grupele la risc, cu 
vaccin distribuit de Ministerul 
Sănătăţii.

Administraţia Naţională de 
Meteorologie (ANM) a emis, ieri, 
două avertizări Cod portocaliu de 
ninsori şi viscol, valabile până joi 
seară în 20 de judeţe din Moldo-
va, Transilvania şi Oltenia, şi a 
prelungit Codul galben de preci-
pitaţii însemnate cantitativ şi in-
tensifi cări ale vântului pentru 18 
judeţe.

Potrivit meteorologilor, până 
astăzi la ora 20:00 va fi  în vigoa-
re un Cod portocaliu de vremea 
rea în Munţii Banatului, Carpaţii 
Meridionali şi Carpaţii de Curbu-
ră, unde viteza vântului la rafa-
lă va depăşi 80 – 90 km/h, iar pe 
creste se vor atinge 120 – 140 

km/h, viscolind ninsoarea şi tro-
ienind zăpada, iar vizibilitatea va 
scădea sub 50 de metri.

Pe de altă parte, până mâine 
la ora 22:00 va fi  Cod galben de 
vreme rea în judeţul Cluj. Astfel, 
în zona de munte va ninge în-
semnat cantitativ şi se va depu-
ne strat consistent de zăpada.

Autorităţile dau asigurări că 
sunt pregătite pentru a interveni 
în zonele care vor intra în cod por-
tocaliu de viscol. Peste 4.500 de 
poliţişti sunt pregătiţi să intervină 
în zonele afectate de vremea rea. 
Potrivit IGPR, au fost date doar 
patru ancţiuni contravenţionale 
pentru lipsa anvelopelor de iarnă
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ANGAJEAZĂ

Primăria Cluj-Napoca dorește marcarea „cum se cuvine“ a zilei de 24 Ianuarie în anul Centenarului 
Marii Uniri și a alocat peste 16.000 de euro pentru manifestările care vor avea loc cu ocazia Zilei 
Unirii Principatelor Române. Pagina 7

Concerte şi o Hora Unirii de 16.000 de euro

Boc se laudă cu investiții care se vor finaliza dupa mandatul său de primar
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, spune că nu s-a renunţat la nicio investiţie în 2018, doar că banii vor fi mai 
puțini. De exemplu, un parking se va finaliza în patru ani, în loc de doi. Pagina 5

Clujana, în insolvenţă. 
Interesele falimentării brandului.
Judecătorii au dispus deschiderea procedurii generale de insolvenţă pentru Clujana. 
Producătorul de încălţăminte a acumulat datorii de peste 13 milioane de lei. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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ediție de Huedin Razie în Piața Mărăști

și filtre rutiere în Gruia 
și Grigorescu 

Zeci de polițiști au desfășurat, ieri, o ac-
ţiune în Piața Mărăști și în zona centrală 
a orașului, iar polițiștii de la rutieră au 
acționat în cartierele Grigorescu și Gruia.
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ 
Cluj, în Piața Mărăști au fost legitimate 
29 de persoane și au fost verificate 5 
persoane fizice autorizate și 7 producă-
tori agricoli. “Pentru neregulile constata-
te, au fost aplicate 25 de sancțiuni 
contravenționale, în valoare de peste 
8.000 de lei”, transmite IPJ Cluj.De ase-
menea, au fost instituite filtre rutiere pe 
străzile Tăietura Turcului, Bulevardul 1 

Decembrie 1918 și Mirăslău pentru veri-
ficarea modului de respectare a 
legislației  de către conducătorii auto pri-
vind transportul de mărfuri. Astfel, au 
fost controlate 23 de autovehicule și 9 
autoutilitare. 

Doi poliţişti s-au bătut 
după o petrecere
Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a 
deschis un dosar penal pentru loviri și al-
te violenţe pe numele unui poliţist de la 
Poliţia Orășenească Șimleu Silvaniei, 
acuzat că a bătut un coleg de serviciu 
după o petrecere la care ar fi participat 
împreună. Surse judiciare au declarat că 
incidentul a avut loc marţi seara, iar po-
liţistul bătut a fost internat în stare gra-
vă la spital și transferat la o unitate me-
dicală din Cluj-Napoca.
”Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a 
deschis un dosar penal pentru loviri și al-
te violenţe, un agent de la Poliţia 
Orășenească Șimleu Silvaniei fiind acuzat 
că și-a bătut un coleg de serviciu, acesta 
fiind transportat în stare gravă la spital, 
cu coaste rupte și răni la faţă. Din prime-
le informaţii reise că cei doi au participat 
la o petrecere după bilanţ la Cabana 
Brădet din localitate unde au consumat 
băuturi alcoolice, iar la final între cei doi 
poliţiști, Marius Gaidoș și Alin Onica, a 

izbucnit un conflict. S-au luat la bătaie, 
iar Onica l-a bătut pe celălalt poliţist”, 
au spus sursele citate de Mediafax.

Urmărire ca în filme între 
doi șoferi implicați într-
un accident
Un bărbat din Turda a lovit cu autoturis-
mul o altă mașină și a vrut să fugă de 
la locul accidentului. Însă șoferul care 
se afla în mașina lovită l-a urmărit pe 
fugar și l-a adus înapoi în locul unde s-a 
produs evenimentul. „La data de 16 ia-
nuarie, în jurul orei 21:00, un bărbat, 
de 60 de ani, din Turda, în calitate de 
conducător auto a fost implicat într-un 
accident rutier soldat cu pagube materi-
ale pe strada Constructorilor, din Turda. 
După accident, acesta a fugit de la fața 
locului, fiind urmărit de către celălalt 
șofer care l-a readus la locul producerii 
evenimentului. Întrucât acesta emana 
halenă alcoolică, a fost sesizată Poliția 
pentru a realiza testarea cu aparatul eti-
lotest, însă bărbatul a refuzat atât tes-
tarea, cât și recoltarea probelor biologi-
ce de sânge. În cauză se efectuează cer-
cetări sub aspectul săvârșirii infracţiunii 
de refuzul sau sustragerea de la prele-
varea de mostre biologice”, au transmis 
reprezentanții IPJ.

Pe scurt

Primăria Cluj-Napoca 

doreşte marcarea “cum se 

cuvine” a zilei de 24 

Ianuarie în anul 

Centenarului Marii Uniri şi 

a alocat peste 16.000 de 

euro pentru manifestările 

care vor avea loc în 24 

Ianuarie – Ziua Unirii 

Principatelor Române.

„În ultimii ani, municipiul 

Cluj-Napoca a devenit unul 

dintre cele mai importante ora-

şe din Europa în ceea ce pri-

veşte evenimentele cultural-ar-

tistice. Cu festivaluri de talie 

internaţională, precum TIFF, 

Untold, Jazz in the Park, Fes-

tivalul Internaţional de Carte 

Transilvania, municipiul nos-

tru a ridicat standardele aces-

tui gen de activităţi. Odată in-

traţi în anul Centenarului Ma-

rii Uniri, ne dorim să marcăm 

cum se cuvine cele mai impor-

tante evenimente din decursul 

acestui an. Aşadar, ziua de 24 

ianuarie reprezintă un eveni-

ment de referinţă celebrat în 

toată ţara, un moment deose-

bit, de bucurie şi sărbătoare 

pentru români şi clujeni deo-

potrivă, aceştia şi-au făcut un 

obicei frumos în a petrece, îm-

preună cu cei dragi, în pieţe-

le tradiţionale din centrul ora-

şului. În fi ecare an, Ziua Uni-

rii Principatelor Române este 

marcată la Cluj-Napoca prin-

tr-o serie de manifestări ofi ci-

ale de tradiţie, dar şi prin am-

ple acţiuni cultural-artistice ca-

re reconstituie atmosfera isto-

rică premergătoare Unirii de 

la 24 ianuarie 1859, când Mol-

dova s-a unit cu Ţara Româ-

nească. În acest an dorim ca 

prin evenimentele pe care le 

vom organiza pentru această 

manifestare să fi e celebrată 

cum se cuvine Anul Centena-

rului Marii Uniri”, se arată în 

proiectul de hotărâre, votat 

miercuri de consilieri.

Conform analizei cheltuie-

lilor din anii anteriori, bugetul 

pe capitole, solicitat pentru eve-

nimentul 24 ianuarie – Ziua U-

nirii Principatelor Române es-

te: cheltuieli legate de prestaţi-

ile artiştilor (onorariul, trans-

portul, cazarea şi masa acesto-

ra) 55.000 lei; costurile pentru 

scenă, sonorizare şi lumini 

ajung la suma de 10.000 lei; 

promovarea cheltuielilor impli-

că suma de 10.000 lei.

Mai mult, Primăria Cluj-Na-

poca va fi nanţa construirea 

unui monument dedicat Cen-

tenarului Marii Uniri, plus trei 

busturi care marchează ace-

laşi eveniment.

Primarul Emil Boc a anun-

ţat, miercuri dimineaţa, că în 

Cluj-Napoca se va construi un 

monument dedicat Centenaru-

lui Marii Uniri.

„Este o propunere mai am-

plă care vizează un concurs 

de soluţii care să pornească 

şi să stabilească specialiştii 

cea mai bună formă a unui 

monument care să fi e dedicat 

centenarului. Noi avem pen-

tru buget o linie de fi nanţare, 

în cadrul proiectului Cluj 100. 

Adică aici fi nanţăm toate pro-

iectele care vizează sărbăto-

rirea centenarului şi fi ecare 

instituţie a fost invitată să pro-

pună proiecte cu fi nanţare 

proprie, dar şi cu fi nanţare de 

la bugetul local pentru diver-

se activităţi, de la cele cultu-

ral artistice, de poezie. Speci-

aliştii vor spune locul în care 

va fi  amplasat monumentul, 

eu nu pot să spun aici sau 

acolo”, a declarat Boc, la un 

post de radio local.

Pe lângă monumentul de-

dicat Centenarului, vor fi  fi -

nanţate cu bani din bugetul 

local şi trei busturi.

„Pot să vă spun că există 

deja două locaţii stabilite pen-

tru statuia cardinalului Iuliu 

Hossu, cel care a citit declaraţia 

Mari Uniri de la Alba Iulia, va 

fi  pe pietonalul de pe Eorilor. 

Ştiu unde va fi  statuia lui Bar-

tolomeu Anania, lângă Cate-

drala Ortodoxă sau a episcopu-

lui Nicolae Ivan, lucruri care 

ţin de identitatea noastră naţi-

onală şi de spiritul nostru or-

todox”, a mai spus primarul.

CONCERTE DE 16.000 DE EURO ÎN PIAȚA UNIRII

24 Ianuarie, marcat 
„cum se cuvine”
75.000 lei din bugetul local vor fi alocaţi pentru organizarea 
evenimentelor care marchează ziua de 24 Ianuarie.

În fi ecare an, de 24 Ianuarie, primarul Emil Boc se prinde în horă cu cetățenii
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Un audit de siguranţă 

rutieră menţionează 

numeroase nereguli pe 

lotul 3 al Autostrăzii 

Sebeş – Turda, în pofi da 

dorinţei Companiei 

Naţionale de 

Administrare a 

Infrastructurii Rutiere de 

a deschide trafi cul. 

Zone în care bălteşte apa, 

bitum în exces, defi cienţe de 

planeitate, drumuri tehnolo-

gice prea înguste, dotări lip-

să sau prost executate sunt 

câteva dintre neregulile des-

coperite de auditorul de sigu-

ranţă rutieră a lotului 3 din 

Autostrada Sebeş – Turda, 

menţionate într-un raport. Lo-

tul 3 (12,45 km) urmează tra-

seul de la intrarea în Aiud pâ-

nă la nodul de la Decea. Pe 

acest tronson sunt două no-

duri rutiere, inclusiv bretele 

de acces, la Aiud şi Unirea. 

Termenul iniţial de fi nalizare 

a fost martie 2016.

Principalele nereguli

CNAIR a anunţat miercuri 

că a descoperit nereguli pe 

lotul 3. „Comisia constitui-

tă în data de 9 ianuarie pen-

tru a inspecta, în vederea re-

cepţionării, lucrările efectu-

ate de antreprenor la con-

strucţia lotului 3 al Autostră-

zii Sebeş – Turda a consta-

tat o serie de neconformităţi 

ceea ce a dus la suspenda-

rea procesului de recepţie la 

terminarea lucrărilor”, se ara-

tă în comunicat.

În urma inspecţiei, CNAIR 

a identifi cat numeroase zone 

cu defi cienţe de planeitate şi 

rugozitate, iar pentru aceste 

zone raportul prezintă califi -

cativul ”inadmisibil”.

În plus, CNAIR consideră 

că nu s-a respectat Normati-

vul 605, referitor la recolta-

rea de carote la o suprafaţă 

de 20.000 mp în vederea sta-

bilirii grosimii straturilor ru-

tiere, nu au fost respectate 

prevederile Proiectului Teh-

nic privind calea pe pod, iar 

pe anumite sectoare asigura-

rea scurgerii apelor prezintă 

neconformităţi.

Totodată, există panouri 

de semnalizare de dimensi-

uni mari care sunt parţial ob-

turate de parapete/panouri 

fonoabsorbante, iar la struc-

tura de la km 45+600 exis-

tă defecte la suprafaţa betoa-

nelor, potrivit companiei.

„Sistemul ITS, echipamen-

tul de cântărire în mişcare, în-

registrează numerele de înma-

triculare ale remorcilor, fără a 

fi  înregistrat numărul de înma-

triculare al capului tractor, aşa 

cum a fost solicitat de Benefi -

ciar”, se arată în comunicat.

Drumuri prea înguste

CNAIR avertizează că nu 

a fost efectuată corespunză-

tor semnalizarea în spaţiile 

de servicii.

„Aceasta trebuie comple-

tată cu două semne adiţiona-

le pentru autoturisme pentru 

fi ecare spaţiu de servicii, pre-

cum şi marcaj de interzicere 

în zonele care separă parcă-

rile pentru autocare.

 De asemenea, se consi-

deră a fi  necesară completa-

rea semnalizării orizontale 

din cadrul spaţiilor de servi-

cii cu săgeţi de orientare a 

participanţilor la trafi c”, se 

arată în comunicat.

În plus, este necesară com-

pletarea semnalizării cu mar-

caj de interzicere la intersec-

ţia dintre bretele, aşa cum 

este specifi cat în cadrul ra-

portului de audit de siguran-

ţă şi nu au fost respectate 

avizele CTE siguranţa circu-

laţiei privind obligativitatea 

antreprenorului de a realiza 

iluminatul cu tehnologie LED, 

potrivit CNAIR.

Compania atrage atenţia 

că se impune verificarea de 

către proiectant şi inginer 

a proiectului tehnic pentru 

bazinele de retenţie şi pre-

zentarea calculelor de di-

mensionare, având în vede-

re nivelul apelor din aces-

tea şi trebuie asigurată sem-

nalizarea rutieră pentru de-

vierea traficului la noduri-

le rutiere Unirea şi Aiud, 

conform reglementărilor în 

vigoare.

„În urma constatărilor fă-

cute, comisia de recepţie a 

decis suspendarea procesu-

lui de recepţie la terminarea 

lucrărilor, stabilind, împreu-

nă cu executantul, un ter-

men de remediere de 90 zi-

le. În funcţie de condiţiile 

meteorologice acest termen 

poate fi  prelungit la cererea 

antreprenorului”, se arată în 

comunicat.

Totodată, CNAIR a preci-

zat că a transmis antrepre-

norului raportul cu necon-

formităţile pentru remedie-

rea acestora în vederea re-

cepţionării la terminarea lu-

crărilor şi a punerii în cir-

culaţie a acestui sector de 

autostradă.

Asociaţia Pro Infrastruc-

tură a avertizat recent că o 

nouă amânare a deschiderii 

lotului 3 al Autostrăzii Se-

beş – Turda „din motive dis-

cutabile” este „atât o crimă 

la adresa şoferilor care se 

deplasează pe drumul naţi-

onal paralel şi pe care au 

loc accidente frecvente, cât 

şi o bătaie de joc faţă de ba-

nul public”. Reprezentanţii 

Asociaţiei susţin că există 

„un risc ridicat” de a plăti 

daune financiare considera-

bile constructorului pentru 

această tergiversare.

Pe Autostrada Sebeş-Turda 
se va circula la „Paştele Cailor”
Compania de Drumuri a anunţat ieri că a constatat probleme la lotul 3 al Autostrăzii Sebeş – Turda 
şi a decis suspendarea procesului de recepţie pe termen nelimitat.

Lotul 3 din Autostrada Sebeș-Turda este gata încă de anul trecut, dar fără a fi  deschis circulației rutiere

Potrivit unei analize, 

proprietăţile rezidenţia-

le sunt, per ansamblu, 

cu 9,1% mai scumpe 

faţă de anul precedent. 

De menţionat este însă 

că această cifră mar-

chează o tendinţă de 

încetinire a ritmului 

scumpirilor pe piaţa 

rezidenţială locală com-

parativ cu 2016, când a 

fost consemnat un avans 

de 12,4%. Deşi au recu-

perat o bună parte din 

declinul consemnat în 

perioada de recesiune 

economică, locuinţele 

autohtone sunt, în 

medie, cu 31,5% mai ief-

tine decât în urmă cu 10 

ani (T4 2007).

Creştere anuală record 
în Cluj-Napoca

Raportat la anul anterior, 

capitala Transilvaniei se dis-

tinge prin creşterea-record fa-

ţă de trimestrul al patrulea 

din 2016, respectiv 18,9%; 

acest salt poate fi  pus pe sea-

ma cererii ridicate de locuin-

ţe din partea investitorilor de 

pe piaţa locală şi, în mod im-

plicit, a numeroaselor achi-

ziţii cu bani gheaţă derulate 

de aceştia. La polul opus, cel 

mai mic avans anual al pre-

ţurilor apartamentelor, respec-

tiv 7,7%, a fost consemnat 

în Capitală – precauţia mai 

accentuată a vânzătorilor bu-

cureşteni poate fi  explicată 

prin faptul că cel mai mare 

oraş al ţării a fost, în trecut, 

cel mai afectat atât de scum-

pirile din perioada de boom, 

cât şi de ieftinirile din timpul 

recesiunii. În celelalte mari 

centre regionale, preţurile so-

licitate de către vânzători 

sunt, comparativ cu ultimul 

trimestru din 2016, mai ma-

ri cu 8,6% (în Iaşi), cu 9,4% 

(în Timişoara şi Braşov) şi, 

respectiv, cu 11,3% (în Con-

stanţa).

Cele mai scumpe vs. cele 
mai ieftine apartamente

În momentul de faţă, cele 

mai scumpe locuinţe se gă-

sesc, potrivit datelor centrali-

zate de Analize Imobiliare, în 

marile centre regionale deja 

menţionate: Cluj-Napoca 

(1.460 de euro pe metru pă-

trat util), Bucureşti (1.250 de 

euro pe metru pătrat util), Ti-

mişoara (1.120 de euro pe me-

tru pătrat util), Constanţa 

(1.070 de euro pe metru pă-

trat util) şi Braşov (1.000 eu-

ro pe metru pătrat util). Aces-

tora cinci, în care valoarea 

medie de listare pentru un a-

partament este de peste 1.000 

de euro pe metru pătrat util, 

li se adaugă şi Craiova, unde 

o asemenea unitate locativă 

poate fi  achiziţionată cu 1.050 

de euro pe metru pătrat util. 

Lista oraşelor cu cele mai 

scumpe apartamente este com-

pletată de Iaşi, unde aşteptă-

rile vânzătorilor rămân sub 

pragul de 1.000 de euro pe 

metru pătrat – la 950 de eu-

ro pe metru pătrat, mai exact.

Piața imobiliară. Creștere anuală record în Cluj-Napoca
Pe parcursul anului 2017, pretențiile vânzătorilor de locuințe din România – atât apartamente, cât și case – și-au menținut tendința de creștere. 

CONTRACT

420.511.921 
lei fără TVA a costat Lotul 3 al Autostrăzii 
Sebeș-Turda
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Guvernul Dăncilă va 

avea aceeaşi structură, 

respectiv aceleaşi 

ministere şi acelaşi 

număr de portofolii ca 

şi Executivul Tudose, 

deţinute, în cea mai 

mare parte, de aceiaşi 

titulari, dar vor exista 

şi miniştri noi, în locul 

celor care au încălcat 

disciplina de partid.

Până în acest moment, pa-

re cert că Olguţa Vasilescu 

va continua la ministerul 

Muncii, Carmen Dan la mi-

nisterul Afacerilor Interne, 

Mihai Fifor la Apărare, Petre 

Daea la Agricultură, Paul Stă-

nescu la Dezvoltare, care va 

fi , cel mai probabil, şi vice-

premier, dar şi Tudorel Toa-

der la Justiţie.

Pe de altă parte, ALDE, ca-

re a deţinut patru portofolii 

– Externe, Mediu, Energie şi 

Relaţia cu Parlamentul, şi le 

va păstra. De asemenea, şi 

titularii acestor portofolii se 

vor regăsi în Guvernul Dăn-

cilă, respectiv Teodor Meleş-

canu, Graţiela Gavrilescu, To-

ma Petcu şi Viorel Ilie. ALDE 

va păstra, de asemenea, şi 

funcţia de vicepremier, deţi-

nută de Gavrilescu.

Un alt ministru care se 

va regăsi în Cabinetul Dăn-

cilă va fi Ioan Deneş, la mi-

nisterul Apelor şi Pădurilor, 

acesta fiind votat recent de 

CExN al PSD în locul Doi-

nei Pană, dar nu a mai de-

pus jurământul din cauza 

demisiei lui Mihai Tudose.

Potrivit unor surse, nu se 

vor regăsi în Guvernul Dăn-

cilă fostul vicepremier Mar-

cel Ciolacu, care nu avea ori-

cum un portofoliu, dar nici 

ministrul Transporturilor, Fe-

lix Stroe. Surse politice au 

menţionat că e posibil ca 

Stroe să fi e înlocuit de Răzvan 

Cuc, care s-ar întoarce ast-

fel la minister.

De asemenea, alte surse 

susţin că nici ministrul de-

legat pentru Fonduri Euro-

pene, Marius Nica, nu se va 

regăsi în viitorul Guvern.

De altfel, de la şedinţa 

Guvernului de miercuri au 

lipsit vicepremierul Marcel 

Ciolacu, ministrul Transpor-

turilor, Felix Stroe, precum 

şi cel al Fondurilor Europe-

ne, Marius Nica, miniştri ca-

re l-au susţinut Mihai Tudo-

se, înainte ca acesta să de-

misioneze din funcţia de 

premier.

Cu semnul întrebării pri-

vind prezenţa în Guvernul 

Dăncilă ar fi  ministrul pen-

tru Dialog Social, Gabriel Pe-

trea, dar şi ministrul pentru 

Turism, Mircea Dobre. 

Alte surse susţin că nici 

ministrul Educaţiei, Liviu 

Pop, nu se va regăsi în Gu-

vern, numele vehiculat pen-

tru a-l înlocui fiind cel al 

Ecaterinei Andronescu.

CExN al PSD urmează să 

se reunească, în cursul zi-

lei de luni, pentru a stabili 

componenţa Guvernului 

Dăncilă, miniştrii fiind eva-

luaţi şi aprobaţi de acest 

for.

Liviu Dragnea a acuzat, 

după demisia lui Mihai Tu-

dose, că are nemulţumiri fa-

ţă de activitatea unor mi-

niştri şi că „miniştrii minci-

noşi” nu se vor mai regăsi 

în Guvern.

El a criticat faptul că în 

ultima vreme a citit scrisori 

şi postări publice date in-

clusiv de unii miniştri care 

au încălcat disciplina de 

partid prin faptul că nu au 

discutat problemele expu-

ne întâi în interiorul forma-

ţiunii, fără însă a face şi 

nominalizări.

Cine pleacă şi cine rămâne 
în Guvern. Surpriza de la Educaţie

Preşedintele României a 

desemnat ieri după amia-

za pentru funcţia de pre-

mier propunerea 

PSD-ALDE, în persoana 

Vioricăi Dăncilă. Iohannis 

a transmis însă şi un 

avertisment pentru PSD.

„În Parlament, îmi este foar-

te clar PSD dispune de o majo-

ritate (…) Acum PSD trebuie să 

performeze. Românii au mari 

aşteptări şi eu am mari aştep-

tări. PSD a promis şi în campa-

nia electorală, şi după, lucruri 

importante, a promis salarii, 

pensii, şcoli, manuale, spitale, 

infrastructură, dar până acum 

prea puţin s-a realizat. Acum 

PSD trebuie să dovedească că 

ce a promis face. Avem, la un 

an de la alegerile parlamentare, 

care au fost câştigate de PSD, 

două guverne PSD eşuate. Acum 

primesc şansa de a dovedi că 

ştiu ce vor şi stiu cum se face. 

În continuare îi invit pe cei im-

plicaţi în procedură să se mobi-

lizeze şi să lucreze repede şi bi-

ne. Este posibil ca până la 1 fe-

bruatie întreaga procedură să 

fi e fi nalizată şi noul Guvern să 

se apuce de treabă şi să rezol-

ve problemele mai degrabă de-

cât să le încurce”, a spus şeful 

statului.

Partidele din opoziţie, PNL 

şi USR au cerut alegeri anti-

cipate, în vreme ce PMP, prin 

vocea lui Traian Băsescu, a 

susţinut că Iohannis ar tre-

bui să desemneze un premi-

er din opoziţie.

Boc: PSD administreză 
ţara ca propria moşie

Fostul premier Emil Boc a 

comentat miercuri actuala si-

tuaţie politică.

„PSD administrează ţara ca 

şi propria moşie, ceea ce este 

foarte grav. Ei sunt temporar îm-

puterniciţi de cetăţeni să guver-

neze în interes public. Din ne-

fericire, ceea ce se întâmplă de 

un an de zile de la alegeri nu-

mai guvernare în interes public 

nu este ci o guvernare strict în 

interes de partid. Acest lucru nu 

este de acceptat în democraţie. 

Nici în cazul demiterii domnu-

lui Grindeanu, nici în cazul de-

miterii de către partid a domnu-

lui Tudose nu am auzit un mo-

tiv de interes public pentru ce-

tăţean important pentru care a 

fost demis astfel încât eu ca ale-

gător să spun că a trebuit să fi e 

schimbat primul ministru pen-

tru că a compromis o politică în 

domeniul susţinerii investiţiilor, 

nu a atras sufi ciente fonduri eu-

ropene şi vin în faţa poporului 

şi spun că trebuie schimbat din 

lipsă de performanţă. Un partid 

nu are dreptul şi nici posibilita-

tea nici legală, nici morală, să 

confi şte o ţară în interes şi fo-

los propriu. Orice schimbare de 

guvern, pot spune şi din expe-

rienţă, înseamnă luni de zile de 

blocaje, de indecizie şi de com-

promitere a unor interese publi-

ce majore în domeniul investi-

ţiilor, atragerii de fonduri euro-

pene, a deblocării proiectelor 

pentru că nimeni nu ia decizii. 

Toată lumea aşteaptă să vadă 

cine va fi  următorul ministru, 

următorul prim ministru, ce vi-

ziune are acesta şi rămân blo-

cate foarte multe proiecte”, a 

comentat primarul Clujului la 

un post de radio.

Boc: Soluţia ar fi  fost 
alegerile anticipate

Primarul Clujului spune că 

soluţia este organizarea de a-

legeri anticipate.

„În orice democraţie, în ase-

menea situaţii, soluţiile merg 

spre alegeri anticipate. Când un 

partid care a câştigat alegerile, 

în mai puţin de un an de zile 

arată că preocuparea lui nu e le-

gată de interesul public ci mai 

mult de problemele interne de 

partid atunci înseamnă că e che-

mat corpul electoral să arbitre-

ze această dispută şi să valide-

ze sau să invalideze ce s-a în-

tâmplat până acum. Problema 

este că România are o malfor-

maţie constituţională care nu 

poate permite rezolvarea unei 

asemenea probleme în termenii 

logicii şi politicii democratice. În 

România, pentru a ajunge la a-

legeri anticipate trebuie să for-

ţezi Constituţia, să inventezi niş-

te soluţii care după aceea să te 

ducă la îndeplinirea condiţiilor 

care să ducă la dizolvarea Par-

lamentului. Deşi recunosc că so-

luţia clară, logică şi democrati-

că este cea a alegerilor anticipa-

te pentru rezolvarea situaţiei, es-

te extrem de difi cil de a o pune 

în practică. Parlamentarii nu vor 

semna propria lor condamnare 

la moarte. Şarpele veninos este 

chiar în interiorul Constituţiei şi 

de aceea această procedură de 

27 de ani nu a fost folosită. Nu 

se va ajunge în România nicio-

dată la alegeri anticipate”, a co-

mentat edilul.

Premieră în România, o femeie prim-ministru. 
De ce nu s-au organizat alegeri anticipate?
Iohannis a anunţat că dă încă o şansă PSD-ALDE şi acceptă nominalizarea Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier.

Viorica Dăncilă este prima femeie prim-ministru din România

Originară din Roșiorii de Vede, Viorica Dăncilă a prins căderea 
comunismului ca profesoară la Liceul din Videle. În politică a in-
trat în 1996, odată cu înscrierea în PSD. A obţinut prima funcţie 
în partid în 2005, când a devenit președintele Organizaţiei 
Judeţene de Femei. Viorica Dăncilă este o apropiată a liderului 
PSD Liviu Dragnea, aceasta fi ind susţinută de Dragnea pentru 
poziţia de șef al delegaţiei europarlamentarilor români în 
Parlamentul European, funcţie pe care o ocupă în prezent. Mai 
mult, Dăncilă vine din judeţul Teleorman, acolo unde a deţinut 
funcţia de vicepreședintă a Organizaţiei Judeţene PSD 
Teleorman și a fost consilier judeţean. Eurodeputatul Siegfried 
Mureșan a precizat că premierul desemnat Viorica Dăncilă va 
adânci și mai mult România în criza politică și economică, adău-
gând că aceasta a avut nevoie de opt ani de mandat pentru a 
încheia primul raport în Parlamentul European.

Viorica Dăncilă, legăturile cu Teleorman
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Producătorul de încălţă-

minte Clujana, care a 

acumulat datorii de peste 

13 milioane de lei, a 

intrat în insolvenţă, în 

urma unei decizii luate 

joi de Tribunalul 

Specializat Cluj. 

Activitatea la Clujana va 

continua, existând con-

tracte în derulare pentru 

asigurarea producţiei.

Preşedintele Tribunalului 

Specializat Cluj, Răzvan Cos-

tea, a declarat, miercuri, că 

a fost numit şi un adminis-

trator judiciar care va face 

propuneri în funcţie de situ-

aţia pe care o constată la SC 

Clujana SA.

„Tribunalul Specializat Cluj 

a admis cererea de insolven-

ţă a SC Clujana SA, s-a dechis 

procedura generală a insol-

venţei şi s-a numit adminis-

trator judiciar Casa de Insol-

venţă Transilvania. Se va de-

pune un raport, iar adminis-

tratorul judiciar va face pro-

puneri în funcţie de situaţia 

pe care o constată la debitoa-

re. Ulterior se va putea dis-

cuta despre reorganizarea so-

cietăţii sau intrarea în fali-

ment”, a spus Costea, citat 

de Mediafax.

Insolvenţa, singura 
soluţie?

Directorul general interimar 

al SC Clujana SA, Florin Gli-

ga, a declarat, la rândul său 

că societatea a depus la Tribu-

nalul Specializat Cluj cererea 

de insolvenţă, cu reorganiza-

re, a societăţii, considerând că 

aceasta este singura soluţie din 

cauza datoriilor istorice către 

ANAF, acumulate în perioada 

2013 – 2014, şi care se ridică 

la 13 milioane de lei.

„Datoriile au fost eşalona-

te, până în luna mai 2017, dar 

apoi nu am mai putut face fa-

ţă plăţilor. Este vorba de di-

verse contribuţii bugetul de 

stat, impozite, TVA, contribu-

ţii neachitate pentru pensii, 

sume neachitate la bugetul 

pentru şomaj, restanţe la bu-

getul asigurărilor de sănătate 

care nu au mai fost plătite. 

Activitatea curentă este sus-

tenabilă, SC Clujana SA îşi 

continuă activitatea, avem 

contracte în derulare, avem 

acoperită producţia în perioa-

da următoare, nu avem moti-

ve de oprire a fabricii. Resur-

se pentru plata datoriilor sunt, 

doar că este, în prezent, o si-

tuaţie de blocaj din lipsă de 

lichidităţi pentru plata dato-

riilor care nu au fost plătite”, 

a spus Florin Gliga.

Potrivit acestuia, SC Cluja-

na SA deţine un patrimoniu 

considerabil şi active care nu 

au legătură cu activitatea so-

cietăţii.

„ANAF a încercat la sfâr-

şitul anului 2017 să scoată la 

vânzare mai multe astfel de 

active printre care spaţii şi te-

renuri, procedura fi ind sus-

pendată de instanţă până la 

soluţionarea cererii de intra-

re în insolvenţă. Noi am în-

cercat să protejăm aceste ac-

tive datorită valorii lor, să evi-

tăm o vânzare care să nu res-

pecte un preţ de vânzare co-

rect, în condiţiile în care sunt 

proceduri de licitaţie ale ANAF 

care pot duce la scăderea pre-

ţului activelor respective”, a 

explicat directorul general in-

terimar al SC Clujana SA.

Următorul termen în acest 

dosar a fost fi xat pentru data 

de 21 februarie.

O istorie de un secol

Producătorul de încălţă-

minte Clujana SA are 378 de 

angajaţi, societatea fi ind de-

ţinută de Consiliul Judeţean 

Cluj, care are peste 93% din 

acţiunile societăţii, restul a-

parţinând unei asociaţii a an-

gajaţilor şi SIF Oltenia.

Fabrica de încălţăminte 

„Clujana” a fost înfi inţată în 

anul 1911 la Cluj-Napoca de 

familia Renner, sub denumi-

rea de Fabrica de Piele „Fra-

ţii Renner & Co”. După primul 

război mondial, a devenit so-

cietate pe acţiuni şi şi-a schim-

bat numele în ”Dermata”, de-

venind în timp cea mai mare 

fabrică de încălţăminte din 

România.

În 1948 a fost confi scată 

de regimul comunist, fi ind re-

denumită „Fabrica de încălţă-

minte Janos Herbak”, apoi 

„Fabrica de Pielărie şi Încăl-

ţăminte Cluj”, iar în fi nal ”Clu-

jana”. Înainte de 1989, Cluja-

na a fost cel mai mare produ-

cător de încălţăminte din Ro-

mânia, majoritatea producţi-

ei fi ind destinată exportului.

După Revoluţie, fabrica a 

funcţionat până în anul 1999 

când a intrat în faliment şi 

a fost închisă, 5.000 de an-

gajaţi fi ind concediaţi. Pro-

ducţia a fost reluată în 2005 

după intervenţia Consiliului 

Judeţean Cluj care a preluat 

pachetul majoritar de acţi-

uni de la fosta Autoritate 

pentru Privatizare şi Admi-

nistrarea Participaţiilor Sta-

tului (APAPS).

Clujana, unul dintre cele mai cunoscute 
branduri de încălţăminte, a intrat în insolvenţă
După ce anul trecut conducerea brandului clujean a depus cerere de intrare în insolvenţă, instanţa 
a dispus ieri deschiderea procedurii generale de insolvenţă.

Producătorul de încălţăminte Clujana SA are 378 de angajaţi, societatea fi ind deţinută de Consiliul Judeţean Cluj

Clujana funcţionează în prezent într-un 
vechi spaţiu, iar după eventuala vân-
zare, când ar trebui să elibereze spa-
ţiul, și-ar putea continua activitatea în 
parcurile industriale Tetarom. 
Terenurile pe care se află clădirile fa-
bricii, de aproximativ 10.000 de metri 
pătraţi, pot fi atractive pentru dezvol-

tatorii imobiliari, în contextul în care 
piaţa imobiliară din Cluj-Napoca este 
una dintre cele mai "încinse" din ţară. 
Fabrica Clujana a fost scoasă la vânza-
re de Fisc. Cei mai mulţi bani ar urma 
să fie obţinuţi din vânzarea unui an-
samblu de bunuri imobile compus din 
construcţii cu terenuri în suprafaţă to-

tală de 9546 de metri pătraţi, toate si-
tuate în Piaţa 1 Mai din Cluj-Napoca. 
Preţul de pornire la prima licitaţie a 
fost fixat la 27.884.365 de lei, fără 
TVA. La acestea se adaugă un spaţiu 
comercial de 118 metri pătraţi, esti-
mat de ANAF la valoarea de 676.245 
de lei, fără TVA.

Interesele imobiliare ale falimentării Clujana

Edilul Clujului a anunţat pe 

Facebook principalele prio-

rităţi ale anului 2018 şi cele 

mai importante investiţii 

ale municipalităţii.

Emil Boc spune că municipa-

litatea nu a renunţat la nicio in-

vestiţie pentru acest an, doar că 

alocările bugetare vor fi  mult di-

minuate, dând exemplul construc-

ţiei unui parking care se va fi na-

liza în patru ani, în loc de doi.

“Noi nu am renunţat la in-

vestiţii, am pus doar diminua-

re de sume. În loc ca un obiec-

tiv să îl poţi fi naliza în doi ani, 

l-ai gradat pe patru ani de zile, 

dacă vorbim de parkinguri sau 

alte lucruri. Nu am renunţat în 

fapt la obiectivele majore ale 

Clujului numai că le-am întins 

pe o perioadă mai lungă de timp 

în vederea implementării lor. 

Bugetul consolidat al Clujului 

în 2017 a fost de 296 de milioa-

ne de euro. Anul acesta este de 

257 de milioane de euro. Scă-

derea de la 296 la 257 de mili-

oane de euro are ca şi explica-

ţii diminuarea făcută de către 

Guvern cu 28 de milioane de 

euro a veniturilor pentru Cluj 

din cotele defalcate din impozi-

tul pe venit şi faptul că nu mai 

vin la noi la buget banii pentru 

plata salariilor profesorilor, se 

plătesc direct prin inspectorat şi 

şcoli. Obiectivele noastre de in-

vestiţii sunt menţinute numai 

că sunt gradate pe mai mulţi 

ani. Dorim să menţinem măcar 

la nivelul anului trecut princi-

palele alocări fi nanciare pentru 

ceea ce înseamnă educaţie, spi-

tale, sport, sector ONG şi cultu-

ral, religios”, a spus, ieri, Emil 

Boc la un post de radio.

Monitorul de Cluj a arătat într-o 

analiză că anul 2018 nu arată 

foarte bine la capitolul investi-

ţii dacă ar fi  să ne luăm după 

proiectul de buget pe acest an 

al municipiului Cluj-Napoca. 

Chiar dacă primarul Emil Boc 

a anunţat foarte multe investi-

ţii noi, acestea nu au nicio şan-

să să se realizeze în viitorul apro-

piat din cauza alocărilor buge-

tare insufi ciente.

De exemplu, parkingurile 

Hasdeu, Primăverii nr. 20, Pri-

măverii nr. 8, Mogoşoaia, Azu-

ga, Trotuşului, Gh. Dima Vest, 

Gh. Dima strada Zorilor (Sighi-

şoarei), Piaţa Cipariu, strada Re-

publicii sau Liviu Rebreanu vor 

primi alocări fi nanciare de 

500.000 de lei în contextul în 

care ridicarea unui asemenea 

obiectiv ajunge şi la 40 de mi-

lioane de lei (vezi cazul Parkin-

gului din Piaţa Cipariu). Cei mai 

mulţi bani merg către Parkingul 

Hasdeu, 1,9 milioane lei. Cos-

tul ridicării acestui parking ajun-

ge la 25 de milioane de lei. Ce-

lelalte parkinguri costă între 21 

şi 32 de milioane de lei.

Boc: „Nu am renunţat la nicio investiţie în 2018”. 
Doar că parkingurile se vor finaliza în 4 ani, în loc de 2.

1. Studiul de fezabilitate, planului urbanistic zo-
nal și documentaţiei tehnice în vederea autori-
zării Centurii Metropolitane Cluj-Napoca (Gilău 
– Florești – Cluj-Napoca Sud – Apahida).

2. Realizarea studiului de prefezabilitate 
pentru introducerea transportului în comun 
cu metroul.

3. Demararea procedurii de licitaţie pentru pro-
iectarea pasajelor Mărăști și Tăietura Turcului.

4. Începerea lucrărilor la noul pod al 
Porţelanului și reabilitarea podului Fabricii; de-
mararea procedurii de achiziţie de lucrări pen-
tru reabilitarea podului Garibaldi.

5. Punerea în circulaţie a primelor 11 auto-
buze electrice.

6. Menţinerea gratuităţilor la transportul în co-
mun pentru pensionari, studenţi și elevi.

7. Demararea proiectelor de construire a două 
noi creșe și de modernizare și extindere a două 
grădiniţe din fonduri europene.

8. Demararea realizării unor parcuri noi, în zo-
nele Între lacuri și La Terenuri, precum și mo-
dernizarea parcurilor Ștefan cel Mare, I.L. 
Caragiale și Piaţa 14 Iulie.

9. Implementarea soluţiilor câștigătoare la 
concursurile pentru Turnul Pompierilor (de-

marare execuţie lucrări) și pentru amenaja-
rea malurilor Someșului (proiectare); orga-
nizarea unor concursuri de soluţii dedicate 
revitalizării spaţiilor publice din oraș: 
Parcul Feroviarilor, str. M. Kogălniceanu și 
Cetăţuie.

10. Continuarea proiectelor de realizare a locu-
inţelor sociale pe str. Sighișoarei și str. 
Ghimeșului;

11. Finanţarea proiectelor din cadrul 
Programului Cluj 100, dedicat Centenarului 
Marii Uniri.

12. Amenajarea de staţii de încărcare pentru 
mașini electrice, primele urmând să fi e ampla-
sate în zona parcării din Piaţa Unirii și pe str. 
Moţilor nr. 1-3, în incinta parkingului.

13. Lucrări de reparaţii la ansamblul statuar 
Mihai Viteazul; amenajarea zonei pietonale din 
preajma statuii.

14. Finalizarea licitaţiilor pentru execuţie și 
începerea lucrărilor la parkingurile din 
Hașdeu și str. Primăverii nr. 20; continuarea 
proiectelor de realizare a următoarelor 
parkinguri: Primăverii nr. 8, Mogoșoaia nr. 
7, Albac-Azuga, Trotușului, Sighișoarei, 
Gheorghe Dima, Liviu Rebreanu, Oncologie, 
P-ţa Cipariu și Nicolae Titulescu.

Prioritățile Clujului, anunțate pe Facebook
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Sute de fl oreşteni şi-au 

exprimat dorinţa ca loca-

litatea lor să devină parte 

din oraşul Cluj-Napoca. 

Specialiştii spun însă că o 

asemenea măsură ar fi  

extrem de complexă, iar 

benefi ciile nu sunt neapă-

rat clare.

Pe reţelele de socializare a 

fost creat un sondaj prin ca-

re fl oreştenii au fost întrebaţi 

dacă ar dori ca localitatea să 

se unească cu municipiul 

Cluj-Napoca. În câteva luni în 

jur de 360 de persoane au vo-

tat pentru uniune, iar în jur 

de 120 au votat împotriva ei. 

Floreştenii doresc să fi e par-

te integrată din municipiu pen-

tru a avea parte de condiţii 

mai bune în ceea ce priveşte 

mijloacele de transport în co-

mun, zone de agrement, com-

panie de salubritate, dezvol-

tarea infrastructurii. Acestea 

sunt doar câteva dintre moti-

vele pentru care o parte din-

tre ei susţin acest demers. Pe 

de altă parte, cei care sunt îm-

potrivă se tem de creşterea 

preţurilor.

Ce spun specialiştii 
în administraţie

În ultima vreme s-au făcut 

mai multe studii referitoare la 

oraşele secundare din Româ-

nia şi la zonele lor limitrofe, 

iar Floreşti, ţinând cont că a 

ajuns să fi e cea mai mare co-

mună din ţară, a început să 

fi e din ce în ce mai atent stu-

diată. Unirea Floreştiului cu 

municipiul Cluj-Napoca este 

o idee vehiculată de mai mult 

timp, de când comuna a în-

ceput să se dezvolte din ce în 

ce mai tare. Specialiştii spun 

însă că o uniune ar fi  compli-

cată dată fi ind legislaţia în vi-

goare. De asemenea, dorinţe-

le celor două comunităţi sunt 

cele mai importante, iar câte-

va sute de voci nu sunt sufi -

ciente pentru un referendum.

„O eventuală unire între Flo-

reşti şi Cluj ar fi  destul de com-

plicată din cauza legislaţiei ac-

tuale pe care o avem în Româ-

nia. Este un proces complicat. 

Noi, deocamdată, ce avem din 

punct de vedere legal, este o co-

operare în cadrul zonelor me-

tropolitane care nu presupune 

crearea unor noi entităţi, că nu 

permite legea. Presupune un 

proces extrem de complicat, in-

clusiv pe parte de referendum 

local şi presupune în primul 

rând să dorească cele două co-

munităţi o unire. Deocamdată, 

la noi nu este foarte clar ce îşi 

doreşte Floreştiul. Comuna a 

avut avantaje cel puţin până în 

prezent din statutul de comu-

nă. Sunt inclusiv taxe mai mici 

pe zona rurală. Floreştiul are o 

evoluţie foarte interesantă, este 

cea mai mare comună din Ro-

mânia, este mai mare decât mul-

te oraşe de talie mică şi între-

barea nu este neapărat cea a u-

nirii Clujului cu Floreştiul. S-a 

încercat şi la Oradea legarea u-

nei comune cu oraşul. Şi nu a 

trecut în cele din urmă de refe-

rendumul local. Deci e posibilă 

teoretic, dar trebuie să existe a-

ceastă dorinţă la nivel local. Şi 

trebuie ca cetăţenii care votea-

ză la referendum să perceapă 

aceste avantaje”, a explicat Bog-

dana Neamţu, conf. univ. doc-

tor în cadrul Departamentului 

de Administrație Publică al UBB.

Ce spun specialiştii 
în economie

Economistul Radu Nechi-

ta spune că fl oreştenii ar do-

ri ca cele două localităţi să se 

unească pentru a putea scă-

pa de neplăcerile frecvente, 

cum ar fi  trafi cul infernal. 

Avertizează însă că această 

schimbare va fi  vizibilă mai 

întâi la nivel administrativ şi 

abia apoi va fi  resimţită de fi -

ecare cetăţean în parte.

„Din punctul de vedere al 

sectorului privat nu ar fi  o ma-

re modifi care. Eu nu cred că 

ambuteiajele ar fi  mai scurte 

sau mai lungi, eu nu cred că 

ar fi  o mare schimbare din acest 

punct de vedere, la fel cum ar 

fi  dacă s-ar uni Clujul cu Bu-

cureştiul. Nu asta este relevent. 

Ar fi  probabil o impozitare mai 

mare în Floreşti, o centralizare 

a deciziilor în materie de auto-

rizaţii de construcţie, în mate-

rie de transport în comun, deci 

practic impactul cel mai mare 

ar fi  pe partea sectorului pu-

blic, sectorului de administra-

ţie locală şi abia pe urmă, in-

direct, ar fi  impact pe sectorul 

privat. Eu cred că faptul că a-

ceste două entităţi sunt sepa-

rate ne permite să facem nişte 

comparaţii, să vedem conse-

cinţele unor erori şi eventual 

să le corectăm. Dacă facem ob-

sesia asta a megalopolisurilor 

vom face, de fapt, ceea ce în 

termeni economici înseamnă 

un fel de cartel al autorităţilor 

locale”, a explicat Radu Nechi-

ta, economist.

Floreştenii s-au 
săturat să locuiască 
într-o comună
Sute de floreşteni doresc să figureze în acte 
ca locuitori ai muncipiului Cluj-Napoca.
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Clujenii curajoşi care au 

pornit în urmă cu o săptă-

mână în „Marşul Speranţei” 

până la Bucureşti pentru a 

participa la protestul din 20 

ianuarie împotriva modifi -

cărilor legilor Justiţiei au 

ajuns la Predeal.

Aventura acestor oameni a 

început în data de 10 ianuarie 

când au decis să parcurgă pe 

jos drumul Cluj-Bucureşti, în 

speranţa că vor atrage atenţia 

autorităţilor naţionale. Sâmbă-

tă doresc să ajungă în Bucureşti 

şi să protesteze împreună cu al-

te câteva mii de români împo-

triva legilor Justiţiei.

„Bună tuturor. Am încheiat 

a şaptea zi de marş. A fost mult 

mai uşor decât anticipam. Am 

ajuns la Predeal, dar mai era 

timp de o oră de mers. Am stră-

bătut Braşovul alături de volun-

tari din acest frumos oraş. Au 

urmat cam 20 km. de urcuş par-

curşi fără probleme. E prima da-

tă când suntem înaintea grafi -

cului. Mâine (n. re. astăzi) ne 

propunem să ajungem la Brea-

za, un traseu de cam 40 km. 

Moralul e bun, picioarele arată 

bine şi aşteptăm noi membri. 

Să auzim de bine”, a spus So-

rin Bobiş, iniţiatorul marşului.

Ei au alături un echipaj de 

sprijin care circulă cu maşina 

pentru a le transporta bagajele 

şi mâncare şi care să găsească 

locaţii unde să doarmă pe tim-

pul nopţii.

Marşul urmează traseul 

Cluj, Târgu Mureş, Sighişoara, 

Braşov, Sinaia, Ploieşti, Bucu-

reşti. Parcursul mediu al unei 

zile este de 40 km. „Toate dru-

murile duc la Bucureşti. Revo-

luţia generaţiei noastre”, se in-

titulează mesajul prin care ro-

mânii din întreaga ţară sunt 

încurajaţi să se alăture protes-

telor din Bucureşti.

„Preconizăm că vineri seara 

vom ajunge lângă Bucureşti, un-

de ne vom caza, iar sâmbătă di-

mineaţa vom porni spre capita-

lă pentru a ajunge la protest”, 

a declarat Sorin Bobiş.Iniţiato-

rul marşului este un horticultor 

în vârstă de 51 de ani din Cluj-Na-

poca. Bărbatul a fost prezent şi 

la Revoluţia din 1989 când avea 

doar 23 de ani. Are cinci copii, 

iar unul dintre ei, un băiat de 

18 ani, îl însoţeşte pe traseu.

Peste 13 mii de români au 

anunţat pe reţelele de sociali-

zare că vor participa la protes-

tul care va avea loc sâmbătă, 

20 ianuarie în Bucureşti, iar al-

te 40 de mii de români s-au ară-

tat interesaţi de eveniment. Ini-

ţiatorii protestului încearcă să 

îi convingă pe români că nu es-

te nevoie să iasă de multe ori 

în stradă, ci să iasă o singură 

dată, cât mai mulţi. Pe reţele-

le de socializare, clujenii au în-

ceput deja să se mobilizeze 

pentru a se deplasa în acest 

weekend la Bucureşti.

„Marşul speranţei” trece Carpaţii. 
Clujenii care au pornit la pas spre Bucureşti au ajuns în Predeal

Bianca Tămaş
redactia@moniorulcj.ro

136 de condamnări la 

100.000 de locuitori, în 

ciuda faptului că zi de zi 

există numeroase ştiri care 

indică fapte ilegale în jude-

ţul Cluj care sunt pedepsite 

de lege. Cu toate acestea, 

din fericire, judeţul se afl ă 

în topul cu cea mai mică 

rată a criminalităţii din 

întreaga ţară.

Potrivit unui studiu realizat 

de cotidianul.ro, cu date prelu-

ate de la Institutul Naţional de 

statistică, în ultimii douăzeci de 

ani, rata criminalităţii în Româ-

nia s-a schimbat radical, cele 

mai multe ilegalităţi fi ind comi-

se în sudul şi estul ţării. În Tran-

silvania, ultimele două decenii 

au fost echilibrate în ceea ce pri-

veşte rata criminalităţii, menţi-

nându-se în topul cu cea mai 

mică rată a infracţiunilor.

Judeţul Cluj este fruntaş în 

ceea ce priveşte respectarea le-

gislaţiei, din acest motiv în 

anul 2016 au fost doar 136 de 

condamnări la 100.000 de lo-

cuitori, în scădere faţă de anul 

precedent.

Cea mai mare rată a crimi-

nalităţii înregistrată în Cluj în 

ultimele două decenii a fost în 

anul 2015, cu 301 condamnări 

la 100.000 de locuitori. În pe-

rioada 2011-2015 a fost cea mai 

mare creştere a ratei crimina-

lităţii în Inima Ardealului, pen-

tru ca, mai apoi, să scadă brusc, 

ajungând ca judeţul să poată 

fi  considerat un model demn 

de urmat.

Crimele din oraşul 
de la poalele Apusenilor

Cu toate acestea, chiar dacă 

nu există încă statistici pentru 

anul 2017, în Cluj s-au întâm-

plat evenimente nefericite, care 

au dus la condamnarea făptaşi-

lor şi care au rămas puternic în-

tipărite în memoria colectivă.

În primăvara anului trecut, 

o tânără aştepta autobuzul să 

meargă la muncă. Ghinionul ei 

a fost că a ajuns prea târziu, 

când autobuzul deja plecare, 

dar un bărbat care se afl a în zo-

nă s-a oferit să o ducă la desti-

naţie cu maşina personală. Când 

mai avea doar câţiva kilometri 

până la Jucu, acolo unde se afl ă 

fabrica în care lucrează tânăra, 

şoferul a deviat de la traseu pe 

un drum lateral şi sub amenin-

ţări a obligat-o pe aceasta să în-

treţină relaţii sexuale cu el.

Un nou caz de viol a fost în-

registrat apoi în toamna anului 

trecut când o student a fost vi-

olată de un tânăr pe cunoscuta 

alee de la Geografi e din com-

plexul studenţesc Hasdeu din 

Cluj-Napoca. Pe respectiva alee, 

ce face legătura între cămine şi 

central oraşului, trec zilnic mii 

de studenţi.

La sfârşitului anului trecut, 

chiar înainte de Revelion, pa-

tru bărbaţi s-au luat la ceartă 

într-un bar. După ce au plecat 

din local, trei dintre ei l-au lu-

at la bătaie pe al patrulea şi 

apoi l-au lăsat în agonie pe mar-

ginea drumului.

Tot la trecerea dintre ani, în 

Floreşti a avut loc un accident 

care a mobilizat întreaga comu-

nitate. Un şofer care a făcut o 

manevra ilegală, a ajuns cu ma-

şina într-o staţie de autobuz, un-

de a lovit o mamă şi pe copilul 

ei. Femeia a ajuns la spital în sta-

re gravă şi medicii au fost nevo-

iţi să îi amputeze un picior.

Cele mai nesigure 
judeţe din ţară

În estul ţării sunt câteva ju-

deţe care atrag atenţia prin creş-

terea accelerată a ratei crimina-

lităţii: Vaslui, Vrancea, Brăila şi 

Tulcea, care ocupă şi locul întâi 

în  clasamentul naţional de acum 

doi ani.

În ultimii 10 ani, Tulcea s-a 

clasat aproape permanent în 

fruntea clasamentului naţional, 

înregistrând cele mai ridicate 

rate ale criminalităţii. Astfel, 

din anul 2012 până în 2016, 

Tulcea a înregistrat cea mai ma-

re rată a criminalităţii din Ro-

mânia, cu peste 300 de con-

damnări la 100.000 de locui-

tori, în fi ecare an. Dacă în ma-

joritatea judeţelor ţării evoluţia 

ratei criminalităţii a parcurs o 

pantă descendentă, în Tulcea 

tendinţa este de creştere în ul-

timii 6 ani.

Din 2006 până în 2008 jude-

ţul Vaslui a înregistrat cea mai 

mare rată a criminalităţii din ţa-

ră, cu peste 400 de condamnări 

la 100.000 de locuitori. Situaţia 

s-a repetat şi în 2010. 

136 DE CONDAMNĂRI LA 100.000 DE LOCUITORI

Clujul, un județ sigur
sau o Poliție ineficientă?

Potrivit Institutului Național de Statistici cele mai multe crime se comit în estul și sudul țării 
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Administraţia Donald 

Trump susţine că actualele 

politici ale SUA în dome-

niul imigraţiei reprezintă o 

ameninţare la adresa secu-

rităţii naţionale, Casa Albă

propunând eliminarea 

unor programe

precum loteria vizelor şi 

trecerea la un un sistem de 

imigrare bazat pe merite.

Preşedintele american Do-

nald Trump a declarat marţi 

că actualul sistem de imigra-

ţie slăbeşte securitatea SUA, 

alimentând o dezbatere deja 

tensionată în aceeaşi zi când 

administraţia sa a decis să 

aducă în faţa Curţii Supreme 

viitorul programului DACA 

(Deferred Action for Child-

hood Arrivals) de protecţie a 

„Dreamers” („Visătorii”), adi-

că sute de mii de imigranţi 

ilegali care au sosit pe când 

erau copii în SUA, relatează 

France Presse.

În plină furtună politică 

după afi rmaţiile insultătoare 

pe care le-a dezminţit privind 

imigraţia din anumite ţări, pre-

şedintele american a încercat 

să reorienteze dezbaterea pe 

probleme de securitate, no-

tează AFP. Potrivit unui nou 

raport elaborat de Ministere-

le Justiţiei şi Securităţii Inter-

ne, aproape trei sferturi din 

cei 549 de indivizi condam-

naţi în cazuri legate de tero-

rism internaţional după 9/11 

s-au născut în străinătate, 148 

dintre ei fi ind naturalizaţi ame-

ricani după sosirea lor pe te-

ritoriul SUA.

Potrivit aceluiaşi raport, su-

te de indivizi “prezentând un 

risc pentru securitate” au fost 

blocaţi înainte de a sosi în SUA, 

în timp ce încercau să intre le-

gal sau ilegal în ţară.

Într-o postare pe Twitter 

marţi seara, Donald Trump a 

criticat din nou sistemul Lo-

teriei Vizelor de acordare a 

„cărţilor verzi” care permite 

benefi ciarilor instalarea în SUA 

şi reunifi carea familiei, subli-

niind că a prezentat Congre-

sului reforme în favoarea unui 

sistem „bazat pe merite”.

Afi rmând că aceste statis-

tici nu refl ectă decât “vârful 

aisbergului”, ministrul justi-

ţiei Jeff Sessions a indicat că 

există „în acest moment, an-

chete legate de terorism îm-

potriva a mii de persoane în 

SUA, între care sute care au 

venit aici ca refugiaţi”.

Donald Trump a denunţat 

săptămâna trecută un “sis-

tem judiciar nedrept” după 

decizia unui judecător din 

California de a bloca tempo-

rar abrogarea aşa-numitului 

program DACA, introdus de 

fostul preşedinte Barack Oba-

ma, care permite 'Dreamers' 

să lucreze şi să studieze le-

gal în SUA.

Marţi, Ministerul Justiţiei a 

anunţat că va contesta mai de-

grabă direct la Curtea Supremă 

decizia judecătorului din San 

Francisco, William Alsup, de-

cât în faţa Curţii de Apel din 

California pentru a economisi 

timp. Dar pentru criticii admi-

nistraţiei preşedintelui Donald 

Trump, această decizie vizea-

ză mai ales de a aduce dosa-

rul în faţa judecătorilor mai în-

clinaţi să decidă în favoarea sa.

„Anunţul de astăzi este ul-

timul dintr-o serie de acţiuni 

ostile îngrijorătoare împotri-

va tinerilor imigranţi din SUA”, 

a reacţionat Lorella Praeli, res-

ponsabilă de politicile pentru 

migraţie în cadrul infl uentei 

organizaţii de apărare a drep-

turilor omului ACLU.

La câteva zile după ce Do-

nald Trump a fost dur criti-

cat pentru că ar fi  folosit un 

limbaj ofensator în legătură 

cu imigraţia din unele state 

din Africa şi America Lati-

nă, acuzaţii negate de pre-

şedinte, Administraţia de la 

Washington a publicat un ra-

port care leagă o serie de 

programe curente din dome-

niul imigraţiei de ameninţa-

rea teroristă, informează si-

te-ul postului de televiziune 

France 24.

Potrivit unui raport al De-

partamentelor de Justiţie şi 

Securitate Internă, aproape 

trei din patru persoane con-

damnate pentru terorism în 

instanţele din SUA, după ata-

curile de la 11 septembrie 

2001, erau născute în străi-

nătate, inclusiv 148 de indi-

vizi care au primit cetăţenia 

americană.

Trump: Imigraţia reprezintă 
o ameninţare
la adresa securităţii SUA
Preşedintele SUA, Donald Trump, leagă reforma imigraţiei de 
ameninţările la adresa securităţii.

DONALD TRUMP | președintele SUA

 „Trebuie să protejăm America, inclusiv prin renunţarea la migraţia aleatorie 
în lanţ şi sistemul loteriei, în favoarea unuia bazat pe merite.“

Premierul israelian 

Benjamin Netanyahu a 

afi rmat miercuri că SUA 

îşi vor muta într-un an 

ambasada de la Tel Aviv la 

Ierusalim, relatează dpa.

Calendarul înaintat de 

premierul israelian diferită 

drastic de cel lansat de ofi-

ciali ai Casei Albe, care au 

spus că o astfel de mişcare 

ar dura 3-4 ani, din cauza 

măsurilor de securitate şi a 

altor solicitări.

Netanyahu a dat aceste de-

claraţii jurnaliştilor israelieni 

la bordul avionului care îl du-

cea de la Delhi la Gujarat în 

timpul unei vizite de stat în 

India, a relatat Times of Isra-

el. Purtătorul de cuvânt al pre-

mierului a confi rmat afi rma-

ţiile acestuia.

„Evaluarea mea încrezătoa-

re este că (ambasada) se va mu-

ta mult mai repede decât cred 

oamenii, într-un an începând 

de astăzi", a spus Netanyahu, 

conform Times of Israel.

Preşedintele american Do-

nald Trump a recunoscut la 6 

decembrie Ierusalimul drept 

capitală a Israelului şi a iniţiat 

un proces de mutare a amba-

sadei americane la Ierusalim.

Israelul a ocupat jumăta-

tea de est a Ierusalimului în 

1967, iar ulterior a anexat te-

ritoriul, într-o mişcare nere-

cunoscută internaţional.

Israelul a susţinut mereu 

că Ierusalimul este 'capitala 

sa indivizibilă', în timp ce pa-

lestinienii vor ca Ierusalimul 

de Est să fi e capitala viitoru-

lui lor stat.

Netanyahu: Ambasada 
SUA se va muta 
la Ierusalim într-un an

Cancelarul Germaniei, 

Angela Merkel, va efectua 

vineri o vizită de lucru la 

Paris pentru a discuta cu 

preşedintele francez 

Emmanuel Macron despre 

viitorul Uniunii Europene, 

a anunţat, miercuri, 

Palatul Elysee, relatează 

site-ul agenţiei de presă 

Reuters.

Potrivit anunţului Adminis-

traţiei Prezidenţiale franceze, 

cei doi lideri vor discuta des-

pre viitorul Uniunii Europene, 

dar şi despre priorităţile pe ter-

men scurt ale Blocului comu-

nitar.

Cu o zi mai devreme de în-

tâlnirea dintre Merkel şi Macron, 

Peter Altmaier, ministrul de Fi-

nanţe al Germaniei, şi omolo-

gul său francez Bruno Le Mai-

re vor avea o întâlnire de lucru 

pentru a discuta despre coope-

rarea pe plan economic dintre 

cele două state.

În urmă cu câteva luni, 

Emmanuel Macron a înaintat 

propuneri în sensul reformării 

Uniunii Europene, pledând pen-

tru intensifi carea cooperării în 

domeniul apărării, imigraţiei, 

politicilor fi scale, economice şi 

sociale. El a cerut înfi inţarea 

unui buget comun al zonei eu-

ro, dar şi crearea unui post de 

ministru UE al Finanţelor.

Printre numeroasele propu-

neri ale preşedintelui Franţei 

se numără înfi inţarea „unei for-

ţe militare de intervenţie”, cre-

area unui buget militar comun 

până în anul 2020, lansarea u-

nei agenţii europene pentru in-

formaţii în scopul combaterii 

terorismului şi stimularea „ino-

vaţiilor radicale” în economie.

Merkel discută cu Macron 
despre viitorul UE

Jean-Claude Juncker, pre-

şedintele Comisiei 

Europene, a declarat, mier-

curi, că speră ca Marea 

Britanie să se întoarcă în 

Uniunea Europeană după 

ce aceasta va părăsi Blocul 

comunitar, informează 

site-ul agenţiei de presă 

Reuters şi cotidianul The 

Guardian.

Într-un discurs susţinut în fa-

ţa plenului Parlamentului Euro-

pean, Juncker, al cărui mandat 

în fruntea Comisiei Europene 

se încheie în a doua jumătate a 

anului 2019, a subliniat faptul 

că tratatul Uniunii Europene nu 

prevede doar ieşirea din Blocul 

comunitar, ci şi reîntoarcerea în 

acesta.

„Odată ce britanicii au pără-

sit (UE) sub articolul 50, mai 

există articolul 49 care permite 

revenirea în UE şi aş dori ca 

acest lucru să se întâmple. Acum 

aş vrea să ne tratăm cu respect 

reciproc şi să nu ne abandonăm 

unul pe celălalt”, a declarat pre-

şedintele Comisiei Europene.

Juncker a precizat că de pe 

urma Brexit-ului ambele tabe-

re vor avea de pierdut şi a re-

cunoscut că Marea Britanie nu 

s-a ”simţit pe deplin conforta-

bilă în UE”.

Cu o zi mai devreme, Juncker 

a semnalat că Blocul comuni-

tar îşi păstrează uşile deschise 

faţă de Marea Britanie şi a adă-

ugat că nu este prea târziu pen-

tru Marea Britanie să îşi schim-

be decizia în privinţa Brexit.

„Uşile noastre rămân deschi-

se să sper să fi u auzit foarte clar 

la Londra”, a afi rmat Juncker.

Juncker speră 
ca Marea Britanie să 
revină în UE după Brexit
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Alăptarea bebeluşilor timp 

de şase luni reduce cu până 

la 47% riscul mamelor de a 

se îmbolnăvi de diabet, 

potrivit unui studiu publi-

cat marţi în Journal of the 

American Medical 

Association (JAMA).

Acest studiu, prezentat drept 

unul dintre cele mai extinse pe 

această temă, a fost realizat pe 

un grup de peste 1.200 de fe-

mei cu vârste cuprinse între 18 

şi 30 de ani, dintre care 615 erau 

femei de culoare, între 1985 şi 

2015, informează AFP.

„Am constatat o legătură 

foarte strânsă între durata alăp-

tării unui copil şi reducerea ris-

cului de a dezvolta diabet de ti-

pul 2 şi acest lucru a fost evi-

denţiat după ce au fost luaţi în 

calcul toţi factorii care predis-

pun la această maladie”, au pre-

cizat autorii studiului.

Aceste constatări sunt vala-

bile pentru toate femeile, indi-

ferent de originea lor etnică, 

marcând astfel o descoperire de-

osebit de importantă pentru fe-

meile afro-americane, care pre-

zintă un risc mai mare de dia-

bet şi îşi alăptează bebeluşii pen-

tru perioade mai scurte.

Aproape 12% dintre cele 

163 de milioane de femei ame-

ricane suferă de diabet la via-

ţa adultă şi 27 de milioane sunt 

considerate prediabetice. Aces-

te cifre sunt mari şi se explică 

prin epidemia de obezitate din 

Statele Unite, au precizat oa-

menii de ştiinţă.

Motivul afl at în spatele con-

secinţelor benefi ce pe care 

alăptarea le are asupra sănă-

tăţii femeilor nu a fost pe de-

plin determinat.

Cercetătorii sunt de părere 

că răspunsul la această chesti-

une ar ţine de hormoni: ei ar 

putea să acţioneze ca agenţi pro-

tectori sau, în cazul în care ma-

mele nu alăptează, echilibrul 

hormonal ar fi  afectat.

„Rezultatele acestui studiu 

ar putea avea un impact asu-

pra politicilor sociale, încura-

jând o prelungire a concediu-

lui de maternitate pentru a per-

mite femeilor să îşi alăpteze co-

piii mai mult timp şi să bene-

fi cieze pe deplin de aceste efec-

te pozitive asupra sănătăţii”, 

afi rmă oamenii de ştiinţă.

Studiile precedente au dez-

văluit deja binefacerile pe ca-

re alăptarea le are asupra să-

nătăţii nou-născuţilor şi a ma-

melor, acestea din urmă bene-

fi ciind inclusiv de un risc mai 

mic de cancer ovarian şi de 

boli cardiovasculare.

Pentru copil, hrănitul la sân 

pare să favorizeze o mai bună 

dezvoltare cerebrală şi o rată 

mai scăzută de apariţie a obe-

zităţii şi a astmului. Laptele ma-

tern conţine toate nutrimentele 

de care au nevoie nou-născuţii.

Potrivit unui studiu realizat 

de Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), încheiat 

în 2013, 77% din totalul noilor 

mame din Statele Unite au ales 

să îşi alăpteze bebeluşii.

CDC şi Colegiul american 

de obstetrică şi ginecologie 

(ACOG) recomandă femeilor 

să îşi alăpteze copiii timp de 

cel puţin şase luni.

Alăptarea bebeluşilor reduce riscul 
de diabet în cazul mamelor

E o boală perfi dă, puţin 

cunoscută, legată adesea de 

somnul de proastă calitate, 

scrie pentru publicaţia The 

Conversation profesorul 

Claude Touzet, conferenţiar 

la Universitatea din 

Marsilia. Imaginaţi-vă că 

nu aţi închis ochii de trei 

zile şi trei nopţi.

 Care ar fi  atunci nivelul dum-

neavoastră de competenţă inte-

lectuală? E sufi cient pentru a fi  

în stare să vă număraţi mărun-

ţişul din portofel? V-aţi simţi în 

stare să testaţi un alt traseu pen-

tru a ajunge la birou? În cel mai 

bun caz, poate că aţi reuşi să vă 

achitaţi de una dintre aceste do-

uă activităţi, dar ar trebui să vă 

economisiţi resursele cognitive 

şi să vă planifi caţi ziua în aşa fel 

încât sarcinile prevăzute să nu 

vă depăşească limitele. Este un 

scenariu pe care îl trăiesc zilnic 

milioane de oameni care suferă 

de oboseală cognitivă.

Cine suferă de oboseală 
cognitivă?

În fi ecare an, în Franţa, se 

înregistrează 5.000 de noi ca-

zuri de scleroză în plăci, în to-

tal sunt 80.000 de bolnavi. Es-

te prima cauză non-traumatică 

de handicap sever la tineri cu 

vârste între 20-40 de ani.

Traumatismele craniene sunt 

principala cauză a mortalităţii 

şi de handicap sever la persoa-

nele de peste 45 de ani (peste 

15.o00 de cazuri pe an, adică 

peste o jumătate de persoane 

cu schele grave)

Maladia Parkinson este a do-

ua cea mai frecventă maladie 

neurodegenerativă (după Alzhe-

imer). Debutează de obicei în-

tre 45 şi 70 de ani (14.000 noi 

cazuri pe an, 150.000 de per-

soane afectate, în Franţa)

Accidentul vascular cere-

bral este prima cauză de han-

dicap dobândit şi a doua ca-

uză de demenţă. Vârsta me-

die la care se întâmplă este 

69 de ani, dar 25 la sută din-

tre victimele AVC-ului au mai 

puţin de 55 de ani. Sunt pes-

te 70.000 de cazuri de AVC 

care nu se soldează cu deces, 

anual, în Franţa.

Punctul comun al tuturor 

acestor patologii foarte diferite 

este oboseala cognitivă. De ea 

suferă 70 la sută dintre persoa-

nele diagnosticate cu scleroză 

în plăci, la fel e procentajul şi 

în cazul persoanelor cu Parkin-

son sau care au suferit un AVC. 

De notat că pentru 40 la sută 

dintre persoanele cu scleroză în 

plăci, oboseala cognitivă este 

simptomul care duce cel mai 

mult la invaliditate (mai mult 

decât spasticitatea, tulburările 

de urinare sau sexuale, mersul, 

durerile sau depresia).

Nu dispunem, în zilele noas-

tre, de nicio soluţie terapeutică. 

Privarea de somn

Primul lucru pe care îl verifi -

că un medic este dacă persoane-

le atinse de oboseală cognitivă 

suferă efectiv şi de lipsa unui 

somn odihnitor. Întrebaţi, paci-

enţii spun că somnul lor este „nor-

mal”, dorm tot atât timp cât dor-

meau înainte de a li se pune di-

agnosticul sau înainte de suferi 

accidentul. Însă graţie progrese-

lor realizate în studierea somnu-

lui şi a mecanismelor implicate, 

ştim deja acum că în ciuda unei 

durate de somn normale, efi cien-

ţa somnului nu este acceaşi.

Soluţii

Date fi ind cauzele oboselii 

cognitive, devine evident că te-

rapiile nu trebuie să încerce să 

„trezească” pacientul, ci mai de-

grabă să-l ajute să doarmă mai 

mult şi mai bine.

Timpul rezervat pentru sies-

tă ar putea fi  o parte a soluţiei. 

O echipă de specialişti a arătat, 

de asemenea, că purtarea unui 

combinezon încălzit poate du-

bla durata somnului profund.

Alţi cercetători au arătat că 

efi cienţa undelor lente ale som-

nului profund poate fi  amelio-

rată cu stimulări transcraniene 

în curent continuu (tDCS). Uti-

lizarea sunetelor stereofonice 

este mai puţin invazivă şi exis-

tă şi o aplicaţie pe Android pen-

tru a verifi ca aceasta: SleepLab.

Oboseala cognitivă – puţin cunoscută, 
dar extrem de periculoasă
Oboseala cognitivă e o epuizare intelectuală care te poate împiedica să conduci maşina sau să faci 
activităţi simple cum ar fi să numeri banii mărunţi.

Milioane de oameni suferă de oboseală cognitivă
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

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

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ negoci-
abil. Accept varianta schimbului cu 
ap. cu 2 camere în Mărăști + dife-
renţă la înţelegere. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
400 mp, front 14,61 ml și teren în 
supr. de 2438 mp front, 22 ml la șo-
seaua asfaltată, curent, apă, gaz în 
apropiere. Cei interesaţi pentru de-
talii, pot suna la tel. 0734-777772.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim seri-
ozitate. Pentru informaţiile supli-
mentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-ti-
me, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștinţe WINMENTOR. Su-
naţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Îngrijesc o persoană, contra lo-
cuinţă în Cluj-Napoca. Seriozita-
te! Tel. 0744919927.

¤ Îngrijesc o persoană contra lo-
cuinţa. Seriozitate! Aștept tele-
foane la 0740-240238.

¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport. Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ATV LINHAI, în stare 
de funcţionare. Tel. 0744919927.

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu bate-
ria pe perete, foarte puţin folosită, 
stare perfectă, ideală pentru băi de 
dimensiuni mai mici, preţ 400 RON, 
puţin negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 

+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezulta-
tă din reamenajări, preţ 300 RON, 
puţin negociabil. Nu asigurăm 
transportul. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-278287.

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0767-928644.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 200 
cm, cu feronerie și chei, stare per-
fectă, foarte puţin folosită, rezul-
tată din reamenajări, preţ 300 
RON, puţin negociabil. Nu asigu-
răm transportul. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând canapea extensibilă, di-
mensiune 140 x 200 cm, compusă 
din 2 saltele tip Relaxa, cu spaţiu 
de depozitare, culoare bleumarin, 
cu 2 perne, stare foarte bună. Nu 
asigurăm transportul. Preţ 650 
ron, puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la 
„Jurnalul Naţional”, după cum ur-
mează: 250 buc Ediţie de colecţie, 
240 buc Jurnalul Casei Tale, 302 
buc Bucătăria Mea, 258 buc Sănă-
tatea, 60 buc ZOOM și 50 buc di-
verse, credinţă, călătorii. Preţ ne-
gociabil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (1.15)

DIVERSE

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând 1500 kg de grâu din recolta 
2016, în sat Boju. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0753-771323.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și conser-
vanţi (recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj - Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, Serviciul Fis-
cal Muncipal Turda, cu sediul în Tur-
da, str. P-ța Romană, nr. 15/ B, vin-
de la licitație publică în data de 
14.02.2018, ora 10.00, bunurile 
imobile constând în: construcții cu 
destinație agricolă, cu regim de 
înălțime P, bunuri proprietate a de-
bitorului SC Misedo Prodcomplex 
Import Export SRL, CUI 6207880. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. P-
ța Romană, nr. 15/ B, camera 11 
sau telefon 0264.314.941, interior 
116 sau accesând pagina de inter-

net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Ceralex S.R.L. cu sediul în Turda, 
str. Dr. Ioan Ratiu, nr. 31A, ap. 3, 
jud. Cluj, J12/4510/2006 și având 
C.U.I. 20314407 declar pierdut 
certifi cate constatatoare emise de 
O.R.C. Cluj. Se declara nule. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student, legi-
timaţie de student, buletin, car-
duri, legitimaţie de transport pe 
numele SABĂU DENISA NICOLE-

TA, Universitatea Tehnică Cluj-Na-
poca. Le declar nule. (1.1)

¤ CAORLE CAFFE S.R.L., 
J12/3745/ 2016, C.U.I. 
36641367, pierdut certifi cat con-
statator nr. 156618/ 24.11.2017. 
Se declară nul. (1.1)

¤ RTCM TRANSILVANIA S.R.L.-D., 
J12/697/2015, C.U.I. 34210910, 
pierdut Certifi cat Constatator nr. 
40865 din 26.06.2015 emis 
pentru activități care se 
desfășoară la benefi ciari și/sau 
în afara sediilor proprii. Îl decla-
răm nul. (1.1)

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ LICITAŢIE PUBLICĂ

C.N.T.E.E. „TRANSELECTRICA“ S.A.- Sucursala 
de Transport Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, 
nr. 27, loc. Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod 400114, organi-
zează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea unor mij-
loace fi xe şi bunuri materiale.

Licitaţia va avea loc în data 31.01.2018, 07.02.2018 şi 
14.02.2018, orele 10:00 și se va desfășura în conformita-
te cu Regulamentul de organizare a licitatiei publice cu stri-
gare, la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţi-
ne la telefon 0264/405.589, fax 0264/405.500 sau mail 
cosmin.geodescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot parti-
cipa persoane juridice si fi zice conform regulamentului.

Garanţia pentru participare la licitaţie este de 10% din 
valoarea bunului licitat, sumă ce se va constitui prin vira-
ment cu ordin de plata in contul RO09 RNCB 0106 0265 
8437 0001 deschis la B.C.R. Cluj.

Pentru participare la licitaţie solicitanţii vor depune la 
sediul vânzătorului cel mai târziu până în data 31.01.2018, 
07.02.2018 și 14.02.2018, orele 09:00, documentele so-
licitate prin instructiunile pentru ofertanţi.

Documentaţia pentru licitaţie se poate procura de la se-
diul Sucursalei, în baza unei cereri scrise, semnată și stam-
pilată de reprezentantul legal, transmisă pe fax sau adre-
sa de mail de mai sus.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Pofticioși, la cratiţă! 

12:30 Teleshopping 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente 

16:00 Telejurnal 

16:05 Akzente 

17:00 Telejurnal 

17:30 Lozul cel mare 

18:00 Banii tăi 

18:30 Pulsul zilei 

19:35 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

20:50 Sport 

21:00 România 9 

21:55 România 9 

22:30 Starea naţiei 

22:55 Starea zilei 

22:59 Starea naţiei 

23:30 Ora de știri 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Mama 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Guess My Age – 
Ghiceste varsta 

21:00 Prizonierii Timpului 

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 1.000 post Terra 

22:15 Justitiarul 

23:45 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

13:00 Camera de râs 

13:30 Teleshopping 

14:00 Focus 

14:45 Teleshopping 

15:00 Trăsniți din NATO (R) 

16:00 Pasiune Toscană 

17:00 Elisa 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 
mai bine 

20:30 Păcală se întoarce 

23:15 Trăsniți din NATO 

23:45 Focus din inima 
României

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

16:30 Kosem 

18:45 Știrea zilei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Dragoste și ură  

23:15 WOWBiz 

LOOK TV

13:00 Tonik Show 

14:00 Casa Poporului 

15:30 Liga Magazin 

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FCSB - ACS Poli Timișoara (R)

18:30 Casa Poporului 

20:00 Look de campion 

21:00 Celebrity 

22:00 Poveștile României 

23:00 Faci pariu? 

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

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

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

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

EMILIAN BĂLAN în calitate de titular, anunţa 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform H.G. 1076/2004, în vedera obţinerii avizului de 
mediu pentru „PUZ Introducere teren în intravilan pentru 
construire hale industriale“, în judeţul Cluj, loc. Răscruci 
fn, comună Bonţida.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99 și la S.C. ARHIDOM S.R.L., str. 13 Septembrie 5/4, 
Cluj Napoca, din data 15.01.2018, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii 
și sugestii până la data de 01.02.2018, la APM Cluj str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod. 400609, fax 
0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri între orele 9-14.

• secretară
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ



SPORTSPORT.
joi, 18 ianuarie 2018

Clujeanul Dascălu va 
participa la Cupa 
Mondială de la Paris
Clujeanul Bogdan Dascălu va 
participa la prima etapă de la 
Cupa Mondială la fl oretă mas-
culin seniori. Competiția va 
avea loc în perioada 19-21 ia-
nuarie, la Paris. „Cupa 
Mondială la care voi participa 
în weekend este primul concurs 
pentru acest nou sezon. Nu pot 
avea foarte multe așteptări, 
dar mă duc încrezator și linistit, 
cu speranța că voi avea un par-
curs pozitiv în Paris. Sper ca în 
acest sezon să-mi îndeplinesc 
toate obiectivele la nivel 
național, iar pe plan 
internațional, sper la clasări cât 
mai fruntașe,“ a declarat, pen-
tru u-cluj.ro, universitarul clu-
jean, Bogdan Dascălu. Dascălu 
este legitimat la Universitatea 
Cluj și este singurul român par-
ticipant la ”Challenge 
International de Paris”. În pri-
ma etapa de la Cupa Mondială 
s-au înscris 250 de sportivi din 
47 de țări.  (Raluca Sas)

Astra, victorie 
în primul amical

Echipa de fotbal Astra Giurgiu a 
învins formaţia cipriotă de ligă 
secundă Karmiotissa Pano 
Polemidia cu scorul de 2-0, 
marţi, în primul meci amical 
susţinut în stagiul de pregătire 
din Insula Afroditei. Golurile au 
fost marcate de Florentin Matei, 
nou venit la Astra de la Rijeka, 
și de internaţionalul de juniori 
Radu Chiriac, potrivit site-ului 
ofi cial al clubului giurgiuvean. 
Astra a început în următoarea 
formula: P. Iliev - Belu, Erico, 
Dandea, Radunovic - Biceanu, 
Mrzljak - Balaure, Vîlceanu, 
Culda - Bărbulescu. Pe parcurs 
au intrat Lazar - Bejan, Seto, Fl. 
Matei, V. Gheorghe, Butean, L. 
Buș, Polczak, Al. Stan, Chipirliu, 
Chiriac și R. Moise. (Raluca Sas)

Potaissa Turda, 
victorie cu 
CSU Suceava
Echipa de handbal masculin 
Potaissa Turda a câștigat meciul 
amical cu CSU Suceava, scor fi -
nal 37-25. Partida a fost domi-
nată de echipa din Ardeal. De a-
semenea, a evoluat pentru tur-
deni și noul jucători Irimuș. 
Echipa antrenată de Horațiu Gal 
a intrat la pauză cu un avantaj 
de 5 goluri, 17-12. Nimic nou în 
repriza a doua, Potaissa Turda 
și-a respectat statutul, 
distanțându-se constant pe ta-
belă. Cu această victorie, 
formația își adjudecă trei me-
ciuri consecutive fără înfrângere. 
Potaissa Turda va mai juca vi-
neri, de la ora 18:00 cu Odorhei 
și sâmbătă, tot de la ora 18:00, 
cu Focșani.  (Raluca Sas)

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

O declaraţie care s-a dorit 

a fi  un compliment la adre-

sa australiencei Destanee 

Aiava, pe care Simona 

Halep a învins-o după o 

accidentare serioasă, a pro-

vocat revolta multor fani.

Numărul 1 mondial a com-

parat-o pe Destanee Aiava cu 

Serena Williams, una dintre ce-

le mai bune jucătoare din isto-

ria sportului alb.

„Este foarte talentată. Es-

te puternică şi cred că în vii-

tor va fi  foarte bună. E tână-

ră. Pot spune că seamănă pu-

ţin cu Serena. Loveşte min-

gea foarte puternic şi arată ca 

ea. Este o fată puternică. Si-

gur va fi  bună pe viitor”, a 

declarat Halep, după meci.

Intenţia Simonei Halep a 

fost înţeleasă greşit de mai 

mulţi fani, care au luat cu 

asalt Twitter-ul pentru a-şi 

spune părerea în legătură cu 

declaraţia numărului unu 

mondial de după meci: „Su-

nă rasist ce a zis Halep des-

pre Aiava. Poate nu asta a 

fost intenţia, dar aşa i-a ie-

şit. Nu seamănă deloc cu Se-

rena”. „Să-şi vadă de glezne-

le ei şi să nu mai dea decla-

raţii aiurea”.

Destanee Aiava a înţeles per-

fect ce i-a transmis Simona Ha-

lep şi i-a mulţumit adversarei 

pentru cuvintele frumoase: 

„Faptul că m-a comparat cu Se-

rena îmi dă foarte multă încre-

dere în propriile forţe. Mă simt 

onorată, mai ales că aceste apre-

cieri vin de la ea, care este cea 

mai bună jucătoare din lume 

în acest moment. O să iau tot 

ce e pozitiv din acest meci, mă 

simt mândră că am reuşit să 

împing numărul unu mondial 

în tie-break şi că am reuşit să 

o conduc cu 5-2 în primul set. 

Sper ca data viitoare să pot fa-

ce mai mult”, a declarat Desta-

nee pentru ausopen.com.

„Cred că experienţa mea şi-a 

spus cuvântul. Ea a fost puţin 

copleşită. În primul set, când 

avea 5-3, voia să schimbăm te-

renul. Cred că nu ştia cât e sco-

rul. Apoi, întreruperea de la se-

tul doi a fost în favoarea mea. 

Cred că am fost puţin norocoa-

să. Ştiam că va fi  greu să joci 

împotriva unei localnice. Şi eu 

când joc acasă, în România, 

simt aceeaşi atmosferă. Am fost 

puţin stresată pentru că în ul-

timii doi ani n-am câştigat aici 

şi am pierdut în primul tur. Mai 

ales după cum începuse 

meciul...M-am adaptat puţin 

mai greu, dar la 2-5 pentru ea 

mi-am spus că nu pot pierde şi 

am revenit”, a povestit Halep, 

după meci.

Simona Halep, acuzată de rasism

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Conform surselor gsp.ro, 

Astra şi CFR Cluj au 

ajuns să se înţeleagă asu-

pra sumei de transfer.

Clujenii ar urma să achite 

1 milion de euro şi să-l cede-

ze pe atacantul Urko Vera sub 

formă de împrumut. Conform 

aceleaşi surse, un singur de-

taliu nu este încă pus la punct, 

Astra Giurgiu şi-ar dori un 

15% dintr-un viitor transfer 

a lui Ioniţă, în timp ce forma-

ţia clujeană este dispusă să 

ofere doar 10%.

Mijlocaşul a fost căutat şi 

de Gigi Becali, însă acesta a 

fost refuzat. Deranjat încă de 

refuz, Becali a declarat pen-

tru Digisport: „Ioniţă e un ju-

cător valoros. Era o soluţie 

atunci, atunci când noi nu 

aveam. Unde să joace el acum? 

El poate juca stânga sau dreap-

ta, decar... Nu? Stânga e Flo-

rinel Coman care îi dă 17 cla-

se, în dreapta e Man care îi 

dă 29 de clase. În centru e Bu-

descu şi cu Tănase care îi dau 

150 de clase. M-am interesat 

de Ioniţă când a fost la naţi-

onală... m-am interesat de si-

tuaţia lui, la echipa naţiona-

lă îi tremură picioarele, e fri-

cos. Nu vreau să fac păcat şi 

să vorbesc copilul de rău, dar 

m-am interesat, e fricos. El 

unde să joace? Valoare are, nu 

poţi să-i iei valoarea, dar nu 

e peste ce avem. O să vină şi 

Moruţan, ăla e bombă, poate 

să joace în faţa lui? Ăla e bom-

bă!”, a declarat Gigi Becali la 

„Matinal”.

Ioniţă a marcat, în acest 

sezon, 10 goluri în 20 de me-

ciuri, pentru echipa sa, Astra 

Giurgiu.

Antrenorul său Edi Iordă-

nescu a declarat: „Cred că, pen-

tru un transfer afară, Ioniţă ar 

mai fi  avut nevoie de timp. Ar 

mai fi  avut nevoie de cel puţin 

un retur la fel de bun. Clubul 

îl doreşte în continuare, a in-

vestit foarte mult în el, în ve-

nirea lui, în salariile lui, e nor-

mal ca acum să vrea să recu-

pereze din investiţie. Însă, eu 

cred c[ 99% nu va mai conti-

nua. Mi-aş dori să se înţeleagă 

ofi cialii noştri, probabil cu cei 

de la CFR Cluj, pentru că ei au 

fost cei mai interesaţi. Ar fi  bi-

ne şi pentru jucător, dar şi pen-

tru clubul nostru. Ar fi  nişte 

bani care ar veni către noi, am 

fi  şi noi mai liniştiţi", a mărtu-

risit Iordănescu.

Petrescu a recunoscut că 

echipa sa este interesată de 

mijlocaş. ”Alex Ioniţă e un ju-

cător foarte bun, dar, până nu 

va fi  jucătorul nostru, n-am 

cum să vorbesc de alt jucător, 

de la altă echipă. Sunt jucători 

din România, din străinătate, 

care ne plac şi vedem acum 

dacă se vor fi naliza discuţiile, 

dar eu sper să mai aducem cel 

puţin doi-trei jucători la echi-

pă", a declarat antrenorul lui 

CFR Cluj, Dan Petrescu.

Ioniţă, tot mai aproape de CFR Cluj? 
Ce spune Becali despre mijlocaş
Fotbalistul Alex Ioniţă este tot mai aproape de clubul clujean.

 Alex Ioniţă a fost trimis la echipa a doua deoarece a refuzat să prelungească contractul cu Astra

COTĂ

1.500.000
de euro este cota lui Ioniță, conform site-ului de 
specialitate transfermarkt.com.
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