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ACTUALITATE

Pedepse mai reduse 
pentru Uioreanu şi Bene
ÎCCJ a scăzut pedepsele defi nitive ale lui 
Horea Uioreanu şi Ioan Bene pentru că o 
faptă a fost inventată.  Pagina 2

EDUCAŢIE

Clujul, judeţul 
cu cel mai mare procent 
de copii la şcoală
În ultimii 8 ani, populaţia şcolară din Ro-
mânia a scăzut continuu, de la 4,2 milioa-
ne persoane la 3,5 milioane.  Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Tişe a îndatorat degeaba 
Clujul cu 50 mil. euro
Consiliul Judeţean nu mai foloseşte credi-
tul de 50 de milioane de euro pentru mo-
dernizarea drumurilor.  Pagina 4

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

„Cluj-Napoca este o cutie plină de comori în România, care și-a câștigat locul ca un centru 
economic, cultural și al inovației, atât la nivel național, cât și internațional. Este unul 
dintre cele mai efervescente orașe europene, care atrage atât turiști, cât și emigranți. 
De ce este Clujul atât de captivant?”, scriu jurnaliştii străini. Paginile 6-7
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Românii aruncă zilnic 
6000 de tone de mâncare

ACTUALITATE

Poliţia se roagă de şoferi 
să nu mai facă live-uri la volan

Cumpărăm mai multă mânca-
re decât ne trebuie, pentru ca ul-
terior să o aruncăm. Este conclu-
zia studiilor privind risipa alimen-
tară din care rezultă o statistică 
surprinzătoare: România este pe 
locul 9 în UE după cantitatea de 
alimente aruncate, în timp ce se 
afl ă la coada clasamentului în ce 
priveşte veniturile populaţiei.

Motivele invocate de româ-
nii care au răspuns la un studiu 
naţional sunt că mâncarea se 
degradeaza prea repede (26%), 
estimează eronat cantitatea de 
alimente (21%), cumpărături în 
exces (14%). Astfel, o persoană 
aruncă zilnic peste 350 de grame 
de mâncare, iar anual risipeşte 129 
de kg de alimente, anunţă repre-
zentanţii INSP, precizând că Ro-
mânia este a noua ţară din Euro-

pa din perspectiva alimentelor 
aruncate. Însumat, aruncăm 
aproximativ 6000 de tone de ali-
mente pe zi, deşi România se 
situază pe locul doi în topul ris-
cului de sărăcie şi de excluziu-
ne socială realizat de Eurostat, 
cu aproape 40% dintre cetăţeni 
afl aţi la limita subzistenţei.

„Noi aruncăm mult din ce cum-
părăm. Suntem a noua ţară din 
perspectiva performanţei în a 
arunca alimente, ceea ce e îngri-
jorător. (...) O persoană aruncă 
zilnic peste 350 de grame de mân-
care, ajungând să risipească anu-
al 129 de kilograme de alimente”, 
a declarat Alexandra Cucu, direc-
torul Centrului Naţional pentru 
Evaluarea Stării de Sănătate din 
cadrul Institutului Naţional de Să-
nătate Publică (INSP).

Ministerul Afacerilor Inter-
ne face apel către şoferi să nu 
mai facă live-uri pe Facebook 
atunci când sunt la volan. „Fil-
marea are mari şanse să apară 
în buletinele de ştiri, iar des-
pre voi să se vorbească la tre-
cut”, scriu reprezentanţii MAI.

„Oameni buni, opriţi live-uri-
le de la volan! Înţelegeţi că nu 
sunteţi cu nimic mai cool dacă 
vă fi lmaţi în timp ce conduceţi. 
Vă puneţi în pericol pe voi, dar 
şi pe ceilalţi participanţi la tra-
fi c. Filmarea are mari şanse să 
apară în buletinele de ştiri, iar 
despre voi să se vorbească la 
trecut. Opriţi nebunia asta care 
a făcut până acum atât de mul-
te victime! Totodată, facem un 
apel către toţi utilizatorii de fa-
cebook să ne anunţe imediat pe 

contul nostru în cazul în care 
văd astfel de fi lmări!”, a trans-
mis Ministerul Afacerilor Inter-
ne. Mesajului i-a fost ataşată o 
fotografi e trucată în care este 
arătat un şofer care face live pe 
Facebook, iar „moartea” îi dă 
„love” videoclipului şi comen-
tează ”Mai stai în live? Intreb 
pentru mine”.

Cel mai recent caz de acest 
gen este cel al unui tânăr de 
31 de ani care era în direct pe 
Facebook în timp ce condu-
cea, a lovit din spate un trac-
tor şi a ricoşat în altă maşină 
al cărei şofer conducea regu-
lamentar. O fetiţă în vârstă de 
nouă ani, din maşina condu-
să regulamentar, şi şoferul ca-
re făcea live pe Facebook au 
murit pe loc.
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Clujeni, sunteți cu adevărat „bine” reprezentați în Parlament!
Politicienii care fac Clujul de ruşine. Doi au fost surprinşi dormind în Parlament, altul uitându-se 
la filme porno, iar al patrulea a mâncat din gunoi. Pagina 4

Clujul prin ochii străinilor:
CUTIE PLINĂ DE COMORI!
13 motive pentru care Clujul este fascinant
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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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Tânără din Floreşti, 
blocată 12 ore în baie

O tânără din comuna Florești a stat mai bi-
ne de 12 ore blocată în baia apartamentu-
lui în care locuia cu chirie. Pentru eliberarea 
sa a fost nevoie de intervenţia unui echipaj 
ISU. Totul s-a întâmplat din cauza unei de-
fecţiuni banale la încuietoarea ușii de la ba-
ie. Fără hrană sau mijloace de comunicare 
tânăra a reușit prin zgomotele făcute să-l 
atenţioneze pe unul dintre vecinii săi, care a 
realizat că ceva nu este în regulă și a anun-
ţat forţele de intervenţie apelând numărul 
de urgenţă 112, informează infocluj.eu. În 
scurt timp, pompierii au reușit să elibereze 
din baia unui apartament afl at pe strada 

Eroilor, o tânără de 19 ani, care stătea în 
chirie și rămase blocată, de mai bine de 12 
ore, în baia apartamentului.

Infractori de mici. Tânăr 
de 18 ani şi o fată de 16 ani, 
cercetaţi pentru tâlhărie
Poliţiștii din Dej au identifi cat și depistat doi 
tineri bănuiţi de comiterea unei tâlhării. 
Conform probatoriului administrat, la data 
de 15 octombrie, cei doi, un tânăr de 18 ani, 
din comuna Recea-Cristur, și o minoră în vâr-
stă de 16 ani, din comuna Vad, au depose-
dat o tânără de telefonul mobil, prin exerci-
tarea de acţiuni violente. “Victima, o tânără, 
de 18 ani, din Dej, se deplasa pe pasarela 
peste râul Someș, pasarelă care face legătu-
ra între străzile Alecu Russo și Pintea Viteazu. 
În urma identifi cării celor doi, telefonul mo-
bil a fost recuperat de către poliţiști”, trans-
mite IPJ Cluj. Poliţiștii l-au reţinut pentru 24 
de ore pe tânărul în vârstă de 18 ani, acesta 
fi ind cercetat pentru comiterea infracţiunii de 
tâlhărie. De asemenea, pentru aceeași in-
fracţiune este cercetată, în stare de libertate, 
și minora în vârstă de 16 ani. Faţă de tână-
rul de 18 ani, magistraţii au dispus măsura 
controlului judiciar pentru 60 de zile

Percheziţii la Cluj 
într-un dosar de trafic cu 
substanţe şi produse toxice
Procurori ai Parchetului ÎCCJ coordonează 14 
percheziţii în Cluj, București, Alba, Bihor și 
Maramureș, la locuinţele unor persoane cer-
cetate pentru infracţiuni de trafi c de substanţe 
toxice. "În cursul zilei de ieri, 17 octombrie, 
procurori din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie – Secţia de urmărire 
penală și criminalistică coordonează un nu-
măr de 14 percheziţii domiciliare la locuinţele 
unor persoane cercetate pentru infracţiuni de 
trafi c de substanţe și produse toxice", anunţă 
Parchetul ÎCCJ. Din materialul probator admi-
nistrat până în prezent au rezultat indicii te-
meinice, conform cărora persoanele vizate ar 
desfășura activităţi ilegale de comercializare 
către publicul larg, prin intermediul internetu-
lui, dar și în alte moduri, de substanţe și 
amestecuri chimice cu proprietăţi toxice și pe-
riculoase, în special substanţa chimică 
Nicotină (CAS nr. 54–11–5) în stare pură 
99,9% (999,9mg/ml), dar și în concentraţii ri-
dicate (peste 100 mg/ml), precum și alte pro-
duse în amestec (lichide), care conţin diferite 
substanţe chimice, printre care nicotină, pro-
pilenglicol, glicerină vegetală, arome.

Pe scurt

După un proces care a 

durat aproape doi ani, 

fiind soluţionat defini-

tiv de două instanţe clu-

jene, Tribunalul şi 

Curtea de Apel Cluj, 

sentinţa din dosarul 

Uioreanu a fost casată 

la Bucureşti, de judecă-

torii de la Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie.

Horea Uioreanu, fost pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj a fost condamnat la 

pedeapsa de şase ani şi patru 

luni de închisoare, pentru mai 

multe infracţiuni, între care şi 

tentativă la infracţiunea de 

spălare de bani. În acelaşi do-

sar, omul de afaceri clujean 

Ioan Bene a primit şi el trei 

ani şi zece luni, pentru mai 

multe infracţiuni, între care şi 

tentativă la spălarea de bani.

Cei doi au depus un recurs 

în casaţie, o cale extraordina-

ra de atac, prevăzută de jus-

tiţia românească, care se ad-

mite foarte rar, procentul fi -

ind de sub unu la sută din to-

talul acţiunilor depuse.

După ce Horea Uioreanu 

a fost încarcerat la Peniten-

ciarul Gherla iar omul de afa-

ceri Ioan Bene a preferat să 

execute pedeapsa în Italia, 

unde este rezident, avocaţii 

au depus un recurs în casa-

ţie pentru simplu motiv că 

nu se poate vorbi despre in-

fracţiunea de tentativă la in-

fracţiunea de spălare de bani, 

pe motiv că infracţiunea nu 

a fost comisă. „Dacă banii nu 

au fost spălaţi, să zicem aşa, 

mai pe româneşte că nu pro-

vin din infracţiuni, atunci fap-

ta nu există”, explică un avo-

cat, citat de evz.ro.

ÎCCJ a admis recursurile în 

casaţie depuse de fostul pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj, Horea Uioreanu, 

prin avocatul Radu Chiriţă, şi 

afaceristul Ioan Bene, care a 

ajuns să fi e reprezentat de un 

avocat din ofi ciu. Pedepsele 

celor doi au scăzut de la 6 ani 

şi 4 luni la 5 ani şi 10 luni 

(Horea Uioreanu), respectiv 

de la 3 ani şi 8 luni la 3 ani 

şi 2 luni (Ioan Bene). Cei doi 

au fost achitaţi de acuzaţiile 

de complicitate la tentativă de 

spălare de bani, în cazul lui 

Uioreanu, şi de tentativă la 

infracţiunea de sppălare de 

bani, în cazul lui Bene.

Şi fostul consilier jude-

ţean Ioan Petran a depus re-

curs în casaţie, dar acesta a 

fost respins.

Soluţia pronunţată de ÎCCJ: 

„Admite recursurile în casa-

ţie formulate de inculpaţii Ho-

rea Uioreanu şi Ioan Bene îm-

potriva deciziei penale a Cur-

ţii de Apel Cluj. Casează în 

parte numai în ceea ce îi pri-

veşte pe incupalpaţii Horea 

Uioreanu şi Ioan Bene şi re-

judecând (...) achită inculpa-

tul Horea Uioreanu pentru 

complicitate la tentativă la in-

fracţiunea de spălare de bani 

(...) achită inculpatul Ioan Be-

ne pentru tentativă la infrac-

ţiunea de spălare de bani. De-

fi nitivă. Pronunţată în şedin-

ţă publică 16 octombrie”.

Procurorii DNA au cerut 

condamnarea lui Uioreanu şi 

a lui Bene pentru infracţiunea 

de spălare de bani, pe motiv 

că preşedintele CJ Cluj i-a ce-

rut omului de afaceri să îi 

sponsorizeze un sondaj de o-

pinie, pentru a vedea cum se 

clasează politic PNL. Omul de 

afaceri i-a spus în prima fază 

că este de acord, după care a 

refuzat în mod constant să îi 

mai dea bani lui Uioreanu. 

Pentru acest motiv, două in-

stanţe de judecată au decis că 

cei doi trebuie să facă închi-

soare şi pentru infracţiunea 

de tentativă la spălare de bani.

ÎCCJ A ADMIS UN RECURS ÎN CASAȚIE PENTRU O FAPTĂ INVENTATĂ

Lovitură de teatru. Uioreanu 
scapă de 6 luni de închisoare
ÎCCJ a scăzut pedepsele definitive ale lui Horea Uioreanu şi Ioan Bene

SOLUŢIA PRONUNŢATĂ DE ÎNALTA CURTE 
DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

 „Admite recursurile în casaţie formulate de 
inculpaţii Horea Uioreanu şi Ioan Bene împotriva 
deciziei penale a Curţii de Apel Cluj. Casează în 
parte numai în ceea ce îi priveşte pe incupalpaţii 
Horea Uioreanu şi Ioan Bene şi rejudecând (...) 
achită inculpatul Horea Uioreanu pentru 
complicitate la tentativă la infracţiunea de 
spălare de bani (...) achită inculpatul Ioan Bene 
pentru tentativă la infracţiunea de spălare de 
bani. Defi nitivă. Pronunţată în şedinţă publică 16 
octombrie “
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Primăria comunei 

Floreşti se laudă că a 

recalibrat sistemul 

electronic care gestio-

nează semafoarele inte-

ligente din localitate şi 

ambuteiajele din trafic 

au dispărut.

„S-a lucrat intens la sen-

zori şi automatizare: sincro-

nizarea mai bună a sema-

foarelor şi optimizarea tim-

pilor de acces pe diferite di-

recţii. Măsura a venit după 

ce s-a dat drumul traficului 

pe autostradă dinspre Zalău 

şi ne-au umplut de maşini. 

Până acum nu am vrut să 

inund cu maşini Clujul, dar 

în actuala situaţie nu mai 

putem face faţă”, a explicat 

primarul Horia Şulea, citat 

de presa locală.

Acesta a dat detalii şi 

despre modificările făcute 

la sistemul inteligent de se-

maforizare. „De la 1,2 ma-

şini pe secundă care ieşeau 

dinspre Floreşt i  spre 

Cluj-Napoca am mărit nu-

mărul de maşini la 5 pe se-

cundă. După amiaza am 

creat undă verde, ca să nu 

se adune maşini în Floreşti. 

Am redus timpii de aştep-

tare şi în acelaşi timp am 

introdus intermitent dreap-

ta pe Cetăţii şi pe Poligo-

nului, intermitent intrare 

către Cluj. Dacă apare un 

gol pe banda dinspre Pri-

mărie au intrat direct câte-

va maşini de pe Cetăţii şi 

Poligonului. Pe Plopilor am 

dublat timpii de aşteptare 

la trecerea de pietoni de la 

27 de secunde la un minut 

şi zece secunde şi am mă-

rit timpul de trecere a stră-

zii de la 11 secunde la 15 

secunde şi, în 15 secunde, 

îmi ies circa 15 maşini de 

pe Plopilor”, a mai spus 

Horia Şulea.

Horia Şulea s-a săturat de blocajele din traficul de la Floreşti, 
dar nu face nimic să scape de ele

Străzile Crizantemelor, Răzoare și Valea 
Gârbăului vor fi  aduse la nivel de drum de 
macadam. ”Am terminat de introdus cana-
lizarea pe străzile acelea, Crizantemelor, 
Narciselor, Magnoliei etc. S-a lucrat la fun-
daţie și au pus fundaţie și piatră, iar sâm-
bătă vor veni cu repartitorul și pun maca-
dam, ca să iasă ca lumea fundaţia și vom 
pune rășină de legătură pentru a putea fi  
circulat. Numai sâmbătă primesc macadam 
din carieră, e ca și când ar veni cu asfalt, 
pentru că îl pune îl faţa repartitorului și se 
face treabă ca lumea”, a precizat primarul 
comunei Florești, Horia Șulea. Acesta a pre-
cizat că drumul va fi  circulabil în curând și 
va putea prelua din trafi cul de pe DN 1, fi -
ind o alternativă de acces spre Cluj-Napoca.

Drum paralel cu DN1, 
la nivel de macadam

Cauza principală este 

direct legată de sporul 

natural negativ din ulti-

mele două decenii, dar 

şi de migraţia internaţi-

onală. Dacă ne uităm la 

datele din anul şcolar 

2010/2011, în termeni 

relativi, cea mai mare 

scădere a populaţiei şco-

lare (cu 39,0%) s-a înre-

gistrat în învăţământul 

superior. De asemenea, 

învăţământul preşcolar 

a înregistrat un număr 

de copii cu 22,6% mai 

mic faţă de 2010, iar ele-

vii din învăţământul 

preuniversitar sunt cu 

circa 6% mai puţini.

Deşi invocată drept prio-

ritate de toate guvernele ul-

timilor 25 de ani, educaţia a 

fost în realitate o sumă de 

proiecte uneori contradicto-

rii ale fi ecarui ocupant al fo-

toliului de ministru.

„Volatilitatea sistemului 

a condus la neclarităţi şi/

sau decalaje în aplicarea 

unor proceduri în ceea ce 

priveşte calitatea actului 

educaţional sau a manage-

mentului din unităţile de 

învăţământ. Mai mult, des-

fiinţarea şcolilor de arte şi 

meserii (în anul 2009) a fă-

cut aproape imposibilă con-

tinuarea studiilor pentru un 

număr important de elevi 

care au absolvit clasa a VI-

II-a, în special din mediul 

rural, unde reţeaua liceelor 

este mult mai slab dezvol-

tată în comparaţie cu me-

diul urban”, se arată într-o 

analiză a Institutului Naţi-

onal de Statistică, consul-

tată de HotNews.ro.

Fenomenul prezintă un 

impact uriaş în economie, 

desfiinţarea programelor de 

învăţământ care vizau me-

seriile însemnând, pe ter-

men lung, un deficit de for-

ţă de muncă pentru un seg-

ment ocupaţional pe piaţa 

muncii.

Începând cu anul şcolar 

2011-2012 a fost reintrodus 

învăţământul profesional, cu 

durată de doi ani. Această 

măsură a fost promovată 

printr-un program naţional 

şi a urmărit să ofere o alter-

nativă celor care doreau să 

urmeze o rută de educaţie şi 

pregătire practică în cadrul 

unui program specializat de 

profesionalizare accelerată, 

dezvoltat în parteneriat strâns 

cu mediul de afaceri.

„În ţara noastră, lipsa 

unui sistem de monitori-

zare funcţional în ceea ce 

priveşte relaţia dintre ofer-

ta educaţională şi cererea 

actuală şi de perspectivă 

a pieţei forţei de muncă a 

generat disfuncţii semni-

ficative ale sistemului de 

educaţie: specializări limi-

tate sau perimate, neglija-

rea formării de specialişti 

în anumite domenii de in-

teres şi supraaglomerarea 

altora, subocuparea forţei 

de muncă etc”, se arată în 

analiza INS.

Cea mai mare rată netă de 

cuprindere în învăţământ se 

înregistrează în municipiul 

Bucureşti (95,5%), următo-

rul judeţ în ierarhie fi ind Cluj 

(87,0%). La polul opus, cu 

cele mai mici rate nete de cu-

prindere în învăţământ, se 

afl ă judeţele Giurgiu (46,8%) 

şi Ialomiţa (48,9%).

Un indicator statistic ca-

re semnalează lipsa parti-

cipării la educaţie este 

abandonul şcolar.

Pe medii de rezidenţă, 

abandonul şcolar este mai 

frecvent în mediul rural, în 

special pentru învăţământul 

gimnazial. În învăţământul 

primar nu există diferenţe 

semnifi cative între urban şi 

rural, în ceea ce priveşte ra-

ta abandonului (decalajul pe 

medii de rezidenţă atingând 

un maxim 0,6 puncte pro-

centuale în anul şcolar 

2015-2016).

România înregistrează o 

situaţie îngrijorătoare în ce-

ea ce priveşte rata de pără-

sire timpurie a sistemului 

de educaţie, chiar şi în con-

diţiile în care în ultimii ani 

se observă o tendinţă des-

crescătoare a fenomenului. 

În România, rata de părăsi-

re timpurie a şcolii a fost de 

18,5% în 2016, în condiţii-

le în care ţinta Strategiei Eu-

ropa pentru anul 2020 este 

fixată la 11,3%.

Sprijinul acordat părin-

ţilor şi profesorilor care lu-

crează cu elevi aflaţi în si-

tuaţii de risc ridicat este in-

suficient. Punerea în apli-

care a strategiei privind re-

ducerea părăsirii timpurii a 

şcolii, adoptată în 2015, în-

registrează întârzieri.

Printre factorii care con-

tribuie la părăsirea timpu-

rie a şcolii, menţionaţi în 

cadrul strategiei naţionale, 

se numără sărăcia, munca 

sezonieră prestată de copii, 

nivelul limitat de instruire 

a părinţilor, un grad redus 

de accesibilitate a servicii-

lor de educaţie şi infrastruc-

tura limitată.

În corelaţie directă cu ab-

solvenţii de liceu care au 

promovat examenul de ba-

calaureat, absolvenţii învă-

ţământului superior au ur-

mat aceeaşi evoluţie în timp, 

însă, în mod evident, cu un 

decalaj de trei ani (cea mai 

evidentă scădere s-a înre-

gistrat la sfârşitul anului u-

niversitar 2013-2014 când 

numărul de absolvenţi a 

scăzut la 59,2% compara-

tiv cu anul de vârf 

2007-2008). În anul univer-

sitar 2015/2016, numărul 

absolvenţilor cu diplomă 

din învăţământul superior 

a scăzut cu 11,7 mii persoa-

ne, comparativ cu anul u-

niversitar 2014/2015.

Cluj, judeţul cel mai silitor!
87% dintre copii merg la şcoală.
Populaţia şcolară din România a scăzut continuu, de la 4,2 milioane în anul 2010, la 3,5 milioane în prezent

Educaţia a fost în realitate o sumă de proiecte uneori contradictorii ale fi ecarui ocupant al fotoliului de ministru

Datele pentru UE28 indi-
că un număr de aproxi-
mativ 107,5 milioane de 
elevi și studenţi înscriși în 
sistemul general de învă-
ţământ, la toate niveluri-
le de educaţie.

În Europa, tinerii cu vâr-
ste cuprinse între 15 și 
17 ani se confruntă ade-
sea cu alegerea de a-și 
continua studiile, de a se 
orienta spre o formare 
profesională sau de a că-
uta un loc de muncă.

Valoarea medie la nivelul 
UE28 pentru rata de pără-
sire timpurie a sistemului 
educaţional de către tineri 
(18-24 ani) a fost de 
10,7%. Ponderea tinerilor 
care părăsesc sistemul 
educaţional are o valoare 
ridicată în România 
(18,5%), plasând ţara 
noastră pe antepenultimul 
loc în ierarhia UE28. 

Unde suntem 
în Europa? 
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În 2016, preşedintele 

Consiliului Judeţean, 

Alin Tişe, semna cu CEC 

Bank contractul pentru 

obţinerea, de către jude-

ţul Cluj, a unui credit 

bancar în valoare 

de 225.000.000 lei (apro-

ximativ 50 milioane de 

euro), necesar în vederea 

reabilitării şi moderniză-

rii drumurilor judeţene.

Imediat după ce s-a in-

stalat în funcţia de preşe-

dinte al Consiliului Jude-

ţean, Alin Tişe spunea că 

va face din drumurile jude-

ţene o prioritate a manda-

tului şi că cei mai mulţi 

bani vor merge în reabili-

tarea şi modernizarea aces-

tora. Mai mult, acelaşi Ti-

şe a îndatorat judeţul cu 50 

de milioane de euro după 

ce a luat un credit pentru 

a pune la punct reţeaua de 

drumuri judeţene.

Creditul a fost contractat 

pentru o perioadă de 12 ani, 

banii fiind folosiţi, potrivit 

Consiliului Judeţean, pen-

tru reabilitarea a 500 kilo-

metri de drumuri judeţene.

Alin Tişe explica în 2016, 

referitor la investiţii, că, în 

ultima perioadă, pentru 

Consiliul Județean Cluj a 

constituit o prioritate Aero-

portul Internaţional „Avram 

Iancu” şi dezvoltarea par-

curilor industriale, drumu-

rile fiind trecute în plan se-

cund. Acesta preciza că în 

Cluj există o reţea de circa 

1.200 de kilometri de dru-

muri judeţene.

Acum, forul judeţean s-a 

răzgândit şi nu va mai fo-

losi banii din credit pentru 

drumurile judeţene. Insti-

tuţia nu a precizat, însă, 

pe ce proiecte vor cheltui 

aceşti bani.

„În contractul de credit 

de investiţii încheiat între 

CEC Bank, în calitate de 

finanţator şi Consiliul Ju-

deţean Cluj este prevăzu-

tă ca dată limită pentru 

efectuarea de trageri din 

credit data de 3 ianuarie 

2020. Majoritatea obiecti-

velor de investiţii propuse 

a fi finanţate din credit 

(drumurile judeţene) vor 

fi finanţate din fonduri ex-

terne nerambursabile prin 

Programul Operaţional Re-

gional 2014-2020, proiec-

tele fiind în etapa de con-

tractare, în urma efectuă-

rii unei analize a modului 

de utilizare a creditului se 

impune prelungirea peri-

oadei de trageri până la da-

ta de 31 decembrie 2020, 

în vederea finanţării unor 

obiective de investiţii de 

interes public judeţean” se 

arată într-un proiect de ho-

tărâre votat miercuri de 

consilierii judeţeni.

Ideea accesării unui cre-

dit pentru reabilitarea dru-

murilor judeţene nu este no-

uă, fostul preşedinte al Con-

siliului Județean Cluj Mihai 

Seplecan arătându-şi dispo-

nibilitatea accesării unui 

credit în valoare de 120 de 

milioane de euro pentru as-

faltarea tuturor drumurilor 

din judeţul Cluj. În 2005, 

fostul preşedinte al Consi-

liului Judeţean Cluj, Marius 

Nicoară, a accesat un credit 

în valoare de 55,5 milioane 

de lei pentru reparaţia dru-

murilor judeţene. Creditul a 

fost luat pentru o perioadă 

de 10 ani.

Clujul are de doi ani un 

master plan de dezvoltare a 

drumurilor judeţene de care 

s-a cam ales praful. Toate co-

municatele Consiliului Jude-

ţean privind modernizarea 

drumurilor judeţene par a fi  

făcute de ochii lumii.

Deşi se laudă zilnic cu 

câte un tronson de drum ju-

deţean care intră ba în re-

paraţie, ba în modernizare, 

realitatea de la faţa locului 

îl contrazice pe Alin Tişe, 

preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj.

TIȘȘE,, UNDE-S BANII PENTRU DRUMURI?

Cine se scuză, se-acuză! 

Cum s-a făcut de râs depu-

tatul PNL Florin Stamatian, 

fotografi at dormind în 

Parlament: „Nu este dom-le 

adevărat! În primul rând eu 

ieri (n.red. luni) n-am fost 

la Parlament...!”

Deputatul liberal Florin Sta-

matian a fost fotografi at dor-

mind în plenul Parlamentului, 

în timp ce colegul lui Ionuţ 

Stroe citea moţiunea „PSD în-

groapă Cultura chiar în anul 

celebrării Centenarului”.

Întrebat de reporterii Gazeta 

de Cluj despre ipostaza în care 

a fost surprins, Stamatian s-a 

comportat de parcă ar fi  fost tre-

zit din somn de telefon.

„Cine, ce, cum, unde, când?! 

Eu n-am obiceiul să dorm şi 

dumneata m-ai luat prin sur-

prindere! Când a fost publicată 

poza şi cine a publicat-o?! Nu 

este dom-le adevărat! În primul 

rând eu ieri (n.red. luni) n-am 

fost la Parlament şi azi (n.red. 

marţi) încă nu a început şedin-

ţa, deci când să dorm?!”, a de-

clarat Florin Stamatian.

Săracul 
parlamentar bogat!

Florin Stamatian, fost pre-

fect al judeţului Cluj, medic 

de ginecolog, este printre cei 

mai bogaţi parlamentari. A 

trecut în declaraţia de avere 

un teren de 1.000 metri pă-

traţi în Cluj-Napoca, o casă 

de locuit de 400 metri pătraţi, 

două maşini – un Peugeot 206 

şi un BMW X3, tablouri şi 

icoane de 20.000€ şi bijuterii 

de 22.000€. Stamatian are con-

turi bancare de 60.000 US$ şi 

60.000 de lei, 12.250€ şi ti-

tluri de stat de 314.000$. De 

asemenea, i-a împrumutat fi -

ului, Andrei Liviu Stamatian, 

100.000€. Deputatul a decla-

rat venituri de aproape 146.000 

lei de la UMF Cluj, unde este 

profesor universitar, şi de pes-

te 38.000 lei de la Spitalul Cli-

nic Judeţean de Urgenţă şi cir-

ca 7.600 lei ca membru în CA 

de la Cluj Arena. Stamatian 

mai deţine fi rma Hathor Ser-

vcom SRL, pe care funcţio-

nează cabinetul privat de gi-

necologie şi de la care a înca-

sat în 2014 dividende de aproa-

pe 180.000 lei.

Clujeni, sunteți cu adevărat „bine” 
reprezentați în Parlament
Dilema parlamentarului PNL de Cluj Florin Stamatian: A dormit sau a chiulit?

Deputatul liberal Florin Stamatian a fost fotografi at dormind în plenul Parlamentului

Marius Nicoară (PNL) s-a făcut remar-
cat în Parlament, nu prin vreo lege 
importantă ci prin printr-o întâmplare 
prin care s-a făcut de râs. Liderul pene-
liștilor clujeni a fost poreclit de de pre-
să „senatorul porno“, după ce a fost 
surprins, în 2010, în Parlament, în 
timp ce viziona un fi lmuleţ porno, în plină ședinţă. Problemele lui 
Marius Nicoară nu s-au oprit aici. În 2017, Nicoară a fost condam-
nat la un an de închisoare cu suspendare pentru că s-a urcat băut 
la volan și a provocat un accident soldat cu un rănit. 

Sorin Moldovan (PNL), fi ul lui Petrică 
Moldovan, om de afaceri din Oradea 
și sponsorul lui Vasile Blaga), a fost 
parașutat la Cluj să candideze la parla-
mentare.În 2012, a fost impus să can-
dideze pentru un colegiu de deputat 
tocmai la Vaslui. Unde a pierdut. 

Deputatul USR de Cluj Adrian 
Dohotaru (în prezent, independent) 
a mâncat sărăţele dintr-un coș de gu-
noi în Parlament, gestul său fi ind 
menit să atragă atenţia asupra faptu-
lui că se face risipă de mâncare.

În 2017, senatorul USR de Cluj, 
Mihai Goţiu, a fost fi lmat în timp ce 
dormea în plenul Parlamentului, în 
timp ce se discuta bugetul României 
pentru anul 2017. Acesta a declarat 
că a fost obosit de procedura bugetu-
lui care ar fi  „o cacealma”.

Alte exemple cu parlamentari 
care au făcut Clujul de ruşine

După ce a îndatorat judeţul cu 50 mil. €, Tişe 
face drumurile judeţene pe fonduri europene
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Site-ul theculturetrip.ro a 

găsit şi a expus 13 motive 

pentru care Clujul este fas-

cinant.

„Nu atât de cunoscut ca mu-

nicipiul Bucureşti, Cluj-Napoca 

este o cutie plină de comori în 

România, care şi-a câştigat lo-

cul ca un centru economic, cul-

tural şi al inovaţiei, atât la ni-

vel naţional, cât şi internaţio-

nal. Azi, Cluj este unul dintre 

cele mai efervescente oraşe eu-

ropene, cu un mediu multicul-

tural care atrage atât turişti, cât 

şi emigranţi. De ce este Clujul 

atât de captivant? Aici sunt câ-

teva motive”, este începutul ar-

ticolului.

Cluj-Napoca are o vechime 
de 2.000 de ani

Cuvântul „Napoca” din de-

numirea oraşului a fost nume-

le citadelei romane construite 

pe teritoriul municipiului în ur-

mă cu mai bine de 2.000 de ani. 

După ce au luptat cu dacii şi au 

cucerit teritoriul regatului lor, 

romanii s-au aşezat şi au con-

struit o citadelă în locul în ca-

re acum este centrul oraşului. 

In secolele 1 şi 2, Napoca a fost 

capitala noii provincii romane 

şi unul dintre cele mai impor-

tante oraşe din estul Imperiu-

lui Roman.

Un oraş cu trei nume

Cu toate că numele oraşu-

lui este Cluj-Napoca, localni-

cii îi spun simplu ”Cluj”. Dar 

dacă privim plăcuţele de la 

intrare, trei nume vor fi dez-

văluite: Cluj, Jolozsvar şi Kla-

usenburg. Kolozvar este ver-

siunea în limba maghiară, în 

timp ce Klausenburg este va-

rianta nemţească.

(Notă: autorul articolului a 

uitat să menţioneze şi cel de-al 

patrulea nume care apare pe 

plăcuţele de la intrările din Cluj, 

şi anume varianta în latină).

Inima Transilvaniei

Cluj nu este denumit „Inima 

Transilvania” datorită poziţiei 

sale geografi ce, ci pentru rolul 

în dezvoltarea istorică şi eco-

nomică a regiunii. În secolul 18 

şi începutul secolului 19, când 

Transilvania făcea parte din Im-

periul Austro-Ungar, Clujul era 

capitala provinciei imperiului, 

un titlu neofi cial pe care oraşul 

în deţine şi în ziua de azi.

Capitala Tineretului

În anul 2015, Cluj a fost Ca-

pitala Europeană a Tineretului. 

Mai multe manifestaţii şi eve-

nimente au fost organizate de-a 

lungul anului, inclusiv prima 

ediţie a festivalului UNTOLD, 

care a pus oraşul pe harta tine

retului. Fiind şi al doilea cen

tru universitar din ţară, Cluju

nu încetează să surprindă.

Cluj are o stradă
plină de baruri

O treime din populaţia Clu

jului este formată de studenţ

proveniţi din toată ţara şi Euro

13 lucruri fascinante despre Cluj-Na
Din ce în ce mai mulţi străini se arată interesaţi de Cluj, atât din punct de vede
sau datorită evenimentelor care adună anual sute de mii de turişti

Un site a afi şat câţi bani tre-

buie să scoată un clujean 

din buzunar pentru a trăi o 

viaţă decentă pentru tot de 

la mâncare, la combustibil 

şi chiar haine.

Preţurile sunt bazate pe 565 

de date pe care le-au introdus 

zeci de persoane pe site-ul ex-

patistan.com, cel mai recent 

update fi ind făcut în decursul 

zilei de miercuri.

Pentru cei care doresc să ia 

masa în oraş, un meniu de prânz 

plus o băutură costă undeva la 

31 de lei. Un meniu la un fast-food 

ajunge undeva la 18 lei.

Pentru cei care preferă să gă-

tească acasă, un coş de cumpă-

rături care conţine câteva ele-

mente de bază (pui, lapte, roşii, 

cartofi , brânză etc), ajunge aproa-

pe la 100 de lei.

Cât dau clujenii 
pe chirie şi cheltuieli

Chiria lunară pentru un apar-

tament de 85 de metri pătraţi, 

mobilat, într-o zonă centrală ajun-

ge la 2.826 de lei.

Pentru un apartament unde 

se găsesc aceleaşi condiţii, dar 

care se afl ă într-o zonă mai în-

depărtată de centru, un chiriaş 

trebuie să scoată din buzunar în 

jur de 2.013 lei pe lună.

Utilităţile (încălzire, electri-

citate, apa) pentru două persoa-

ne într-un apartament de 85 de 

metri pătraţi pot ajunge lunar 

la 436 de lei.

Cât costă să

Doar 600 de imobile au fost 

tranzacţionate în septem-

brie, faţă de 1.300 

în aceeaşi lună anul trecut. 

Scăderea pieţei – într-un 

moment de creştere tradiţio-

nală determinat de venirea 

studenţilor – este de 46%.

Potrivit informaţiilor Agen-

ţiei Naţionale de Cadastru şi 

Publicitate Imobiliară, în sep-

tembrie 2018 au fost tranzacţi-

onate în toată ţara 42.522 de 

imobile, cu 26% mai puţin fa-

ţă de luna septembrie 2017.

Scăderea e constantă şi prin 

raportare la lh a august, când, la 

nivel naţional au fost vândute 

40.576 de imobile, cu 29% mai 

puţine comparativ cu anul 2017. 

În cifre, procentul se traduce prin-

tr-o scădere a numărului de imo-

bile (apartamente, case şi tere-

nuri) tranzacţionate cu 16.410 fa-

ţă de luna august a anului 2017.

O analiză ANEVAR – asocia-

ţie a evaluatorilor de imobile – 

făcută pe baza evaluărilor nece-

sare pentru fi nanţare prin credit 

bancar arăta că piaţa imobiliară 

din Cluj dă semne de slăbiciune 

după ce, în ultimii trei ani, a avut 

o viteză dublă de creştere a pre-

ţurilor faţă de Bucureşti.

Potrivit analizei, comunica-

tă în luna octombrie, valoarea 

medie de piaţă a unui me¬tru 

pătrat de apartament din Cluj 

a înregistrat în trimestrul al doi-

lea din 2018 prima scădere – e 

drept, numai de 0,1%, dar to-

tuşi scădere – după creşteri con-

stante din 2016 încoace.

În ultimii trei ani, preţurile 

apartamentelor au crescut la 

Cluj cu 35%, pe când în Bucu-

reşti cu doar 17%.

PIAŢA CONSTRUCŢIILOR, LA PĂMÂNT! 

Cădere de 46% 
a vânzărilor 
de locuinţe în Cluj
În judeţul Cluj, scăderea e cu atât mai dramatică 
cu cât nimeni nu se aştepta şi singura explicaţie 
ar fi oprirea creditării bancare.

Selecţia proiectelor în 

cadrul programului 

Start-Up Nation se va rea-

liza pe bază de clasament 

(punctaj) şi criterii de 

departajare transparente 

în condiţii de punctaj 

egal, renunţându-se la 

principiul 'primul venit – 

primul servit'.

Ministerul pentru Mediul 

de Afaceri, Comerţ şi Antre-

prenoriat (MMACA) a publi-

cat versiunea actualizată a 

proiectului OUG pentru mo-

difi carea şi completarea OUG 

10/2017 pentru stimularea în-

fi inţării de noi întreprinderi 

mici şi mijlocii, act normativ 

care se afl ă în dezbatere pu-

blică începând cu data de 1 

octombrie 2018.

Astfel, ţinând cont de su-

gestiile primite, prin punctajul 

acordat în urma modifi cării 

Ordonanţei de Urgenţă, se ofe-

ră o şansă egală de obţinere a 

fi nanţării pentru afacerile por-

nite în domeniile producţie, 

servicii şi industrii creative, 

precizează sursa citată.

De asemenea, potrivit U-

niunii Naţionale a Patronatu-

lui Român (UNPR), în urma 

consultărilor s-a decis că se 

va renunţa şi la închiderea 

apelului la atingerea pragului 

de 150%. Pe de altă parte, va 

fi  menţinut criteriul cu densi-

tatea IMM-urilor, unde trei ju-

deţe sunt depunctate – Bucu-

reşti, Ilfov şi Cluj.

Bucureştiul are 5,99 de 

IMM-uri la suta de locuitori, ju-

deţul Cluj are 4,23, iar Ilfov are 

4,71. Astfel, fi rmele din Capita-

lă şi cele 2 judeţe au pierdut din 

start 15 puncte la evaluarea au-

tomată a planurilor de afaceri.

Spre deosebire de ediţia de 

anul trecut, în acest an antre-

prenorii pot solicita şi primi 

un avans de cel mult 30% din 

valoarea proiectului. De ase-

menea, apare un nou criteriu, 

respectiv densitatea IMM-uri-

lor din judeţul respectiv. Vor 

primi 10 puncte suplimentare 

fi rmele nou-înfi inţate din ju-

deţele cu mai puţin de 4 fi rme 

la 100 de locuitori.

Pentru un loc de muncă nou 

creat în plus faţă de cel obliga-

toriu, se acordă 10 puncte su-

plimentare, faţă de 20 în forma 

veche, iar pentru cel puţin un 

loc de muncă ocupat de per-

soană defavorizată/absolvent 

după anul 2012/şomer se acor-

dă 5 puncte suplimentare, faţă 

de 25 de puncte până acum.

Dacă echipamente tehno-

logice şi software-urile nece-

sare desfăşurării activităţii au 

o pondere mai mare sau ega-

lă cu 50% din valoarea pla-

nului de afaceri, antrepreno-

rul primeşte cinci puncte. An-

terior, el primea 10 puncte. 

Totuşi, el primeşte 10 puncte 

dacă echipamentele înseam-

nă 60% din cifra de afaceri.

Prin Programul „Start-up Na-

tion – România" se poate acor-

da ajutor de minimis în sumă 

maximă de 200.000 lei/benefi -

ciar, reprezentând 100% din va-

loarea cheltuielilor eligibile, unui 

număr maxim anual de 10.000 

de benefi ciari.

Criteriile start-up nation 2018. 
Clujul a fost depunctat pentru 
că are prea multe imm-uri!
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Campanie valabilă în perioada 01.10-11.11.2018 pentru clienții de tip 
rezidențial din zonele precizate în regulamentul campaniei, la achiziționarea 
pe piața concurențială a unui abonament Enel Fix Asigurat. **Asigurare 
gratuită inclusă în polița de grup a Enel Energie/Enel Energie Muntenia. 
Regulament, detalii și lista magazinelor Enel din zonele participante sunt 
disponibile pe www.enel.ro. *Apel gratuit din rețelele naționale. Program 
de funcționare call center: L-V: 8:00 - 20:00, S: 8:00 - 13:00

CUM AI GRIJĂ 
DE ENERGIA CASEI TALE?

Cu ENEL FIX ASIGURAT ai:
 12 luni preț fix  al energiei
 o lanternă CADOU
 asigurare gratuită

 inclusă **

Află detalii la:

 0800 80 06 96*
 enel.ro

 
 Magazinele Enel din:

 Str. Avram Iancu nr. 492-500, Florești
 Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B, cod E137 - Iulius Mall,  
 Cluj-Napoca

Ca în fiecare an, cluje-

nii sunt aşteptaţi la 

Târgul de Crăciun cu 

spectacole, vin fiert şi o 

atmosferă de familie.

Anul acesta, Târgul de 

Crăciun din Cluj-Napoca 

îşi va deschide porţile în 

data de 23 noiembrie, sub 

tema „Uneşte oamenii, re-

uneşte familionul”. Păs-

trând acelaşi format jucă-

uş şi plin de viaţă, organi-

zatorii ne invită să ne adu-

năm împreună cu tot fami-

lionul în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca.

Dacă anul trecut creato-

rii târgului ne reaminteau 

că sărbătorile de iarnă sunt, 

practic, sărbătorile familio-

nului (oricât de divers şi de 

extins ar fi  acest familion), 

în acest an, urmează să ne 

petrecem mai bine de 5 săp-

tămâni ocrotiţi de ideea de 

ÎMPREUNĂ. Tematica pro-

pusă pentru 2018, în acord 

cu privilegiul Centenarului 

pe care o Românie întrea-

gă îl celebrează în acest an, 

ne invită să privim ALĂTU-

RAREA, UNIREA, “ÎMPRE-

UNĂ”, cel puţin dintr-o no-

uă perspectivă: o unire în-

ţeleasă nu ca stabilire a unor 

noi graniţe (fi e ele chiar şi 

geografi ce), ci dimpotrivă, 

ca renunţare la ele, invitând 

astfel oamenii spre întâlni-

re, contopire şi simbioză in-

erentă în experimentarea 

relaţiei cu celălalt, cu “al-

tul meu”.

Suntem invitaţi, aşadar, 

să explorăm ideea de cente-

nar din perspectiva unirii 

oamenilor în ansamblul di-

versităţii culturale pe care 

Clujul o găzduieşte. Suntem 

invitaţi să descoperim rădă-

cinile care pulsează în ini-

mile locuitorilor, să pornim 

conversaţii despre multicul-

turalism şi despre modul în 

care sărbătorile de iarnă pot 

fi  celebrate într-un spirit de 

comuniune şi respect pen-

tru diversele naţionalităţi ca-

re convieţuiesc în Cluj.

Se apropie Târgul de Crăciun. 
Când începe şi ce îi aşteaptă pe clujeni

e-

n-

ul 

u-

ţi 

o-

pa, atraşi de studiul variat, de 

vivacitatea oraşului şi de toate 

oportunităţile pe care le oferă. 

Locul lor preferat în oraş este 

strada Piezisa, un drum plin de 

baruri unde puteţi savura o bă-

utură mult mai puţin decât în 

centrul oraşului.

Oraşul artistic al viitorului

Cluj a fost inclus pe lista in-

ternaţională oraşelor artistice al 

viitorului.

Premieră mondială în Cluj

Aici se găseşte prima cafenea 

cu design kinetic steampunk cu 

un design unic în lume.

Cluj are propriul 
său preparat local

Dacă întrebi localnicii ce 

mâncare tradiţională ar reco-

manda, primul răspuns va fi  

varză a la Cluj.

Praf de mumie 
şi afrodisiace vechi 
de secole

Dacă eşti student la medici-

nă sau doar pasionat de reme-

dii vechi, este un loc pe care 

nu trebuie să îl ratezi: Muzeul 

Farmaciei, care îi introduce pe 

vizitatori în lumea leacurilor 

din secolul 16 până în secolul 

19, când praful de mumie era 

una dintre principalele trata-

mente pentru boli. De aseme-

nea, poţi învăţa cum se prepa-

ra elixirul dragostei.

Cel mai prietenos 
oraş din Europa

Un sondaj al Comisiei Euro-

pene privind prezenţa străinilor 

şi dacă este bun pentru oraş, a 

clasat Cluj printre primii parti-

cipanţi. Clujul a înregistrat cea 

mai mare rată de acord cu 91% 

dintre localnicii săi având o per-

spectivă pozitivă asupra străini-

lor care vin sau locuiesc în oraş.

Cel mai curat aer 
din Europa

Cluj a ocupat primul loc în 

rândul a 100 de oraşe mai ma-

ri din Uniunea Europeană în 

ceea ce priveşte calitatea aeru-

lui. Conform cercetărilor pu-

blicate de revista franceză We 

Demain în 2014, Cluj-Napoca 

şi Edinburgh sunt singurele do-

uă oraşe mari în care numărul 

mediu de zile de poluare a ae-

rului care depăşeşte nivelurile 

normale este zero.

Un cluster IT inovativ

Cu mai mulţi ingineri IT pe 

cap de locuitor decât SUA, Chi-

na, India sau Rusia, România 

se dezvoltă într-o destinaţie foar-

te atractivă pentru companiile 

IT. Cluj IT a fost infi intata in 

2012, o companie bazata pe 

cluster creata ca o retea de com-

panii IT si organizatii conexe. 

Scopul lor este creşterea com-

petitivităţii şi a creşterii în ca-

zul serviciilor IT şi al produse-

lor utilizând produse şi produ-

se inovatoare.

Cea mai mare sală 
polivalentă 
din Sud-Estul Europei

Deschisă în 2014, Sala Poli-

valentă este cea mai mare şi 

mai modernă de acest gen din 

sud-estul Europei. Poate găz-

dui mai mult de 7.000 de per-

soane pentru evenimente spor-

tive şi aproximativ 10.000 pen-

tru un concert. De la deschi-

dere, James Blunt, Julio Iglesi-

as, Eros Ramazzotti, Lara Fa-

bian şi Moderne au susţinut 

concerte în Sala Polivalentă. În 

2017, a avut loc la Campiona-

tul European de Gimnastică și 

la FIBA EuroBasket 2017.

apoca 
ere istoric, cât şi cultural 

Pentru chiriaşii care locuiesc 

într-un spaţiu mai mic, cum ar 

fi  un apartament de 45 de me-

tri pătraţi, într-o zonă mai scum-

pă, chiria ajunge la 1.705 lei, în 

timp ce cei care locuiesc într-un 

cartier scot din buzunar unde-

va la 1.299 de lei, iar utilităţile 

pentru o persoană ajung la 267 

de lei pe lună.

Electronice şi electrocasnice

Internetul, care a devenit ne-

cesar oricărui clujean, mai ales 

într-o zonă în care domeniul IT 

s-a dezvoltat atât de mult, costă 

în medie 28 de lei pe lună.

Un televizor cu diagonala de 

101 centimetri costă în medie 1.200 

de lei. Un cuptor cu microunde 

fabricat de o fi rmă mai cunoscu-

tă costă undeva la 364 de lei.

Haine şi curăţenie

Cei care nu au timp să se ocu-

pe de treburile casnice şi chea-

mă un ajutor la curăţenie, tre-

buie să plătească 15 lei pe oră.

Un detergent de rufe la 3 litri 

costă undeva la 34 de lei.

O pereche de blugi fabrica-

tă de o firmă de renume poa-

te să coste şi 230 de lei, în 

timp ce o rochie de vară cum-

părată din mall costă în jur de 

130 de lei. O pereche de pan-

tofi sport vândute de firme de 

renume costă în medie 300 de 

lei, iar o pereche de pantofi 

bărbăteşti din piele ajunge la 

328 de lei.

Transportul

Pentru cei care circulă cu ma-

şina, un litru de combustibil 

costă în jur de 5.30 lei. Cei ca-

re preferă să circule cu mijloa-

cele de transport în comun, 

cheltuie lunar aproximtiv 60 de 

lei pe bilete. O călătorie cu ta-

xi-ul, pe o distanţă de 8 kilo-

metri costă în jur de 21 de lei.

Sănătate şi îngrijire 
personale

În cazul în care răcesc, cluje-

nii trebuie să lase la farmacie 

pentru medicamente pe o peri-

oadă de 6 zile 26 de lei, în timp 

ce o cutie de antibiotic cu 12 do-

ze ajunge la acelaşi preţ. Un con-

trol de rutină la un medic la ca-

binetul privat ajunge la aproxi-

mativ 120 de lei.

Un deodorant costă undeva la 

13 lei, iar un şampon 2 în 1 la 

400 de mililitri costă undeva la 

17 lei. Preţul pentru patru role 

de hârtie igienică este 5.75, iar 

un tub de pastă de dinţi costă, 

în medie, 10 lei.

Timp liber

Cei care doresc să iasă din ru-

tina de zi cu zi şi vor să ia par-

te la activităţi în oraş, trebuie să 

scoată sume destul de mari din 

buzunar pentru câteva ore de 

distracţie. Astfel, o cină în doi 

într-un local nu foarte select ajun-

ge la 67 de lei. Două bilete la 

fi lm costă 40 de lei, iar cei care 

doresc să se bucure de o seară 

la teatru în rândurile din faţă, 

plătesc aproape 100 de lei.

O cină la un restaurant cu spe-

cifi c italian care conţine aperiti-

ve, fel principal, vin şi desert 

ajunge la 120 de lei. Un cocktail 

în oraş costă în jur de 20 de lei, 

iar o cafea în centru este 9 lei. O 

bere într-un local dintr-unul din-

tre cartierele oraşului costă în 

medie 7 lei. 

ă locuieşti în Cluj-Napoca?
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Lidera extremei drepte fran-

ceze, Marine Le Pen, a decla-

rat miercuri că ţara sa se 

transformă într-un regim 

autoritar şi că Ungaria, sub 

conducerea premierului 

Viktor Orban, este o ţară mai 

democratică, informează EFE.

„Ţara noastră se transformă 

într-un stat autoritar”, a acuzat 

Le Pen într-un interviu pentru 

postul de televiziune LCI, în ca-

re s-a mai plâns şi de anchete-

le deschise de procuratura fran-

ceză împotriva partidelor de 

opoziţie, aşa cum este formaţi-

unea sa, Adunarea Naţională 

(AN, fostul Front Naţional), pen-

tru fraude cu fonduri europene.

„Ungaria lui Orban este mult 

mai democratică decât Franţa 

lui (Emmanuel) Macron” pen-

tru că în Franţa procurorii, „la 

ordinele puterii politice”, efec-

tuează percheziţii pentru a avea 

acces la conţinutul calculatoa-

relor şi al telefoanelor care a-

parţin liderilor opoziţiei.

Marine Le Pen a răspuns în 

acest mod întrebărilor pe te-

ma percheziţiilor efectuate 

marţi de procuratura din Paris 

la sediul partidului Franţa Ne-

supusă (LFI) şi la domiciliile 

mai multor lideri ai acestei 

mişcări de stânga, printre ca-

re şi la locuinţa liderului for-

maţiunii, Jean-Luc Mélenchon.

Şi Adunarea Naţională a 

fost vizată de percheziţii, în 

cadrul anchetei deschise în ur-

ma suspiciunii că asistenţi ai 

eurodeputaţilor acestei forma-

ţiuni, plătiţi ca atare de către 

Parlamentul European, se ocu-

pau în realitate de gestionarea 

treburilor interne ale AN.

Potrivit Marinei Le Pen, „toa-

te partidele politice au asistenţi 

parlamentari cu funcţii politi-

ce”, nu doar formaţiunea sa. 

Faptul că justiţia se concentrea-

ză doar asupra câtorva forma-

ţiuni politice dovedeşte că este 

vorba despre „un proces de in-

timidare” din partea guvernu-

lui francez, ceea ce înseamnă 

că Franţa „se afl ă în plină încăl-

care a principiului separării pu-

terilor”, a mai acuzat Le Pen.

Ungaria lui Viktor Orban, 
mai democratică decât 
Franţa lui Macron?

Preşedintele american 

Donald Trump a ameninţat 

marţi seară Honduras, 

Guatemala şi El Salvador 

cu tăierea ajutorului dacă 

nu reuşesc să-i oprească pe 

migranţi să le traverseze 

frontierele în drum spre 

SUA, relatează DPA. 

„Am informat astăzi ţări ca 

Honduras, Guatemala şi El Salva-

dor că, dacă le permit cetăţenilor 

lor, sau altora, să treacă prin fron-

tierelor lor spre SUA, cu intenţia 

de intra ilegal în ţara noastră, toa-

te plăţile către ele vor înceta!”, a 

postat Trump pe Twitter. „Oricine 

intră în SUA ilegal va fi  arestat şi 

deţinut, înainte de a fi  trimis îna-

poi în ţară!”, a adăugat el.

Într-un tweet separat, preşe-

dintele SUA a avertizat anterior 

Honduras că trebuie să opreas-

că o caravană de migranţi care 

se îndreaptă spre nord, în caz 

contrar urmând să se confrun-

te cu o tăiere a ajutorului.

Este ultimul caz, din punct 

de vedere cronologic, în care 

ameninţarea cu tăierea ajuto-

rului fi nanciar este folosită ca 

armă politică de către admi-

nistraţia Trump.

Donald Trump a avertizat 

Hondurasul anterior în cursul 

acestui an despre formarea u-

nei alte caravane care se îndrep-

ta spre SUA, care apoi s-a dis-

persat. Media americane au ur-

mărit ultima caravană din sud, 

relatând că circa 3.000 de per-

soane i s-au alăturat pe parcurs. 

Potrivit ultimelor informaţii, ca-

ravana a ajuns în Guatemala.

Donald Trump s-a săturat 
de migranţii din Honduras, 
Guatemala şi El Salvador

Statele membre ale 

Uniunii Europene sunt 

dispuse să accepte prelun-

girea tranziţiei post-

Brexit, o etapă în care 

relaţiile cu Marea 

Britanie vor fi  neschimba-

te, iar negocierile vor con-

tinua, afi rmă surse comu-

nitare citate de presa ger-

mană şi britanică.

Negociatorul-şef UE, Michel 

Barnier, a semnalat disponibi-

litatea de a accepta prelungi-

rea tranziţiei post-Brexit până 

în anul 2021. Marea Britanie 

ar urma să se retragă din Uni-

unea Europeană în martie 2019 

şi, potrivit planurilor negocia-

te până acum, etapa de tran-

ziţie post-Brexit urma să du-

reze până în anul 2020. Însă, 

în contextul impasului nego-

cierilor dintre Bruxelles şi Lon-

dra, liderii europeni ar putea 

accepta prelungirea etapei de 

tranziţie până în anul 2021.

Planul ar permite conti-

nuarea negocierilor pentru 

stabilirea termenilor tranzi-

tului între provincia britani-

că Irlanda de Nord şi Irlan-

da, stat membru UE. 

Unii membri ai Guvernu-

lui britanic au semnalat că ar 

putea demisiona dacă premi-

erul Theresa May va face con-

cesii în negocierile cu UE. 

Tranziţie post-Brexit cu 
Marea Britanie până în 2021

Securitatea spaţiului euro-

pean ar putea fi  compromi-

să de aşa-numitele „paşa-

poarte aurii”, o schemă prin 

care ţările au dreptul de a 

vinde cetăţenia sau reziden-

ţa unor indivizi „periculoşi”, 

avertizează comisarul euro-

pean pentru justiţie, citat de 

The Guardian.

Comisarul Vera Jourová spu-

ne că astfel de programe sunt 

„problematice” şi „nedrepte”. Ser-

viciile de informaţii europene cred 

că vânzarea „paşapoartelor au-

rii” a fost exploatată de oameni 

cu destul de mulţi bani încât să 

îşi poată cumpăra cetăţenia în ţă-

ri din Uniunea Europeană.

Vizate de afi rmaţiile comisa-

rului european sunt Malta, Mo-

naco şi Cipru, care au fost in-

cluse pe lista neagră a celor 21 

de state din întreaga lume care 

permit cumpărarea cetăţeniei şi 

acordarea paşapoartelor aurii.

Lista a fost publicată marţi, 

de către Organizaţia pentru Co-

operare şi Dezvoltare Economi-

că şi arată că Malta şi Cipru au 

vândut sute de paşapoarte unor 

cetăţeni din Rusia, China şi din 

Orientul Mijlociu.

„Înţeleg că acordarea cetăţe-

niei în schimbul unei sume de 

bani este o manevră favorabilă 

pentru economiile acestor state. 

Însă este nedrept faţă de cei ca-

re nu îşi permit să îşi cumpere 

cetăţenia. Iar cetăţenia ar trebui 

să fi e un lucru de valoare. Dacă 

o persoană periculoasă obţine 

cetăţenia într-o ţară membră UE, 

practic obţine cetăţenie europea-

nă. Trebuie să regândim tot acest 

sistem, pentru că apare o con-

tradicţie în momentul în care în-

cepem să avem astfel de punc-

te vulnerabile care permit o in-

trare atât de uşoară în spaţiul eu-

ropean”, a spus Vera Jourová.

Pe lista celor 21 de state care 

permit cumpărarea cetăţeniei se 

mai numără: Antigua şi Barbuda, 

Bahamas, Dominica, Bahrain, Co-

lumbia, Malaysia, Mauritius, Pa-

nama, Qatar, Seychelles, Emirate-

le Arabe Unite sau Vanuatu.

Potrivit Business Insider, pre-

ţul unui paşaport auriu începe de 

la 200.000 de dolari şi implică in-

vestiţii în imobiliare sau construc-

ţii. „Rezidenţa de elită”, o viză 

extinsă cu anumite benefi cii, se 

acordă în condiţii similare.

Cele mai multe astfel de 

paşapoarte sunt vândute că-

tre cetăţeni chinezi. Peste 

100.000 de chinezi au cheltu-

it cel puţin 24 de miliarde de 

dolari, în ultimii 10 ani, pen-

tru a-şi cumpăra cetăţenie sau 

rezidenţă într-o altă ţară.

„A doua cetăţenie înseamnă 

mult mai mult decât un paşa-

port. Există anumite avantaje, 

cel mai mare fi ind că se pot sus-

trage de la plata unor taxe. Însă 

pentru mulţi oameni bogaţi a de-

venit şi un simbol al statutului 

lor, un lucru cu care să se lau-

de”, spune Nuri Katz, preşedin-

tele unei fi rme care intermedia-

ză obţinerea paşapoartelor aurii.

Pericolul ascuns de schema acordării „paşaportului auriu”

Procentul românilor care 

consideră că apartentenţa 

la Uniunea Europeană este 

un lucru bun este de doar 

49%, în scădere cu zece 

procente faţă de ultimul 

sondaj realizat în urmă cu 

şase luni, conform 

Eurobarometrului făcut 

public miercuri de 

Parlamentul European.

La nivel european, 62% din-

tre cetăţeni consideră că apar-

tenenţa la Uniunea Europeană 

este un lucru bun pentru ţara 

lor, procentajul reprezentând un 

nivel record în ultimii 25 de ani.

În ceea ce priveşte România, 

sondajul relevă o creştere uşoa-

ră faţă de aceeaşi perioadă a 

anului trecut. Comparativ cu 

aprilie 2018, a fost înregistrată 

o scădere de zece procente.

Gradul de apreciere faţă de 

apartenenţa la Uniunea Euro-

peană este de 68%, în creştere 

cu un procent faţă de aprilie 

2018, când a fost realizat ulti-

mul sondaj Eurobarometru.

La nivelul României, 64% 

dintre cetăţeni consideră că ţa-

ra lor a avut de benefi ciat de pe 

urma apartenenţei la Uniunea 

Europeană, în scădere cu şapte 

procente faţă de luna aprilie.

„La nivel european, spriji-

nul faţă de Uniunea Europea-

nă a crescut semnifi cativ du-

pă referendumul din Marea 

Britanie din 2016, lucru care 

sugerează o îngrijorare cres-

cândă a europenilor privind 

impactul Brexitului şi o creş-

tere a nivelului de conştienti-

zare a benefi ciilor apartenen-

ţei la UE, datorat negocierilor 

difi cile pentru ieşirea Marii 

Britanii din UE”, se menţio-

nează în Eurobarometru.

Susţinerea apartenenţei la U-

niunea Europeană s-a deteriorat 

în şapte ţări, în România fi ind 

înregistrată cea mai mare scăde-

re (de zece procente). Viziunea 

negativă a crescut cu şapte pro-

cente, ajungând la 21%, a doua 

cea mai ridicată percepţie nega-

tivă, după Marea Britanie.

Pentru România, diminua-

rea susţinerii este un lucru fă-

ră precedent în ultimii zece 

ani. În anul 2007 nivelul era 

de 71%, procent care a fl uc-

tuat de-a lungul anilor.

În cazul organizării unui re-

ferendum privind apartenenţa 

la Uniunea Europeană, 66% 

dintre cetăţenii europeni ar vo-

ta pentru rămânerea în Blocul 

comunitar, iar 17% nu ştiu mo-

mentan ce decizie ar lua.

În România, 65% dintre ce-

tăţeni doresc ca ţara lor să ră-

mână stat membru al Uniunii 

Europene. 20% dintre români 

nu ştiu ce decizie ar lua pri-

vind acest subiect.

În ceea ce priveşte modul de 

funcţionare al democraţiei în U-

niunea Europeană, 51% dintre 

români se declară satisfăcuţi, 

procentaj similar cu cel înregis-

trat la nivel european, de 49%.

Scădere dramatică a încrederii 
românilor în Uniunea Europeană
Câţi români ar vota pentru rămânerea în Uniunea Europeană?

62% dintre cetăţeni consideră că apartenenţa la Uniunea Europeană este un lucru bun pentru ţara lor
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. 
angajează:

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

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

• MUNCITOR INSTALAŢII TERMICE ŞI GAZ în Cluj-Napoca şi Zalău
Candidatul ideal: Absolvent de liceu sau școală de arte și meserii, specializarea petrol 

și gaze/ instalaţii, cu califi care de instalator în domeniul gazelor naturale. Experienţă mi-
nim 1 an în instalaţii. Permis de conducere ctg.B.

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

2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţine-
rea autorizaţiei ISCIR RSL-IMPS constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

• SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare tehnice fi nalizate, specializare in domeniu termo-

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

constituie
avantaj. Cunoștinţe operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de conducere categ. B.

• REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca, Dej, Bistriţa, Zalău
Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de ser-

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

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru Instalator și 
ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 
ne trimiţi CV-ul până la data de 01.11.2018, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Ruscioru-
lui nr.40, 550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454
www.seacomplet.ro
SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea Mul-

tinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează da-
tele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 
2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu 
caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. 
reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru de-
talii suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://
seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Google a luat o decizie 

care ar putea duce la 

scumpirea suplimentară 

a telefoanelor cu Android 

comercializate în Europa, 

ca urmare a hotărârii 

Comisiei Europene care

a pedepsit compania pen-

tru încălcarea legislaţiei 

antitrust.

Google spune că, deşi An-

droid rămâne un sistem de 

operare deschis şi gratuit, 

pentru telefoanele comerci-

alizate în Europa producă-

torii vor trebui să plătească 

dacă vor să includă servici-

ile şi aplicaţiile companiei.

Aplicaţiile Google şi Chro-

me, care au fost subiectul 

amenzii de 5 miliarde de do-

lari primită de compania ame-

ricană pentru includerea for-

ţată a acestora în Android, 

vor fi  licenţiate separat de 

restul aplicaţiilor şi produ-

selor Google, scrie digi24.ro.

Astfel, strict pentru Euro-

pa, producătorii vor putea 

opta pentru unul, ambele sau 

niciunul din următoarele pa-

chete: pachetul format din 

aplicaţiile Google şi Chrome, 

disponibil contracost; pache-

tul format din licenţa de ac-

ces la magazinul de aplicaţii 

Google Play şi restul aplica-

ţiilor Google, disponibil, de 

asemenea, contracost.

Practic, producătorii vor 

avea trei opţiuni viabile: să 

includă toate produsele şi ser-

viciile Google, să aleagă doar 

pachetul care oferă acces la 

magazinul de aplicaţii şi re-

stul aplicaţiilor Google sau 

să nu opteze pentru niciunul 

din cele două pachete.

Plata pentru aplicaţiile şi ser-

viciile Google se va refl ecta în 

fi nal în preţul de vânzare, tele-

foanele cu Android vândute în 

Europa urmând să fi e mai scum-

pe decât în restul lumii.

Decizia celor de la Google, 

care arată cumva ca un şan-

taj şi încearcă să transmită 

utilizatorilor că Uniunea Eu-

ropeană este vinovată dacă 

telefoanele se vor scumpi, ar 

putea avea, totuşi, efecte po-

zitive pentru unii producători.

Marii producători, pre-

cum Samsung sau Huawei, 

care au propriile magazine 

de aplicaţii, ar putea profi-

ta de oportunitate şi vinde 

două versiuni ale aceluiaşi 

telefon: una cu acces la Play 

Store (de unde vor putea fi 

descărcate Chrome şi Go-

ogle Search) şi una fără.

În cel de-al doilea caz, 

utilizatorii nu vor avea ac-

ces la aplicaţiile Google dar 

telefonul va fi mai ieftin, iar 

producătorul va obţine ve-

nituri suplimentare prin vân-

zarea aplicaţiilor din pro-

priul magazin.

Google nu a anunţat cât 

vor costa licenţele pe care 

vor trebui să le plătească pro-

ducătorii de smartphone-uri, 

compania americană sperând 

totuşi într-un rezultat pozi-

tiv al apelului făcut la deci-

zia Comisiei Europene.

Google „pedepseşte” utilizatorii 
de telefoane cu Android din Europa

Atacurile devin tot mai 

puternice şi mai organiza-

te, astfel încât ştiri impor-

tante ajung să fi e trecute 

sub un con de umbră, iar 

voci ale societăţii civile 

sunt reduse la tăcere de cei 

care vor să limiteze liberta-

tea de exprimare. Contra 

unei sume modice – une-

ori, echivalentul a doar 5 

euro – site-urile credibile 

de ştiri pot fi  blocate. O 

statistică întocmită anul 

trecut arăta că în fi ecare 

săptămână au loc peste 

125.000 de atacuri DDoS, 

menite să suspende activi-

tatea anumitor pagini web, 

scrie digi24.ro.

Jigsaw, un incubator de teh-

nologie creat de Google, care 

funcţionează în prezent ca sub-

sidiară a Alphabet Inc., com-

pania-mamă a Google, a pre-

gătit pentru organizaţiile me-

dia şi nonguvernamentale, vec-

torii de opinie şi cei implicaţi 

în monitorizarea campaniilor 

electorale şi a alegerilor un set 

de instrumente gratuite care să 

protejeze de cel mai des întâl-

nite tipuri de atacuri digitale.

„Alegerile contează. Infor-

maţiile contează. Iar în timpul 

alegerilor, accesul la informa-

ţii corecte contează. Ştirile în-

şelătoare pot schimba opinii. 

Atacurile digitale pot deconec-

ta importante website-uri, re-

ducând la tăcere sursele de in-

formaţii exact atunci când ale-

gătorii au mai multă nevoie de 

ele”, este argumentul pe care 

Jigsaw şi Google îl invocă pen-

tru a-i convinge pe oameni să 

apeleze la instrumentele pe ca-

re le pun gratuit la dispoziţie.

Pe site-ul dedicat setului 

de produse, cele două com-

panii susţin că instrumentele 

pot fi  folosite, în egală măsu-

ră, de candidaţi, de cei care 

coordonează campanii elec-

torale, dar şi de jurnalişti, or-

ganizaţii media sau organiza-

ţii implicate în monitorizarea 

campaniilor şi a alegerilor.

Potrivit unor reprezentanţi 

Jigsaw, după lansarea setu-

lui, 10.000 de persoane din 

întreaga lume au fost pregă-

tite pentru folosirea instru-

mentelor grupate sub nume-

le „Protejaţi-vă alegerile!”.

Protejarea website-urilor

Serviciul Project Shield es-

te gândit să ajute organizaţi-

ile media, site-urile de ştiri şi 

site-urile de campanie electo-

rală de atacurile DDoS, ata-

curi prin care paginile web 

sunt inundate cu trafi c fals 

până când serverele cedează. 

Mii sau chiar sute de mii de 

„vizitatori” intră pe site în 

acelaşi timp, iar specialiştii au 

constatat înmulţirea unor ast-

fel de atacuri pentru a bloca 

sursele de informaţii.

De pildă, la sfârşitul anului 

2015, site-ul BBC a fost „picat” 

timp de trei ore. Atacurile ci-

bernetice care au provocat acest 

lucru au fost revendicate de 

un grup de hackeri, care şi-au 

asumat şi „meritul” de a ata-

ca principala pagină de cam-

panie a lui Donald Trump.

Protejarea parolelor 
şi a altor informaţii 
personale

Specialiştii Jigsaw spun 

că oamenii care joacă un rol 

în organizarea şi desfăşura-

rea alegerilor riscă să fie ţin-

te ale unor atacuri de tip 

phishing (atacuri prin care 

se urmăreşte păcălirea oa-

menilor astfel încât aceştia 

să-şi dezvăluie online infor-

maţii personale). Odată do-

bândit accesul la conturile 

folosite, cei din spatele ata-

curilor au acces la e-mail-uri, 

contacte, fotografii şi alte 

informaţii, pot comunica în 

numele victimei şi chiar îi 

pot bloca acesteia accesul 

la conturi în momentele con-

siderate esenţiale.

Câteva instrumente:
- Password Alert – exten-

sie pentru Chrome care veri-

fi că fi ecare pagină vizitată şi 

avertizează dacă este intro-

dusă parola pentru contul Go-

ogle pe oricare altă pagină 

decât cea care trebuie.

- Smart Lock – manager 

de parole, care ţine o eviden-

ţă pentru toate numele de 

utilizator şi parolele folosite 

pentru diferite conturi.

- Security Planner – apli-

caţie care furnizează reco-

mandări personalizate, for-

mulate de experţi în materie, 

în funcţie de comportamen-

tul online al utilizatorului.

Protejarea 
conversaţiilor online

Perspective API, instru-

ment bazat pe un sistem de 

inteligenţă artifi cială (AI), a 

fost gândită pentru ca site-uri-

le de ştiri, platformele de co-

mentarii şi reţelele de socia-

lizare să aibă un nivel calita-

tiv mai ridicat al conversaţi-

ilor online, iar oamenii să nu 

se mai ferească să-şi exprime 

punctul de vedere de teama 

comentatorilor agresivi. Prac-

tic, „maşina” învaţă să iden-

tifi ce mesajele „toxice” şi, în 

timp, reduce necesitatea mo-

derării comentariilor.

„Protejaţi-vă alegerile!”. Cum contracarăm 
atacurile cibernetice asupra site-urilor de ştiri
În condiţiile în care alegerile libere şi corecte presupun ca oamenii să aibă acces la informaţii, specialiştii 
se declară îngrijoraţi de creşterea atacurilor cibernetice asupra surselor de informare. 

O statistică din 2017 arată că în fi ecare săptămână au loc peste 125.000 de atacuri DDoS
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Floresti sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-

re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

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

ÎNCHRIERI

GARSONIERE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Închiriez garsonieră, confort 1, su-
prafaţa 28 mp, zona Titulescu, pre-
ferabil pentru elevi, studenţi, mobi-
lată, cu pat, dulap, masă, TV, inter-
net, frigider nou, mașină de spălat 
nouă, aragaz, etc., zonă liniștită. In-
formaţii la nr. de Tel. 0757-731558 
sau 0264-581136 (12.14)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesi-
onal, nou, adus din Germania, 
800 W, lăţimea de tăiere 29 
cm, fi rul se reglează automat, 
preţ 220 RON. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (6.7)

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (6.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, supor-
turi, dulăpior cu trei uși cu 
oglinzi, chiuvetă din inox cu ba-
terie pentru bucătărie. Informa-
ţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (6.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bu-
nă, preţ negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel.0741-028813. 
(6.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, 
cu șezutul tapiţat în aceeași 
culoare și rabatabil, preţ 30 

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.

RON/buc. Informaţii la telefon 
0744-309401 sau 
0264-444915. (6.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (6.15)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele MOHAMMED ABDULKA-
DIR MOHAMMED, Universitatea 
de Medicină și Farmacie ”Iuliu 
Hațieganu”, Facultatea de Medi-
cină Generală. Îl declar nul.

DIVERSE

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu 
ţesut. Informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. 
(6.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-412361. (6.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (6.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(6.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0744-955625. 
(6.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(6.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (6.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (6.7)

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

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

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

CĂRŢI

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (6.20)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngrijire 
a plantelor de interior, 396 pli-
ante și Grădinărit în orice ano-
timp, 252 pliante. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (6.7)

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 

la telefon 0264-321720. (6.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, me-
dicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (6.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (6.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (14.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (13.20)

CITAȚII

¤ Dl. GAVRILESCU GHE. FLORIN, 
comuna Stoenești, sat Gruiu, jud. 
Vâlcea, este citat la Tibunalul 
Cluj-Napoca, în data de 
05.11.2018, ora 11.30, sala 167, 
în legătură cu Dosarul nr. 
26496/211/2017.

LICITAȚII

¤ COMPOSESORATUL BOCIU or-
ganizează la sediul său, în 26 oc-
tombrie 2018, ora 9, licitație ma-
să lemnoasă de 148 mc – parti-
dele Răcad 1 și 2 și Rezervație.

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţeană 
a Finanţelor Publice Cluj, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la 
prima licitaţie publică, în data 
de  29.10.2018, ora 10.00, bu-
nul mobil constând din: Autou-
tilitară N1 Fiat 244 Ducato 2.3 
JTD, an fabricaţie 2002 , preţ 
9000 lei, plus TVA 1710 lei, 
bun proprietate a debitorului 
SC DAEMI FASHION SRL. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. P-
ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
11A, telefon 0264.591670, in-
terior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunţuri vânzarea prin lici-
taţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regiona-
lă a Finanțelor Publice Cluj-
Napoca prin Administrația 
Județeană a Finanțelor Publi-
ce Cluj, Serviciul Fiscal Munci-
pal Turda, cu sediul în Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15/B, 
vinde la a treia licitație publi-
că, în data de 15.11.2018, ora 
10.00, bunul mobil constând 
din: - Autoutilitară Mercedes 
Benz Vito, an fabricație 1999, 
preț 5.100 lei, plus TVA 969 
lei. Informații suplimentare 
pot fi obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 
15/B, camera 11, telefon 
0264.314941, interior 116 
sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin 
licitație a bunurilor seches-
trate.

AVIZ DE MEDIU

PRIMĂRIA COMUNEI IARA în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 107612004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru ,,Elaborare PUZ pentru construire 
Centru de Sănătate în localitatea Iara, comuna Iara, jud. 
Cluj", în com. Iara, sat Iara. jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
titularului, strada Principală, nr. 282, localitatea Iara, judeţul 
Cluj din data de 18 octombrie 2018, între orele 8.00- 14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 5 noiembrie 2018, la APM Cluj, 
str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 
0264-412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni – vineri, între orele 900 -1400.

NOTIFICARE

Lichidator judiciar al S.C. LACRYS EXIM S.R.L. vin-
de prin negociere directă, bunuri imobile – două parcele 
de teren intravilan, alăturate, în suprafaţa de 4300 mp şi 
3700 mp, situate în localitatea Jucu de Sus FN (în zona 
mediană a satului, pe un drum lateral dreaptă a șoselei 
E576, în zona Nokia).

Preţ pornire negociere: 28000 euro inclusiv TVA, re-
prezentând 70% din valoarea de piaţă stabilită în cadrul 
procedurii. Pasul de supraofertare este de 300 euro. Ne-
gocierea directă va avea loc pe data de 21.11.2018 ora 
12:30, la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, 
aleea Bizușa nr. 1 judeţul Cluj. Condiţiile de participare la 
negociere se regăsesc într-un caiet de sarcini. Preţul caie-
tului de sarcini este de 500 lei și se poate obţine de la se-
diul lichidatorului judiciar până cel târziu cu o zi înainte de 
data vânzării prin negociere directă. Garanţia de participa-
re este de 10% din preţul de pornire.

Informaţii suplimentare și programarea vizionării acti-
vului, se pot obţine la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-
Napoca, aleea Bizușa nr. 1 judeţul Cluj, telefon nr. 0722-
310693, 0264-414060, e-mail: eva.curta@yahoo.com.
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

DORACLEAN SRL

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

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

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

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

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Parlamentul României 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Akzente 

16:00 Telejurnal 

16:05 Akzente 

17:00 Telejurnal 

17:05 Europa mea 

18:00 Marele Război al 

Naţiunilor 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Napoléon 

23:25 Moment Art 

23:30 Iubiri celebre

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Ultimul trib: 

Madagascar 

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 Las fi erbinți 

21:30 Triplusec 

22:30 Jaf în stil italian 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Cursa împotriva morții 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

19:45 Exatlon 

23:15 FanArena 

LOOK TV

13:00 Teleshopping 

14:30 Magazin UEFA 

Champions League 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Footbal Stars 

18:00 Liga Magazin 

18:30 Magazin UEFA 

Champions League 

19:00 Fotbal Liga 2: Ripensia 

Timișoara – FC Universitatea 

Cluj 

21:00 Rezumatele Ligii I 

Betano 

21:30 Știrile Look Sport 

22:00 Baschet Euroliga: 

Bacelona – Bayern

ANUNŢ PUBLIC

Consiliul Local al Comunei Aiton anunţă atribuirea cu 
titlu gratuit a 12 parcele – teren situat in intravilanul localităţii 
Rediu, comuna Aiton, în vederea sprijinirii tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală, conform 
Legii nr.15/2003.

Dosarele privind solicitările de atribuire se pot depune 
la Secretariatul Primariei Comunei Aiton în perioada 
17.10.2018(h 09:00) -16.11.2018 (h15:00).

Documentele necesare și condiţiile de eligibilitate a 
solicitărilor depuse pot fi  consultate atât la sediul instituţiei, 
cât și pe site-ul primăriei: www.primariaaiton.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Aiton și la nr.tel 0264/310.400.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar 
al SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 01.10.2018, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 13:00, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţile se vor 
repeta în datele de, 08.10.2018, 15.10.2018, 22.10.2018 
și 29.10.2018 în aceleași condţii.Informaţii suplimentare 
se pot obţine la tel : 0264/432.603
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Baschetbalistele 
au cedat din prima
Echipa de baschet feminin 
Universitatea Cluj a disputat 
prima etapă din LNBF, etapă 
restantă, în compania formaţi-
ei CSTBv Olimpia CSU Brașov, 
marţi, pe teren propriu. Echipa 
din Brașov s-a impus în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” cu 
scorul 71-80 (17-19, 20-16, 
22-15, 21-21). Aleksandra 
Begenisic a înscris cele mai 
multe puncte pentru 
Universitatea Cluj, 18, fi ind ur-
mată de Rishonda Napier cu 
17 puncte, Arlesia Morse 15, 
Irina Părău 10, Nicolette 
Orban 6, Paula Cenean 3 și 
Marina Sfîrlea 2. Următorul 
joc al echipei clujene este sâm-
bătă, 20 octombrie, de la ora 
18:00 în deplasare cu CS 
Municipal Satu Mare.

Liga a 2-a: ”U” Cluj 
întâlneşte Ripensia
Etapa a 13-a a Ligii a 2-a de fot-
bal debutează, astăzi, cu meciul 
dintre Ripensia Timișoara – 
Universitatea Cluj. Cele două 
echipe se vor întâlni pe stadionul 
„Dan Păltinișanu”, de la ora 
19:00. Chiar înainte de acest 
meci, echipa gazdă a anunţat 
numirea lui Alexandru Pelici pe 
banca tehnică a timișorenilor. 
Antrenorul care a mai trecut și pe 
la Arieșul Turda, va prelua însă 
echipa abia de la începutul anu-
lui următor. În celelalte meciuri, 
sâmbătă, de la ora 11:00, sunt 
programate meciuri la Mioveni, 
Timișoara (Electrica), Arad, 
Snagov, Balotești și Brăila. Apoi, 
de la ora 12:00, joacă liderul 
Clinceni cu Chindia. Ultimele do-
uă jocuri are rundei au loc dumi-
nică, de la ora 12:00 este pro-
gramat meciul dintre Farul și FC 
Argeș, iar de la 14:00 se întâl-
nesc Daco-Getica și Petrolul.

Pe scurt

Disputat pe stadionul 

„Dr. Constantin Rădulescu, 

ieri, echipa gazdă, CFR 

Cluj, s-a impus dramatic, 

la penalty-uri, în faţa riva-

lei Universitatea Cluj. 

Meciul a contat pentru 

şaisprezecimile Cupei 

României U19.

Susţinuţi de un număr ma-

re de fani în tribunele cefere-

ului, „studenţii” antrenaţi de 

Călin Sălăgean au început mai 

bine meciul, deschizând sco-

rul, în minutul 10, prin Florin 

Burghele.

Răspunsul gazdelor s-a vă-

zut după 13 minute, Petrilă 

reuşind să egaleze scorul, în 

minutul 23. După acest gol 

cele două echipe s-au fi xat 

mai bine în apărare, astfel că 

golul a lipsit până la pauză.

Cele două echipe au înce-

put destul de echilibrat repri-

za secundă, însă acest lucru 

nu a durat prea mult, în mi-

nutul 68, Petrilă reuşind du-

bla pentru echipa CFR Cluj, 

după un şut perfect de la mar-

ginea careului. Tinerii „stu-

denţi” au reuşit să revină pe 

tabelă cu un minut înainte de 

fl uierul fi nal al partidei, ace-

laşi Florin Burghele reuşind 

şi el dubla, după ce a trans-

format un penalty obţinut de 

Marin, astfel ducând meciul 

la loviturile de departajare.

La loviturile de departaja-

re, Negrean şi Burghele au ra-

tat pentru Universitatea Cluj, 

în timp ce Rus a fost singurul 

care a ratat pentru CFR Cluj, 

feroviarii impunându-se cu 

scorul de 6-5.

Marcatori la lovituri de de-

partajare: Fica, Petrilă, Covaci, 

Dat / Vomir, Văsălie, Telcean.

După golul decisiv al lui 

Dat, alb-vişiniii s-au bucurat 

în faţa galeriei Universităţii, 

iar jucătorii lui Călin Sălăgean 

au intervenit şi ei.

CFR a câştigat derby-ul împotriva 
rivalei clujene Universitatea

CFR Cluj: Gal - Rus, Bălan, Potra, Ispas, Luca, Dat, Joca, 
Cazan, Petrilă, Fica. Au mai jucat: Nistor, Covaci. Antrenor: 
Călin Sălăgean.

Universitatea Cluj: Gorcea - Potcoavă, Telcean, Vomir, Cohan 
- Saroși, Văsălie, Negrean - Burghele, Balha, Forna. Au mai 
jucat: Băra, Cobârzan, Marin, Matiș. Antrenor Sorin Oncică.

Echipe de start:

Echipa naţională de tineret 

a României a învins, marţi 

seara, reprezentativa 

Liechtensteinului, cu sco-

rul de 4-0 (3-0), în Grupa 

a VIII-a a preliminariilor, 

califi cându-se după mai 

bine de 20 de ani la turne-

ul fi nal al Campionatului 

European U21.

În clasamentul fi nal, Ro-

mânia a ocupat primul loc, 

neînvinsă, cu 24 puncte, ur-

mată de Portugalia, 22 punc-

te, Bosnia-Herţegovina, 18 

puncte, Ţara Galilor, 13 punc-

te, Elveţia, 10 puncte, Liech-

tenstein, 0 puncte.

România a început cam-

pania cu Daniel Isăilă ca se-

lecţioner, iar în ultimele pa-

tru meciuri a fost antrenată 

de Mirel Rădoi, care a reu-

şit să o conducă la tot atâ-

tea victorii.

Prestaţiile entuziasmante 

din campania de califi care l-au 

făcut pe Mirel Rădoi să îşi fi -

xeze un obiectiv îndrăzneţ. 

Selecţionerul a declarat la fi -

nalul meciului cu Liechten-

stein, 4-0, că îşi doreşte o cla-

sare între primele 4.

România U21 arată mai bi-

ne ca niciodată. Valoarea ju-

cătorilor, mentalitatea şi do-

rinţa sunt principalele argu-

mente care anunţă formarea 

unei generaţii de excepţie, ca-

re să confi rme peste câţiva ani 

şi la echipa de seniori.

Mirel Rădoi este convins 

că acest lucru se va întâmpla, 

dar până atunci aşteaptă ca 

elevii săi să realizeze o per-

formanţă remarcabilă la Cam-

pionatul European.

„În acest moment, obiec-

tivul îl reprezintă locurile 1-4, 

pentru că vrem să mergem la 

Jocurile Olimpice. Credem că 

vom obţine o performanţă şi 

mai mare şi aceea va fi  în Ita-

lia”, a declarat Mirel Rădoi, 

la conferinţa de presă.

Căpitanul echipei naţio-

nale U21, Ionuţ Radu, a fost 

în culmea fericirii la fi nalul 

partidei.

„Nu mai pot spune nimic, 

este ceva extraordinar. Am 

scris istorie. Învăţam istorie 

la şcoală, dar azi am scris. 

I-am văzut montaţi. Le-am 

zis că trebuie să avem atitu-

dine astăzi, să dăm un sem-

nal adversarilor noştri şi in-

clusiv nouă”, a spus Ionuţ 

Radu la Pro X.

La EURO 2019, care se va 

desfăşura în perioada 16-30 

iunie, s-au califi cat direct la 

Campionatul European 10 

echipe: Italia (ca ţară gazdă), 

România, Spania, Franţa, An-

glia, Germania, Serbia, Croa-

ţia, Danemarca şi Belgia. Pen-

tru ultimele două locuri se vor 

lupta la baraje Polonia, Gre-

cia, Austria şi Portugalia. Tra-

gerea la sorţi a grupelor Euro 

2019 va avea loc la Bologna, 

pe 23 noiembrie, la ora 19:00. 

Tot în noiembrie, pe 12 şi 20, 

se vor stabili şi ultimele do-

uă califi cate la Europeanul de 

tineret din Italia şi San Mari-

no, în urma disputării meciu-

rilor din play-off.

Cele şase localităţi în care 

se vor disputa partidele de la 

EURO U21 din 2019: Trieste, 

Udine, Cesena, Bologna, Re-

ggio Emilia, Serravalle (San 

Marino).

Mirel Rădoi, după calificarea la EURO: 
Obiectivul, clasarea pe locurile 1-4
România a mai participat o dată la Campionatul European Under 21, în 1998, 
când a organizat turneul final şi a ocupat locul 8, ultimul

În clasamentul fi nal, România a ocupat primul loc, neînvinsă, cu 24 puncte

Comunitatea clujeană a pasi-

onaţilor de TRX(Total 

Resistence Exercise), un 

sport pentru practicarea 

căruia se folosesc două benzi 

şi greutatea propriului corp 

a sărbătorit redeschiderea 

noului spaţiu dedicat acestui 

sport în incinta clubului 

World Class Belvedere Cluj.

Metoda de antrenament dez-

voltată pentru trupele de co-

mando a marinei americane per-

mite dezvoltarea concomitentă 

a forţei şi a rezistenţei prin lu-

crare în permanenţă a muşchi-

lor stabilizatori.

Finalizarea lucrărilor de reno-

vare a fost sărbătorită prin an-

trenament, care s-a desfăşurat 

sub îndrumarea instructorului 

World Class dr. Cosmin Cătălin 

Rusu, singurul Elite Trainer din 

Romania. Clujului va deveni ca-

pitala TRX pentru o zi, deoare-

ce pe data de 9 decembrie 2018 

va găzdui primul Summit Naţi-

onal al Instructorilor de TRX .

Metoda de antrenament a trupelor 
Navy Seal se practică şi la Cluj
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