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POLITICĂ

Vasile Puşcaş: „Alianţa 
Vestului, spaima Estului”
Fostul negociator-şef al aderării României 
la UE, Vasile Puşcaş, susţine că Alianţa 
Vestului a stârnit „spaima”.  Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Premii de 650.000 € 
pentru un concurs 
de soluţii în Sopor
Un concurs internaţional de soluţii urmează 
să fi e lansat în 2019 pentru dezvoltarea de 
la zero a cartierului Sopor.  Pagina 5

ACTUALITATE

8 ani de la evacuările 
de pe strada Coastei
În decembrie 2010, 350 de familii de pe 
strada Coastei au fost evacuate şi muta-
te la Pata Rât.  Pagina 2

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

ECONOMIE

O nouă rută spre Marea Britanie 
de pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca

ACTUALITATE

2019, an bogat în fenomene astronomice

O nouă destinaţie a fost in-
trodusă în orarul Aeroportului 
Internaţional „Avram Iancu” 
din Cluj-Napoca.

Este vorba despre Birmingham 
(Marea Britanie), cursa fi ind ope-
rată de Wizz Air, anunţă compa-
nia aeriană, în fi ecare zi de mier-
curi, respectiv duminică.

Biletele pentru noua rută 
sunt deja puse în vânzare, pot 
fi  rezervate pe site-ul compani-
ei sau prin intermediul aplica-
ţiei mobile şi încep de la preţul 
de 104 lei. De asemenea, bile-
tul include un bagaj gratuit de 
mână cu dimensiunile de 
40x30x20 cm, anunţă Wizz Air.

„Birmingham, cel de-al doilea 
oraş ca mărime din Marea Brita-
nie, se reînnoieşte la scară largă. 
Clădirile victoriene şi restauran-
tele, de exemplu, respectiv noua 

bibliotecă, precum şi mall-urile 
îşi aşteaptă turiştii. Canalele pi-
toreşti ale oraşului, muzeele uni-
ce şi gastronomia gourmet sunt 
alte motive pentru a descoperi şi 
clasicul Birmingham. Popularita-
tea acestei rute este subliniată de 
cererea mare – primul zbor Wi-
zz spre Cluj-Napoca a părăsit Bir-
mingham cu peste 160 de pasa-
geri la bord. Suntem încântaţi să 
sărbătorim această nouă rută in-
teresantă de pe Aeroportul Inter-
naţional «Avram Iancu» către cel 
de-al doilea oraş ca mărime din 
Marea Britanie. Este o destinaţie 
perfectă pentru o vacanţă de we-
ekend sau chiar pentru o excur-
sie mai lungă, oferind o cultură 
vibrantă, cu un centru civic rea-
dus la viaţă", a declarat Tamara 
Vallois, Head of Communications 
la Wizz Air.

Serviciul de Astronomie al Mu-
zeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, 
judeţul Vaslui, a publicat lista cu 
cele mai importante fenomene as-
tronomice din anul viitor.

Cele mai importante eveni-
mente astronomice vizibile de 
pe teritoriul ţării noastre sunt: 
eclipsă totală de Lună 21 ianu-
arie (din România eclipsa va fi  
vizibilă spre dimineaţă, Luna va 
apune în eclipsă parţială. Mo-
mentul maxim al eclipsei este 
la ora 7:12); eclipsă parţială de 
Lună, 16 iulie (din România 
eclipsa se va observa în întregi-
me, faza maximă va fi  la ora 
0:30 – 17 iulie); tranzitul lui 
Mercur, 11 noiembrie (din Ro-
mânia tranzitul se va observa 
la fi nalul zilei, Soarele apune 
chiar în preajma maximului).

Iată şi calendarul fenome-
nelor astronomice vizibile anul 

viitor: 3-4 ianuarie: Maximul 
curentului de meteori Qua-
drantide; 6 ianuarie: Planeta 
Venus la elongaţie vestică ma-
ximă (dimineaţa); 22 ianuarie: 
Planetele Venus şi Jupiter în 
conjuncţie (dimineaţa); 20 
martie: Echinocţiul de primă-
vară; 10 iunie: Planeta Jupiter 
la opoziţie (vizibilă toată noap-
tea); 21 iunie: Solstiţiul de va-
ră; 9 iulie: Planeta Saturn la 
opoziţie (vizibilă toată noap-
tea); 12-13 august: Maximul 
curentului de meteori Persei-
de; 9 septembrie: Planeta Nep-
tun la opoziţie (vizibilă toată 
noaptea); 23 septembrie: Echi-
nocţiul de toamnă; 21-22 oc-
tombrie: Maximul curentului 
de meteori Orionide; 27 octom-
brie: Planeta Uranus la opozi-
ţie (vizibilă toată noaptea); 22 
decembrie: Solstiţiul de iarnă.
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PEISAJE DE BASM LA PRIMA NINSOARE ADEVĂRATĂ DIN CLUJ. Dacă şoferii au fost 
nemulţumiţi de modul în care (nu) au fost curăţate străzile, au existat şi clujeni 
care s-au bucurat de iarna ca în povești ce s-a așternut afară. Pagina 7

Bugetari de lux în Primăria Cluj-Napoca. 2.000 €/lună 
pentru un poliţist local şi peste 1.000 € pentru un şofer
Salarii mari pentru funcţionarii din Primăria Cluj-Napoca de la 1 ianuarie 2019. În topul celor mai bine plătiţi 
angajaţi se numără city-managerul Gheorghe Șurubaru, secretarul şi arhitectul şef. Pagina 5

Dacă nu a putut să închidă Aeroportul, Tişe vrea să îl vândă

Planul secret prin care Alin Tișe dă 
Aeroportul Cluj pe mâna turcilor!

În mare secret, preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe, s-a întâlnit 
cu o delegaţie turcă, cu care ar fi vorbit despre posibilitatea 
concesionării sau privatizării Aeroportului Internaţional Cluj. Pagina 3
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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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Primăria Cluj-Napoca 

pune la dispoziţia clujeni-

lor o nouă procedură onli-

ne: programarea online 

pentru depunerea cererii 

în vederea eliberării actu-

lui de identitate.

Noua procedură este func-

ţională pe site-ul ofi cial al in-

stituţiei. În prezent, Primăria 

Cluj-Napoca are peste 65 de 

aplicaţii şi proceduri digitale, 

pe lângă Antonia, primul func-

ţionar public virtual din Ro-

mânia, care procesează mo-

mentan 90 de cereri de la ce-

tăţeni, non-stop.

Programarea online se poa-

te efectua pentru următoare-

le motive: eliberarea primu-

lui act de identitate la împli-

nirea vârstei de 14 ani; elibe-

rarea unui act de identitate ca 

urmare a expirării celui ante-

rior; eliberarea unui nou act 

de identitate în urma pierde-

rii/furtului/distrugerii/deteri-

orării celui anterior; elibera-

rea unui nou act de identita-

te ca urmare a schimbării do-

miciliului; eliberarea unui nou 

act de identitate ca urmare a 

schimbării denumirii străzi-

lor/renumerotării imobilelor;

“Neconcordanţa dintre da-

tele înscrise în fereastra de 

programare (nume, prenume, 

CNP) şi datele de identifi care 

ale persoanei care se prezin-

tă la depunerea cererii duce 

la anularea programării. De 

asemenea, completarea tutu-

ror câmpurilor este obligato-

rie. O persoană identifi cată 

prin codul numeric personal 

poate face o singură progra-

mare. În situaţia în care se do-

reşte o altă programare e o-

bligatoriu să se steargă vechea 

programare. Programul de lu-

cru cu publicul aferent activi-

tăţii de primire a cererilor pen-

tru eliberarea actului de iden-

titate se desfăşoară în zilele 

lucrătoare de luni – joi, con-

form intervalului orar menţi-

onat pe site-ul ofi cial. Nu se 

fac programări online pentru 

eliberarea documentelor”, 

transmite municipalitatea.

Programări online pentru actele de identitate

Raymond FÜSTÖS
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Aproximativ o sută de romi 

au ieşit aseară pe străzile 

din centrul Clujului pentru 

a comemora opt ani de la 

relocarea lor de pe strada 

Coastei la groapa de gunoi 

a oraşului, Pata Rât. 

În decembrie 2010, peste 

350 de familii de etnie romă 

au fost evacuate de pe Coas-

tei şi mutaţi la Pata Rât.

Protest pentru 
o viaţă decentă

În ciuda zăpezii abunden-

te şi a frigului care s-a lăsat 

asupra oraşului, grupul adu-

nat pe Bulevardul Eroilor a 

fost decis să protesteze cu 

dârzenie împotriva crizei lo-

cuirii în care s-a afundat Clu-

jul, dar şi să militeze pentru 

dreptul de a locui în condiţii 

adecvate, indiferent de sta-

rea fi nanciară. Acelaşi frig 

l-au îndurat, acum opt ani, 

în data de 17 decembrie 2010, 

şi familiile de romi lăsate for-

ţat în stradă în toiul iernii, 

mutate apoi în condiţiile in-

umane de la Pata-Rât.

Astfel, oamenii au ieşit în 

centrul Clujului purtând ban-

nere şi pancarte cu diverse me-

saje: „Case sociale, nu evacu-

are”, „Locuirea precară ne scoa-

te în stradă”, „Case pentru oa-

meni nu pentru profi t” şi au 

scandat diferite sloganuri: „So-

lidaritate!”, „Cluj-Napoca nu 

uita, Pata Rât e faţa ta”, „Lo-

cuirea precară ne scoate în 

stradă”, „Suntem egali, nu ile-

gali”, „Locuinţe pentru toţi nu 

doar pentru mafi oţi”. De ase-

menea, s-au ţinut discursuri şi 

s-a vorbit atât în română cât 

şi în maghiară, având acelaşi 

mesaj, de solidaritate.

Erau doar câteva zeci de 

persoane, dar trecătorii se 

opreau curioşi să vadă ce 

se întâmplă.

„În 17 decembrie 2010 am 

trecut printr-o evacuare. As-

tăzi comemorăm 8 ani de când 

au fost evacuate 76 de fami-

lii, în jur de 350 de persoane. 

Suntem aici pentru că în mo-

mentul de faţă încă sunt per-

soane care locuiesc lângă groa-

pa de gunoi. Suntem aici pen-

tru copiii care trăiesc acolo în 

condiţii inumane, copii care 

sunt la şcoală, la liceu, copii 

care au nevoie de sprijin. Do-

rim ca oamenii care încă lo-

cuiesc acolo să fi e mutaţi. Sun-

tem cetăţeni ai Clujului, indi-

ferent ce etnie suntem. Oame-

nii din Cluj încep să fi e soli-

dari cu noi şi cu problema 

noastră, încep să fi e vadă ca-

re este adevărul”, a spus Lin-

da Greta, una dintre femeile 

care a fost evacuate din locu-

inţă în urmă cu opt ani.

S-a împărţit ceai cald, pen-

tru cei care au protestat în 

ciuda frigului de afară.

Drepturi egale 
pentru locuinţe

La doar câteva zile de la 

dezbaterea care a punctat pro-

blemele grave ale locuibilită-

ţii din oraş, precum lipsa lo-

cuinţelor sociale, preţul ex-

orbitant al chiriilor sau goa-

na după profi t a dezvoltato-

rilor imobiliari, mai multe 

asociaţii şi-au dat mâna pen-

tru un scop comun: revolta 

faţă de formele diverse ale 

nedreptăţii locative.

Printre punctele susţinute 

de aceste organizaţii se nu-

mără construcţia locuinţelor 

publice, asigurarea drepturi-

lor pentru chiriaşi, construc-

ţia căminelor studenţeşti sau 

combaterea rasismului. Toa-

te gândurile sunt adunate sub 

un motto pe cât de scurt, pe 

atât de uman: „Oraşul e al 

tuturor! Locuirea e un drept, 

nu un privilegiu”.

Prezent la dezbaterea de 

joia trecută, Aurel Şfaiţ, 72 

de ani, unul dintre evacuaţii 

din Casa Agronomului, vic-

timă a unei alte manevre con-

troversate care a lăsat în stra-

dă 42 de familii, încă îşi ca-

ută dreptatea. "Eram printre 

primii care îşi plăteau chiria, 

mă consider categoric clu-

jean. Stau şi mă gândesc, cum 

pot autorităţile locale să scoa-

tă atâtea familii în stradă, iar-

na, în frig? Aş muri fericit da-

că statul ar interveni în a-

ceastă problemă!”, a excla-

mat, modest, pensionarul.

Acum, lângă Sfaiţ au ve-

nit şi alţii să-şi strige nemul-

ţumirea, sperând la condiţii 

mai bune în lupta grea con-

tra crizei imobiliare.

Drama gunoaielor, 
teama de incendii, 
intoxicaţiile cu fum

În prezent, un număr ma-

re de romi încă locuiesc şi 

trăiesc din reciclarea mate-

rialelor de la rampa de gu-

noi a Clujului, deşi aceasta 

a fost planifi cată pentru în-

chidere de nenumărate ori. 

Copii se nasc şi cresc prin-

tre gunoaie, cu gândaci şi 

şobolani care se plimbă noap-

tea prin paturile lor.

Incendiile care au loc frec-

vent îi obligă pe oamenii ca-

re locuiesc în zonă să inspi-

re fumul toxic. Fumul îi înea-

că, le inundă plămânii, le iri-

tă ochii şi ajung de cele mai 

multe ori la spital pentru în-

grijiri medicale din cauza in-

toxicaţiei cu fum.

Din 2010 până acum, spu-

ne Linda, primarul Emil Boc 

nu a călcat niciodată în mo-

cirla cu care se confruntă co-

munităţile de romi de la pe-

riferia oraşului. Reprezentan-

ţii Asociaţiei Comunitare a 

Membrilor din Coaste au ce-

rut nenumărate întâlniri cu 

edilul, însă au fost refuzaţi. 

Opt ani de la evacuările 
de pe strada Coastei
În decembrie 2010, familiile de pe strada Coastei au fost evacuate 
şi mutate în zona Pata Rât, la 800 de metri de rampa de gunoi a oraşului

Aproximativ o sută de romi au ieşit aseară pe străzile din centrul Clujului pentru a comemora opt ani 
de la relocarea lor de pe strada Coastei la groapa de gunoi a oraşului, Pata Rât.
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

La întâlnirea de la înce-

putul lunii decembrie, ar 

fi  participat pe lângă Alin 

Tişe, Dorin Catană admi-

nistrator Sky Capital, 

Andrew Stear, project 

manager şi Haldun Firat 

Kokturk, global head of 

airports, Grupul Limak 

Yatirim. Grupul Limak 

derulează investiţii în 

infrastructura aeroportua-

ră, inclusiv a participat 

la construcţia noului 

aeroport din Istanbul.

În urma discuţiilor, preşe-

dintele Alin Tişe le-ar fi  spus 

membrilor delegaţiei că „o for-

mă de concesionare sau pri-

vatizare a Aeroportului Inter-

naţional Cluj ar putea repre-

zenta o posibilitate având în 

vedere că fondurile Consiliu-

lui Judeţean sunt limitate”.

Nu e prima dată când 

Alin Tişe vorbeşte despre 

posibilitatea concesionării 

Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj. În preaj-

ma alegerilor locale din 

2016, Alin Tişe a adus pen-

tru prima dată în discuţie 

această posibilitate.

„Este o discuţie pe care 

va trebui să o avem cu toa-

te forţele politice din Consi-

liul Judeţean, cu consiliul de 

administraţie şi cu directo-

rul de acolo şi să vedem în 

perspectiva a 5,10, 20 de ani 

unde dorim să ducem acest 

aeroport şi în ce formă do-

rim să-l administrăm mai de-

parte, public-privat, pri-

vat-public. Trebuie discutat 

şi decis pentru a anticipa 

pentru că în Europa deja ae-

roporturile se duc spre o for-

mă de administrare privat-pu-

blic, respectiv capacitarea 

unor resurse promovate pen-

tru a putea dezvolta un ae-

roport tocmai pentru că au-

torităţile publice nu mai fac 

faţă cu bani pentru a le pu-

tea fi nanţa”, spunea Tişe la 

acea vreme.

În acest sens, Tişe dădea 

exemplul aeroportului din Lju-

bljana (Slovenia) care “s-a 

concesionat pe 30-35 de ani 

pentru 250 de milioane de eu-

ro”. Doar că trafi cul de pe ae-

roportul din Ljubljana este 

mult mai mic decât cel de pe 

aeroportul clujean. Aeropor-

tul din Slovenia va încheia 

anul cu un trafi c de 1,6 mili-

oane de pasageri comparativ 

cu Aeroportul Avram Iancu, 

2,9 milioane pasageri.

Liderul grupului PSD din 

Consiliul Judeţean, Remus Lă-

puşan, spune că această idee 

este o “prostie”.

„E o prostie să te gândeşti 

că vei concesiona aeroportul. 

Aeroportul funcţionează foar-

te bine, s-au făcut investiţii 

necesare care, cel puţin pe 

termen lung, sunt sufi cien-

te din punctul meu de vede-

re. Mai sunt mici retuşuri, 

dar sunt fonduri pentru aşa 

ceva. Dar să te gândeşti la 

concesionare sau că vinzi 

părţi din aeroport mie mi se 

pare o prostie, cel puţin la 

momentul acesta. Asta e o 

chestiune mult mai comple-

xă care necesită timp şi ana-

lize. Nu mi se pare că poţi 

ieşi să spui public aşa ceva. 

Poate se gândeşte domnul Ti-

şe şi cu cei din PNL să vân-

dă, să facă nişte bani, dar 

nu cred că e o soluţie”, a pre-

cizat Lăpuşan.

Consilierul judeţean PSD 

îi transmite preşedintelui Alin 

Tişe că dacă tot vrea să con-

cesioneze ceva să înceapă cu 

Univers T, hotel care “nu adu-

ce niciun fel de profi t”.

„După ce atâţia ani de zi-

le s-au investit doar bani la 

aeroport şi s-au lăsat la o 

parte drumurile judeţene, 

acum să ne gândim că îl con-

cesionăm sau facem altceva 

nu e chiar în regulă. Nu se 

justifi că. În acest moment 

nu are nicio justifi care. E 

foarte profi tabil aeroportul. 

Dacă e să privatizăm ceva 

sau să vindem, să concesio-

năm, putem începe, de exem-

plu, cu Univers T care e un 

hotel care nu ne aduce aproa-

pe niciun fel de profi t. Dar 

nu aeroportul. Aeroportul e 

un subiect sensibil. E bijute-

ria judeţului, ce să mai vor-

bim. Şi până la urmă a regi-

unii”, a mai spus Lăpuşan.

În schimb, liderul grupu-

lui PNL din Consiliul Jude-

ţean Cluj, Călin Tuluc, spune 

că este de acord cu concesio-

narea aeroportului.

„Personal, sunt de acord 

cu descentralizarea integra-

lă a tot ceea ce înseamnă ac-

tivitate comercială din sub-

ordinea Consiliului Judeţean, 

inclusiv concesionarea aero-

portului. Toate aeroporturi-

le mari din Europa, noduri-

le mari aeriene, sunt cu ma-

nagement privat. O chestie 

de perspectivă, extrem de 

complicată, pentru că aici e 

şi o chestie de legislaţie, nu 

ştim exact dacă legislaţia per-

mite să concesionăm, fi ind 

considerate elemente strate-

gice nu ştiu în ce măsură se 

poate concensiona. Şi nu se 

poate concesiona aeroportul, 

ci doar managementul, noi 

nu putem să dăm în conce-

sionare pistele. Pistele sunt 

obligatoriu să fi e domeniul 

public al judeţului Cluj prin 

lege. Noi putem concesiona 

managementul, Consiliul de 

Administraţie şi Directora-

tul. Ca idee, eu sunt de acord, 

dar e discuţie cu termen me-

diu şi lung pentru că în ce 

măsură legea ne poate aju-

ta să facem un pas de genul 

acesta”, a comentat Tuluc 

pentru Monitorul de Cluj.

Vicepreşedintele CJ Cluj, 

Vakar Istvan (UDMR), a con-

fi rmat întâlnirea lui Tişe cu 

delegaţia turcă.

„Nu am discutat cu preşe-

dintele despre acest subiect 

(n.red. concesionarea aero-

portului). Nu ştiu ce idei are. 

Nu ştiu de unde vine ideea, 

cu cine a discutat, care e stra-

tegia, dacă există sau e doar 

o poveste. Au mai fost poveşti 

de genul acesta. Eu am văzut 

acea delegaţie turcă, nu am 

participat, nu ştiu ce au dis-

cutat. Dacă ştiu să facă ceva 

bun nu am nimic împotrivă, 

doar să nu uităm că aeropor-

tul este o instituţie strategică. 

Nu e chiar simplu. Vom ve-

dea ce va fi ”, a spus Vakar.

Conducerea Aeroportului 

Cluj a refuzat să comenteze 

informaţia precizând că este 

atribuţia Consiliului Judeţean, 

dar în 2016, directorul David 

Ciceo spunea că tendinţa în 

Europa este de privatizare a 

aeroporturilor.

„Este atributul Consiliului 

Judeţean, fi ind proprietar Con-

siliul Judeţean Cluj, dar în Eu-

ropa este o tendinţă de priva-

tizare a aeroporturilor regiona-

le, majoritatea ţărilor europe-

ne deja au privatizat sau ur-

mează să privatizeze aeropor-

turile regionale”, spunea Ciceo.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, nu a 

putut fi  contactat pentru un 

punct de vedere.

DACĂ NU A PUTUT SĂ ÎNCHIDĂ AEROPORTUL, TIŞE VREA SĂ ÎL VÂNDĂ

Planul secret prin care Alin Tişe dă 
Aeroportul Cluj pe mâna turcilor!
În mare secret, preşedintele Consiliului Judeţean, Alin Tişe, s-a întâlnit cu o delegaţie turcă, 
cu care ar fi vorbit despre posibilitatea concesionării sau privatizării Aeroportului Internaţional Cluj.

Aeroportul Internaţional Cluj, cea mai 
profitabilă regie a Consiliului Judeţean
În cei 86 de ani de existenţă, 
Aeroportul Internaţional Cluj a devenit 
unul dintre cele mai importante aero-
porturi ale României. Dacă în anul 
1997 ocupa poziţia a 5-a în clasamen-
tul aeroporturilor din România din 
punct de vedere al traficului aerian, cu 
doar 48.886 de pasageri, astăzi este al 
doilea aeroport al ţării cu un trafic 
anual de peste 2 milioane de pasageri.

În 2018, Aeroportul Internaţional Avram 
Iancu Clu-Napoca a reușit, în perioada 
ianuarie-iunie, un profit de peste 2,6 mi-
lioane de euro.

„Creșterea veniturilor proprii în primul se-
mestru al anului 2018 faţă de primul se-

mestru al anului 2017 rezultă în principal 
din creșterea numărului de pasageri cu un 
procent de aproximativ 5%, prin creșterea 
numărului destinaţiilor regulate la 45 (in-
terne și internaţionale) faţă de 44 de desti-
naţii operate în primul semestru al anului 
2017”, arată conducerea aeroportului.

David Ciceo spunea că devierea Someșului 
și extinderea pistei sunt vitale în acest mo-
ment pentru dezvoltarea aeroportului și că, 
fără extinderea pistei, nu se va putea atin-
ge ţinta de 7 milioane de pasageri în 2030.

Aeroportul va încheia anul 2018 cu un trafi c 
de aproape 3 milioane de pasageri. În 2017, 
Aeroportul Internaţional Cluj a înregistrat un 
trafi c total de 2,69 milioane de pasageri.

Recent, un document semnat de Alin Tișe și alți funcționari 
din cadrul Consiliului Județean Cluj a fost înregistrat la 
Autoritatea Aeronautică Română cu informații absolut 
șocante, cea mai tare fi ind aceea că în orice moment pe no-
ua pistă de aterizare/decolare, investiție inaugurată în 
2013, care a costat 40 de milioane de euro, se pot produce 
catastrofe aeriene, care s-ar solda cu zeci sau sute de morți.

Tișe a vrut să închidă aeroportul

De când a revenit în fruntea CJ, Alin Tișe vrea să scape de directorul Aeroportului David CIceo
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În domeniul sportiv, recu-

perarea fi zică este proce-

sul de reducere al efortu-

lui după o solicitare. Este 

o fază de adaptare a orga-

nismului necesară pentru 

a preveni suprasolicitarea 

sau burnout-ul, atât fi zic 

cât şi psihic.

Recuperarea fi zică la spor-

tivi poate avea o formă acti-

vă şi pasivă. Dintre formele 

pasive, somnul este una din-

tre cele mai bune metode de 

recuperare şi odihnă.

Recuperarea activă are do-

uă obiective importante: re-

cuperarea stării fi ziologice a 

sportivului şi recuperarea psi-

hologică. Pentru fi ecare din 

aceste aspecte există metode 

efi ciente de recuperare ca: îno-

tul, masajul, hidromasajul, sa-

una sau activitatea fi zică di-

ferită de ceea ce obişnuieste 

sportivul să practice, ca: gim-

nastica în apă, antrenamente 

de propriocepţie şi jocuri.

La SPA Potaissa avem cele 

mai bune condiţii în a asigura 

această refacere de după efort, 

şi ne bucurăm că echipa de 

handbal AHC Potaissa Turda 

ne-a ales pentru a desfăşura la 

noi, aceste activităţi. La SPA 

Potaissa ei benefi ciază de cele 

mai bune servicii ca: aquasha-

pe, înot, sauna, jacuzzi, hidro-

masaj, duş subacval, fi tness.

AHC Potaissa – Recuperare după efort 
la Complex Balnear Potaissa

După ani de amânări, în 

care au fost cheltuiţi zeci de 

milioane de lei, Inspectoratul 

Şcolar Judeţean urmează 

să se mute într-un nou sediu. 

Noua locaţie este situată 

pe strada Argeş, iar în prezent 

au loc ultimele pregătiri pen-

tru a transforma noul spaţiu 

într-unul complet funcţional.

Conform inspectorului şco-

lar general, Valentin Cuibus, 

licitaţia privind execuţia şi 

amplasarea mobilierului a 

fost încheiată.

Lucrările la noul sediu al In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj au fost încheiate la sfârşi-

tul lunii mai, iar în toamnă a 

avut loc recepţia noii locaţii.

Iniţial, lucrările la acest obiec-

tiv au început în 2009 însă din 

cauza fi rmei Construdava, care 

a câştigat iniţial licitaţia, proiec-

tul a fost blocat mai mulţi ani. 

Lucrarea trebuia finalizată 

într-un an, iar proiectul preve-

dea o clădire de birouri cu trei 

nivele, un bazin de înot la stan-

darde internaţionale, o sală de 

sport multifuncţională şi 20 de 

spaţii de parcare.

Finanţarea este asigurată 

integral de către Ministerul 

Educaţiei, însa lucrările au fost 

oprite în mai multe rânduri ca 

urmare a faptului că la săpă-

turile fundaţiei au fost desco-

perite mai multe vestigii arhe-

ologice, ceea ce a determinat 

Ministerul Culturii să anuleze 

avizul acordat iniţial.

Valentin Cuibus a precizat 

că viitorul sediu al instituţiei 

pe care o conduce reprezintă 

doar o parte din proiectul an-

gajat de Inspectoratul Şcolar.

Proiectul prevede constru-

irea sediului ISJ, care costă 

10 milioane de lei, dar şi o 

bază sportivă a Clubului 

Sportiv Şcolar „Viitorul”, 

evaluată la 17 milioane de 

lei. „Suntem în sfârşit în ul-

tima fază, iar undeva în jur 

de 15 ianuarie, Inspectora-

tul se va muta definitiv din 

clădirea actuală”, a decla-

rat inspectorul şcolar gene-

ral, Valentin Cuibus.

În prezent, ISJ Cluj funcţi-

onează într-o clădire închiria-

tă în Piaţa Ştefan cel Mare, nu-

mărul 4, supranumită şi ”Ca-

sa Învăţătorului”.

După zece ani de amânări, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean are un sediu nou

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Micul oraş Huedin începe 

încet să se dezvolte. De 

luni, s-a pus în funcţiune 

sistemul de semaforizare, 

ceea ce înseamnă că se 

vor mai rezolva din pro-

blemele cu aglomeraţia, 

iar viitorii şoferi vor 

putea să susţină exame-

nul auto chiar în localita-

tea în care au făcut şcoala 

de şoferi, fără să fi e nevo-

ie să facă zeci de ore de 

condus în Cluj-Napoca.

În urmă cu mai bine de 

un an, din cauza modifică-

rilor legislative, tinerii care 

făceau şcoala de şoferi în 

Huedin trebuiau să susţină 

examenul în Cluj-Napoca, 

fiindcă nu existau intersec-

ţii semaforizate.

Începând de luni s-au 

pus în funcţiune semafoa-

rele în Huedin, iar repre-

zentanţii Prefecturii au 

anunţat că începând de anul 

viitor, candidaţii la exame-

nul de obţinere a permisu-

lui de conducere vor putea 

susţine proba practică de 

traseu şi în micul oraş.

Semafoare cu senzori

Timp de câteva săptămâni, 

semafoarele care au fost in-

stalate în Huedin au funcţi-

onat intermitent, pentru ca 

oamenii să se obişnuiască 

cu ele. De luni, acestea func-

ţionează în regim permanent. 

Conducătorii auto trebuie să 

ţină cont de faptul că sema-

foarele sunt cu senzori. Pen-

tru a intra în aria senzorilor, 

iar culoarea semaforului să 

se schimbe, autovehiculul tre-

buie să fi e oprit la maxim doi 

metri de trecerea de pietoni, 

atunci când se acordă priori-

tate de trecere. Odată cu por-

nirea semafoarelor intră în 

vigoare noi reglementări de 

circulaţie. Astfel, circulaţia 

de pe aleea dintre Profi  şi 

Complex Comercial Vlădea-

sa va fi  pe sens unic. Se va 

putea intra pe alee din DN1, 

dar nu se va putea ieşi. Ieşi-

rea în DN1 se va realiza pe 

la gang sau în strada Vlădea-

sa şi pe urmă DN1.

„E un vis vechi de-al nos-

tru de a face această sema-

forizare a oraşului din cauza 

trafi cului crescut pe E60 şi a 

problemelor de circulaţie. Nu-

mai în 2017 am reuşit să avem 

fondurile necesare pentru a 

demara proiectul. Acest pro-

iect este plătit din banii Pri-

măriei Oraşului Huedin, fără 

nicio susţinere din partea Dru-

murilor Naţionale şi repre-

zintă un ajutor foarte mare 

pentru fl uidizarea trafi cului. 

În plus, în urmă cu un an s-a 

desfi inţat posibilitatea de sus-

ţinere a examenului pentru 

şcoala de şoferi în oraş pen-

tru că nu aveam semaforiza-

re. Acum că această proble-

mă s-a rezolvat, vor putea 

susţine examenul şi în ora-

şul nostru. Deci este o reali-

zare”, a declarat primarul 

Mircea Moroşan. .

Viaţă mai uşoară 
pentru cei care fac 
şcoala de şoferi

Fiindcă în Huedin nu 

existau intersecţii semafo-

rizate, examenul auto tre-

buia susţinut în Cluj-Napo-

ca, ceea ce însemna că tre-

buiau multe ore de condus 

cu instructor în municipiu. 

Asta îi punea în dificultate 

atât pe viitorii şoferi, cât şi 

pe instructorii auto.

„În lege, se prevede că se 

poate ţine examinare într-o 

localitate în care sunt inter-

secţii semaforizate. E mai bi-

ne fi indcă pentru a-i antrena 

să circule prin Cluj-Napoca 

trebuiau făcuţi 400 de kilo-

metri în fi ecare zi, mergeai 

cu câte patru elevi până aco-

lo şi trebuia să conducă pe 

rând, fi ecare”, a explicat Ku-

dor Levente, instructor auto.

Alţi instructori auto spun 

că este simplu de condus în 

oraşul Huedin şi susţinerea 

examenului în Cluj-Napoca 

era folositor.

„Sunt două situaţii. Da-

că privim partea umană, 

faptul că oamenii aceştia 

care vin din Ciucea, Vână-

tori, Mărişel, Poiana-Horii 

şi aşa mai departe, ca în zi-

ua examenului să se tre-

zească la ora 5 dimineaţa 

ca să ajungă devreme în 

Cluj-Napoca. Din punct de 

vedere al siguranţei circu-

laţiei, eu consider că era 

mai bine dacă se susţinea 

examenul la Cluj. Eu cred 

că gradul de dificultate al 

oraşului Huedin nu poate 

demonstra dacă o persoa-

nă ştie sau nu ştie să con-

ducă. Asta este părerea 

mea”, a declat un alt in-

structor auto din Huedin.

Huedin, oraşul fără dispozitive 
de semnalizare, are semafoare cu senzori
Viitorii şoferi vor putea susţine examenul auto la ei acasă

Începând de luni s-au pus în funcţiune semafoarele cu senzori în Huedin

MIRCEA MOROȘAN | 
primar Huedin

 „E un vis vechi de-al 
nostru de a face această 
semaforizare a orașului 
din cauza trafi cului 
crescut pe E60 și a 
problemelor de 
circulație. Numai în 
2017 am reușit să avem 
fondurile necesare 
pentru a demara 
proiectul. Acest proiect 
este plătit din banii 
Primăriei Orașului 
Huedin, fără nicio 
susținere din partea 
Drumurilor Naționale și 
reprezintă un ajutor 
foarte mare pentru 
fl uidizarea trafi cului.“

KUDOR LEVENTE | instructor auto

 „În lege, se prevede că se poate ține 
examinare într-o localitate în care sunt 
intersecţii semaforizate. E mai bine fiindcă 
pentru a-i antrena să circule prin Cluj-Napoca 
trebuiau făcuți 400 de kilometri în fiecare zi, 
mergeai cu câte patru elevi până acolo și 
trebuia să conducă pe rând, fiecare“



marți, 18 decembrie 2018 administratie.monitorulcj.ro 5

PUBLICITATEPUBLICITATE

Salariile angajaţilor 

din Primăria Cluj-Napoca 

cresc începând cu luna 

ianuarie 2019, în confor-

mitate cu Hotărârea 

Guvernului privind majo-

rarea salariului brut pe 

economie.

Este vorba despre Hotărâ-

rea de Guvern nr 937/7.12.2018, 

prin care salariul minim brut 

pe economie creşte de la 1900 

de lei la 2.080 de lei brut, re-

spectiv 2.350 de lei pentru per-

soanele cu studii superioare.

„Potrivit Hotărârii Guver-

nului din 7 decembrie 2018 

pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe ţară ga-

rantat în plată, nivelul sala-

riului de bază minim brut pe 

ţară garantat în plată este de 

2080 lei. Propunem primaru-

lui municipiului Cluj-Napoca, 

spre aprobare, iniţiarea unui 

proiect de hotărâre privind 

stabilirea salariilor de bază în-

cepând cu 1 ianuarie 2019 

pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din a-

paratul de specialitae al pri-

marului”, se arată în proiec-

tul de hotărâre care va fi  dez-

bătut în şedinţa de Consiliu 

Local de miercuri.

În topul celor mai bine plă-

tiţi angajaţi din Primăria 

Cluj-Napoca se numără 

city-managerul Gheorghe Şu-

rubaru, care va încasa un sa-

lariu de 16.640 de lei, secre-

tarul Aurora Roşca va primi 

un salariu de 16.619 lei, iar 

arhitectul şef al oraşului Cla-

udiu Daniel Popa va pleca aca-

să cu 16.120 de lei pe lună.

Primarul şi viceprimarii nu 

sunt cuprinşi în grafi cul de 

creşteri salariale care vor in-

tra în vigoare de la 1 ianua-

rie 2019, lefurile acestora fi -

ind stabilie prin lege.

În octombrie, primarul Emil 

Boc avea un salariu lunar brut 

de 21.375 de lei, ceea ce co-

respunde unui salariu net de 

12.504 lei. Viceprimarii Olah 

Emese şi Dan Tarcea aveau 

un venit brut de 19.000 de lei 

şi unul net de 11.115 de lei.

Şefi i de servicii vor avea un 

salariu de 13.208 lei, faţă de 

12.065 de lei, iar şefi i de birou 

vor incasa 12.271 de lei, faţă 

de 11.210 de lei. De asemenea, 

de salarii mai mari se vor bu-

cura toţi angajaţii din struc-

turile care se afl ă în subordi-

nea Primăriei Cluj-Napoca. 

Dar şi muncitorii necalifi caţi 

ori şoferii vor trăi mai bine de 

la 1 ianuarie 2019.

Salariul brut al unui şofer 

poate ajunge, în Primăria Mu-

nicipiului Cluj-Napoca, la 5.283 

de lei (majorat de la 4.827).

Un referent debutant din 

Poliţia Locală va avea un sa-

lariu brut de 3.169 de lei (ma-

jorat de la 2.413), iar dacă a-

re grad profesional şi experi-

enţă, salariul său va ajunge la 

8.610 lei (majorat de la 7.900 

de lei). Un portar, cu experi-

enţă mai mica de 3 ani, va 

câştiga de anul viitor un sa-

lariu de bază de 3.557 de lei, 

faţă de 3.249 de lei, iar unul 

cu experienţă va câştiga 4.429 

de lei, faţă de 4.046 de lei.

Cel mai modest salariu din 

Primăria Cluj-Napoca revine 

unui muncitor necalifi cat (fă-

ră sporuri), care va avea un 

salariu lunar de 3.134 de lei, 

faţă de 2.299 de lei net. Gra-

fi cul de creşteri salariale, va-

labil de la 1 ianuarie 2019, nu 

se referă şi la salariul prima-

rului municipiului sau ale vi-

ceprimarilor, întrucât acestea 

sunt stabilite prin lege.

BUGETARI DE LUX ÎN PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA

2.000 €/lună pentru un poliţist local 
şi peste 1.000 € pentru un şofer
Salarii mai mari pentru funcţionarii publici din Primăria Cluj-Napoca, de la 1 ianuarie 2019

Salariile angajaţilor din Primăria Cluj-Napoca cresc începând cu luna ianuarie 2019

Administrator public  
 16.640 lei

Secretarul Primăriei  
 16.619 lei

Arhitect șef  16.120 lei

Directori, șef comparti-
ment, directori executivi  
 14.352 lei

Șef serviciu  13.208 lei

Șef birou  12.272 lei

Poliţist local  8.650 lei

Șofer  5.283 lei

Portar, paznic  4.429 lei

Topul salariilor

Un concurs internaţional 

de soluţii urmează să fi e 

lansat în 2019 pentru 

Plan Urbanistic Zonal 

director pentru dezvolta-

rea de la zero a cartieru-

lui Sopor, pe o zonă de 

aproape 250 de hectare.

Administraţia locală a sta-

bilit cuantumul premiilor pen-

tru acest concurs de soluţii la 

2.990.000 de lei (circa 650.000 

de euro). Premiul 1 va fi  repre-

zentat de contractul de proiec-

tare şi va fi  de de 2,9 milioan 

lei. Premiul II va fi  120.000 lei, 

iar premiul III de 70.000 lei.

Concursul de soluţii va fi  

lansat în 2019, în parteneriat 

cu Ordinul Arhitecţilor din Ro-

mânia – Filiala Transilvania 

(OAR-T). În 2017, Primăria 

anunţa că vrea să facă din 

drumul de peste 4 kilometri 

Colonia Sopor o stradă cu pa-

tru benzi. Declaraţiile veneau 

după ce un grup de cetăţeni 

furioşi i-au tot cerut asfalt ani 

de zile primarului.

În 2013, oamenii s-au apu-

cat să pună ei pietriş în gropi-

le gigantice de pe stradă în ca-

re îşi rupeau maşinile. În 2016, 

riveranii din Sopor l-au con-

vins pe primarul Emil Boc să 

iasă din birou, într-o zi cu ploa-

ie, să le înţeleagă drama. 

Atunci, Boc promitea că Pri-

măria va contracta un credit 

de 30 de milioane de euro pen-

tru asfaltări în care va fi  prin-

să şi artera Colonia Sopor.

În 2018, primarul Boc a anun-

ţat că vrea un Plan Urbanistic 

Zonal director pentru dezvolta-

rea de la zero a cartierului So-

por, aşa cum ar trebui să arate 

un cartier: cu străzi capacitate 

pentru numărul de locuitori, cu 

trotuare, cu zone verzi şi cu do-

tări de învăţâmânt pentru cei 

care trăiesc în respectiva zonă.

Potrivit primarului, după 

fi nalizarea PUZ-ului director 

de cartier, administraţia loca-

lă îşi va asuma să facă prin-

cipala arteră din cartier, Co-

lonia Sopor.

Premii de peste 650.000 
de euro pentru un concurs 
de soluţii în Sopor

Abonează-te la
monitorul 0264.59.77.00

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

LEAFĂ

21.375 lei
(Salariu brut)

încasa primarul Emil Boc în luna octombrie 2018
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România a avut, în 

noiembrie, cea mai mare 

rată anuală a infl aţiei din-

tre statele membre ale 

Uniunii Europene, cu un 

avans al preţurilor de 

consum de 3,2%, la egali-

tate cu Estonia şi Ungaria.

Cu toate acestea, în România 

rata anuală a infl aţiei a scăzut 

semnifi cativ de la 4,2% în luna 

octombrie la 3,2% în luna no-

iembrie, arată datele publicate, 

luni, de Ofi ciul European de Sta-

tistică (Eurostat). Rata anuală a 

infl aţiei în Uniunea Europeană 

(UE) a scăzut în luna noiembrie 

2018 până la 2%, de la 2,2% în 

luna octombrie, în timp ce în zo-

na euro infl aţia a scăzut până la 

1,9% de la un nivel de 2,2% în-

registrat în luna octombrie. În 

cazul zonei euro, cel mai sem-

nifi cativ impact asupra creşterii 

anuale a preţurilor l-au avut pre-

ţurile la energie (0,88 puncte pro-

centuale), urmate de preţurile la 

servicii (0,57 puncte procentua-

le) şi de cele la alimente şi ţigări 

(0,38 puncte procentuale). În ce-

ea ce priveşte România, datele 

publicate anterior de Institutul 

Naţional de Statistică (INS) ara-

tă că rata anuală a infl aţiei în lu-

na noiembrie a scăzut la 3,4%, 

de la 4,3% în octombrie, în con-

diţiile în care mărfurile nealimen-

tare s-au scumpit cu 4,24%, ce-

le alimentare cu 2,86%, în timp 

ce serviciile au înregistrat un 

avans de 2,5%.

În acest an, cea mai mare ra-

tă anuală a infl aţiei în România 

a fost înregistrată în luna mai, 

respectiv 5,41%, acesta fi ind cel 

mai ridicat nivel din februarie 

2013, când creşterea preţurilor 

de consum a fost de 5,65%.

România, cea mai mare creştere 
a preţurilor de consum

Profesorul Vasile Puşcaş, 

fostul negociator-şef 

al aderării României 

la UE, susţine că strategia 

Alianţei de a accesa 

fonduri direct de la 

UE, din 2021, trebuie 

„să fi e aprobată de guvern 

şi de agenţia de dezvolta-

re regională”.

În acest context, specia-

listul consideră că „cei pa-

tru primari care au speriat 

Estul (României) au ieşit pu-

blic prematur şi neinspirat, 

uitând să-şi negocieze opţi-

unile mai întâi în Bucureşti, 

dar şi la Cluj şi Timişoara 

(cele două municipii care 

găzduiesc Regiunile de Dez-

voltare Nord-Vest şi Sud-Est).” 

Pe de altă parte, reacţiile po-

litice la înfi inţarea Alianţei 

au scos la iveală „lipsa de 

voinţă a decidenţilor politici 

ai României de a adopta me-

todele descentralizării rea-

le”, spune Puşcaş, citat de 

adevărul.ro.

„În ceea ce priveşte 

aşa-numita Alianţă a Vestu-

lui (4 judeţe, care fac parte 

din două Regiuni de dezvol-

tare din vestul României), 

ea este doar o iniţiativă ne-

buloasă a primarilor celor 4 

municipalităţi, exprimând 

doar obiectivul dezvoltării 

sub-regionale, precizând câ-

teva frustrări şi scopuri fă-

ră a le circumscrie unei stra-

tegii de dezvoltare de dura-

tă şi fără a arăta ancorarea 

în programul de dezvoltare 

a ţării, în programele celor 

două regiuni de dezvoltare 

ale României. Cel puţin nu 

am sesizat, până la acest 

moment, o asumare a iniţi-

ativei menţionate de către 

autorităţile de programare 

ale României şi nici de Agen-

ţiile de Dezvoltare Regiona-

lă Nord-Vest şi Sud-Vest. Ce-

ea ce înseamnă că iniţiati-

va despre care vorbim ex-

primă doar o intenţie pe ca-

re asociaţia celor 4 munici-

palităţi ar fi trebuit să o adre-

seze autorităţilor naţionale 

amintite. Doar dacă acestea 

vor fi convinse de eficienţa 

unui astfel de instrument de 

finanţare prin fondurile 

structurale europene, opţi-

unea se va concretiza în pro-

iecte şi programe ale sub-re-

giunilor încorporate.Iar da-

că aceştia au urmărit mai 

degrabă scopuri politice şi 

electorale, atunci nu şi-au 

calculat bine momentul şi 

cu atât mai puţin discursul 

de promovare”, spune fos-

tul negociator-şef.

Efectele politice ale 
„Alianţei Vestului”

„Aşa-numita „Alianţă a 

Vestului” a stârnit spaima 

celor care sunt legaţi încă 

de concepţia centralismului 

etatist. A scos la iveală frus-

trări în alte zone ale ţării şi 

o incredibil de extinsă in-

cultură democratică şi de 

guvernare a României con-

temporane. Demonstrează 

lipsa de voinţă a decidenţi-

lor politici ai României de a 

adopta metodele descentra-

lizării reale şi aceeaşi inca-

pacitate din ultimele trei de-

cenii de a propune formule 

de regionalizare care să fa-

vorizeze eliminarea discre-

panţelor de dezvoltare, ma-

ximizarea eficienţei valori-

ficării resurselor locale, în-

tărirea coeziunii economi-

ce, sociale, teritoriale şi na-

ţionale, fără a fi afectat sta-

tutul României ca stat-naţi-

une unitar şi dispus la apro-

fundarea integrării europe-

ne”, a mai spus Puşcaş.

„Vom pune presiune 
pe Guvern”

În loc să-şi negocieze op-

ţiunile, aşa cum spune Vasi-

le Puşcaş, primarii din Ali-

anţă vor să pună presiune 

pe Guvern. „Noi, cei patru 

primari, o să punem toată 

presiunea de care suntem în 

stare pe Guvernul Români-

ei, în primul rând, să înţe-

leagă priorităţile ţării. În mo-

mentul în care ai conectivi-

tatea foarte bună, deja eşti 

atractiv, devii atractiv pen-

tru investiţii. 

Prioritatea zero a Româ-

niei de până acum este să-şi 

ridice în altă ligă nivelul de 

mobilitate. Asta e priorita-

tea zero, concentrare de re-

surse pe autostrăzi. Alianţa 

Vestului se va dovedi o for-

ţă care, printre altele, va ac-

celera procesul de realizare 

a acestor două autostrăzi, 

îşi va aduce contribuţia, 

chiar dacă nu alianţa le va 

face. Dar vocile noastre nu 

vor putea fi ignorate”, a de-

taliat Nicolae Robu, prima-

rul Timişoarei.

De cealaltă parte, George 

Jiglău, cercetător la Centrul 

pentru Studierea Democraţi-

ei şi cadru didactic la Facul-

tatea de Ştiinţe Politice, Ad-

ministrative şi ale Comuni-

cării, susţine că reacţiile 

PSD-ului la Alianţa Vestului 

fac parte dintr-un discurs na-

ţionalist care „să fi e vândut 

uşor electoratului social-de-

mocrat”, dar, totuşi „nu mai 

convinge pe nimeni”.

„Era de aşteptat ca în ju-

rul acestui subiect să se pro-

page un discurs mai naţiona-

list. Este o nişă pe care, în a-

fara de PSD, n-are cine s-o ex-

ploateze. Este un tip de dis-

curs care poate fi  vândut foar-

te uşor pentru electoratul so-

cial-democrat. Această abor-

dare nu cred că va schimba 

fundamental nici Alianţa şi 

nici nu va convinge pe nimeni 

că e o ameninţare la adresa 

integrităţii Statului Român. 

Este un element toxic pe ca-

re-l găsim în discursul politic 

de la noi. Era de aşteptat să 

fi  genul asta de teamă. Sunt 

sigur că PSD n-ar fi  avut ace-

eaşi reacţie dacă o astfel de 

Alianţă se făcea în Sudul ţă-

rii. Este o alianţă de primari, 

toţi de la PNL, ai unor oraşe 

care s-au dezvoltat destul de 

mult, putem spune că sunt 

modele de oraşe de succes . 

Este oarecum fi resc ca genul 

acesta de asociere ambiţioasă 

să apară între 4 oraşe de aces-

te fel şi nu în altă parte a ţă-

rii: pentru a lua parte la un 

astfel de proiect trebuie să ai 

un CV în spate, să demonstrezi 

că ai capacitate, trebuie să ai 

o bază fi nanciară. Rămâne de 

văzut cât de efi cientă va fi . Eu 

sper să se descurce atât de bi-

ne încât să creeze un senti-

ment de gelozie în alte admi-

nistraţii, care să dorească să 

urmeze modelul. Pe de altă 

parte, dincolo de dimensiu-

nea geografi că, Alianţa este o 

formă de respingere a felului 

în care se cooperează între 

administraţiile locale şi cea de 

la Bucureşti. Acolo unde co-

munităţile sunt mai puţin dez-

voltate, nivel de dependenţă 

de Bucureşti este mai ridicat, 

dar unde nivelul de dezvolta-

re este mare există să senti-

mentul că se poate şi mai bi-

ne, iar relaţia cu Bucureştiul 

împiedică această dezvolta-

re”, a comentat Jiglău.

Negociatorul-şef al aderării la UE, Vasile Puşcaş: 
„Alianţa Vestului, spaima Estului”
Fostul negociator-şef al aderării României la UE, Vasile Puşcaş, susţine, într-o analiză că Alianţa Vestului 
a stârnit „spaima celor care sunt legaţi încă de concepţia centralismului etatist”. 

Primarii din Oradea, Cluj-Napoca, Timişoara şi Arad fac parte din Alianţa Vestului

VASILE PUŞCAŞ | Fostul negociator-șef al aderării României la UE

 „Cei patru primari care au speriat 
Estul (României) au ieşit public 
prematur şi neinspirat, uitând 
să-şi negocieze opţiunile mai întâi 
în Bucureşti, dar şi la Cluj şi 
Timişoara (cele două municipii 
care găzduiesc Regiunile 

de Dezvoltare Nord-Vest şi Sud-
Est).“ Pe de altă parte, reacţiile 
politice la înfiinţarea Alianţei au 
scos la iveală „lipsa de voinţă a 
decidenţilor politici ai României 
de a adopta metodele 
descentralizării reale“
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Viktoria are şase ani. Este 

frumoasă, este veselă, îi 

place să se joace aşa cum îi 

place oricărui alt copil. Însă 

fetiţa are grave probleme de 

sănătate, din cauza lipsei 

de oxigen. Acum are nevoie 

de ajutorul oamenilor cu 

sufl et mare, pentru a avea 

şansa la o viaţă normală.

Primele probleme

Viktoria a început să creas-

că, să se dezvolte, a învăţat să 

meargă, iar mama ei a observat 

că uneori cade fără niciun mo-

tiv. Medicul i-a spus că oasele 

îi sunt sănătoase, că nu are ni-

cio problemă, după ce i-au fă-

cut o radiografi e. Au cerut o a 

doua opinie, la o clinică priva-

tă. Nici acolo nu au depistat 

vreo problemă din punct de ve-

dere al oaselor, însă au desco-

perit că există probleme din ca-

uza neurologice.

„De acolo au început seri-

ile de analize de la neurolog 

care atunci mi-a spus ca Vickto-

ria este rămasă în urmă. Cine 

nu ştie ce înseamnă crede ca 

totul e ok şi îşi va reveni. 

Vicktoria este un copil cu lip-

sa de oxigen. I-a fost afectat 

partea cu creierul central, vor-

birea mersul şi gândirea”, ex-

plică mama fetiţei.

Tratamente costisitoare

Viktoria încă nu vorbeşte şi 

nu se descurcă singură, de ace-

ea va merge la grădiniţă până 

la vârsta de 8 ani. Cu ajutorul 

unor oameni cu sufl et mare, 

Melinda a reuşit să o ducă pe 

micuţă în Turcia, unde a făcut 

două celule stem, în lună no-

iembrie. Încă sunt acolo, prin-

tre străini.

„Se văd schimbări la gândi-

re şi puţin la mers, în sensul 

ca deja merge mult mai con-

trolat pe talpa piciorului. Ni s-a 

recomandat ca întorcându-ne 

în tara sa facem fi zioterapii şi 

ozonizare, stimulare cognitiva 

şi logopedie. Pentru anul care 

vine, când ajungem în ţară, 

vom începe un plan intens de 

terapii pentru Vicktoria, înce-

pând cu fi zioterapii, kinetote-

rapie, stimulare cognitiva, ozo-

noterapie, terapia cu oxigen şi 

terapia robotizata, apoi logo-

pedie”, spune Melinda.

Însă ele nu se descurcă sin-

gure, de aceea au nevoie de a-

jutor. Detalii despre cum puteţi 

dona găsiţi pe pagina de Face-

book a Melindei Nistor.

O fetiţă de doar şase ani 
are nevoie disperată de aer

Abonează-te la
monitorul

0264.59.77.00

O singură şcoală din jude-

ţul Cluj a fost închisă, luni, 

şi va rămâne închisă şi 

astăzi, din cauza ninsorilor 

căzute, dar elevi din alte 

cinci sate nu pot ajunge 

la ore ca urmare a drumu-

rilor acoperite cu zăpadă, 

pe care nu se poate circula.

Potrivit purtătorului de cu-

vânt al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean (ISJ) Cluj, Amalia 

Gurzău, în toate cazurile vor 

fi  luate măsuri ca orele să poa-

tă fi  recuperate de elevi.

„În comuna Bobâlna şcoa-

la gimnazială a fost închisă luni, 

nu s-au ţinut ore din cauza ză-

pezilor. De asemenea, din ca-

uza drumurilor impracticabi-

le, elevi din alte cinci sate nu 

pot ajunge la şcolile în care în-

vaţă şi care sunt situate în cen-

tre de comună. Este vorba des-

pre elevii din satele Straja, co-

muna Cojocna, Plopi şi Maş-

ca, comuna Valea Ierii, Vişag, 

comuna Sacuieu şi Cacoca, din 

comuna Iara. Vor fi  luate mă-

suri astfel încât cursurile sa fi e 

recuperate”, a spus luni presei 

purtătorul de cuvânt al IŞJ Cluj, 

Amalia Gurzău.

Atenţie unde vă parcaţi 
maşinile

În mai multe cartiere din 

Cluj-Napoca, din cauza canti-

tăţii mari de zăpadă, au înce-

put să se rupă copacii şi să ca-

dă peste autoturisme. Începând 

de duminică seara au fost în-

registrate mai multe astfel de 

situaţii pe următoarele străzi 

Băiţa, Aleea Herculane, Bucium, 

Macului. În aceste cazuri, pom-

pierii din cadrul Inspectoratu-

lui pentru Situaţii de Urgenţă 

Cluj au fost solicitaţi să inter-

vină. Acesta nu este singurul 

incident înregistrat ca urmare 

a cantităţilor abundente de nin-

soare. Ieri, la prânz, pompierii 

au fost solicitaţi să intervină 

pentru îndepărtarea zăpezii de 

pe acoperişul unui imobil de 

pe strada Regele Ferdinand, dar 

şi din Piaţa Unirii.

„Ca urmare a avertizărilor 

meteorologice de cod galben 

de ninsori, la nivelul judeţu-

lui Cluj nu s-au înregistrat 

efecte majore, pompierii fi -

ind solicitaţi să intervină în 

cursul nopţii şi al dimineţii 

în şase locaţii diferite din mu-

nicipiul Cluj-Napoca, unde 

arbori sau ramuri de arbori 

au cedat sub greutatea zăpe-

zii şi au căzut peste autotu-

rismele parcate. Nu au fost 

persoane rănite în urma aces-

tor evenimente, fi ind înregis-

trate doat pagube materiale. 

De asemenea, au fost primi-

te sesizări privind două străzi 

înzăpezite din municipiile Dej 

şi Câmpi Turzii, unde circu-

laţia era îngreunată. Au mai 

fost probleme pe drumul ju-

deţean spre Cheile Turzii şi 

pe un drum din comuna Câm-

peneşti”, au precizat repre-

zentanţii ISU Cluj.

Şi autobuzele au circulat 

cu mare greutate pe strada 

Edgar Quinet, dar şi în alte 

zone din oraş.

Clujenii şi-au curăţat 
singuri zăpada

Cantităţile impresionante de 

zăpadă care au căzut în ultime-

le zile încă le dau bătăi de cap 

clujenilor. Dacă fi rmele de sa-

lubritate îşi fac treaba şi nu prea, 

clujenii au ieşit la lopată şi cu-

răţă singuri trotuarele şi dau jos 

zăpada de pe acoperişuri. Unii 

au solicitat pompierii în ajutor, 

însă alţi cetăţeni au pus ei osul 

la treabă. Deocamdată, prima-

rul Emil Boc nu a sufl at niciun 

cuvânt în legătură cu interven-

ţia fi rmele de deszăpezire. Anii 

trecuţi, aceste fi rme au fost 

amendate, după ce primarul s-a 

arătat nemulţumit de cum s-a 

intervenit pe străzi după ninso-

rile abundente.

Zăpada continuă să facă probleme la Cluj. 
Copii din mai multe sate nu pot ajunge la şcoală
Cursurile dintr-o şcoală din Cluj sunt suspendate astăzi, 18 decembrie, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale 

În mai multe cartiere din Cluj, din cauza cantităţii mari de zăpadă, au început să se rupă copacii şi să cadă peste mașini

Dacă şoferii au fost nemul-

ţumiţi de modul în care (nu) 

au fost curăţate străzile, au 

existat şi clujeni care s-au bu-

curat de iarna ca în poveşti 

care s-a aşternut afară. 

O plapumă de nea s-a aşe-

zat peste oraş în noaptea ce 

a trecut şi a creat peisaje de 

poveste. De dimineaţă, oame-

nii au ieşit să-şi dea zăpada 

de pe maşini, copiii s-au bul-

gărit bucurându-se că, în sfâr-

şit, au parte de o iarnă aproa-

pe ca în poveşti. Parcul Cen-

tral al Clujului a fost plin de 

copii şi adulţi tot weekend -ul, 

iar rezultatele pot fi  văzute 

pe toate aleile. Oriunde întorci 

capul este un om de zăpadă, 

iar unii chiar au realizat „sta-

tuete” amuzante.

Peisaje de basm la prima 
ninsoare adevărată din Cluj
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Ministerul Apărării al 

Rusiei a anunţat luni des-

făşurarea a peste zece avi-

oane de luptă Suhoi SU-27 

şi SU-30 în Crimeea, după 

ce şeful diplomaţiei de la 

Moscova, Serghei Lavrov, 

a declarat că Ucraina pre-

găteşte 'o provocare' în 

apropierea peninsulei îna-

inte de sfârşitul anului, 

transmite Reuters.

Potrivit Ministerului Apă-

rării, avioanele de luptă vor 

fi  desfăşurate la baza aeriană 

Belbek din Crimeea, unde vor 

staţiona permanent.

''Avem informaţii (...) că 

pe linia de demarcaţie a for-

ţelor (din estul Ucrainei) mi-

litarii ucraineni au concentrat 

circa 19.000 de oameni şi o 

cantitate importantă de arma-

ment greu, pentru care bene-

fi ciază de ajutorul instructo-

rilor americani şi britanici'', 

a declarat şeful diplomaţiei 

ruse, citat de EFE.

În plus, a continuat Lavrov, 

autorităţile ruse dispun de in-

formaţii care le fac să creadă 

că, ''în ultimele 10 zile ale lu-

nii decembrie, (preşedintele 

ucrainean Petro) Poroşenko 

plănuieşte o provocare la fron-

tiera cu Rusia, la frontiera cu 

Crimeea''. ''Va primi din par-

tea noastră o replică pe care 

nu o va uita. Este ţara noas-

tră, sunt frontierele noastre'', 

a avertizat Lavrov.

Moscova a anexat în 2014 

Crimeea de la Ucraina, iar 

tensiunile dintre cele două 

state vecine s-au infl amat 

după ce Rusia a sechestrat, 

luna trecută, trei nave ucrai-

nene şi pe cei 24 de membri 

ai echipajelor în largul pe-

ninsulei, sub acuzaţia de pă-

trundere ilegală în apele te-

ritoriale ruseşti.

Rusia desfăşoară avioane 
de luptă în Crimeea

Canada caută mijloacele de 

a nu onora un important 

contract de vânzare de 

arme către Arabia Saudită, 

a anunţat duminică premi-

erul canadian Justin 

Trudeau, criticat 

de opoziţie şi de militanţii 

pentru apărarea drepturilor 

omului, relatează AFP.

Trudeau a declarat până acum 

că este "extrem de difi cil" de 

anulat acest contract de 15 mi-

liarde de dolari canadieni (9,9 

miliarde de euro), semnat de 

precedentul guvern conserva-

tor, "fără a trebui să plătim pe-

nalităţi exorbitante".

„Am moştenit un contract 

de 15 miliarde de dolari sem-

nat de Stephen Harper pentru 

exportul de vehicule blindate 

uşoare în Arabia Saudită", a 

reamintit liderul liberal în ca-

drul unui interviu pentru CTV. 

"Studiem permisele de export 

pentru a vedea dacă este po-

sibil să nu mai exportăm aces-

te vehicule în Arabia Saudită", 

a adăugat el fără a furniza al-

tă explicaţie.

Penalităţile fi nanciare ar de-

păşi un miliard de dolari cana-

dieni, a declarat el la sfârşitul 

lui octombrie.

Această comandă, încheiată 

în 2014, se referea iniţial la 928 

de blindate uşoare, dar a fost 

redusă la 742 la începutul anu-

lui. Este vorba despre cea mai 

importantă vânzare de arme ca-

nadiene din istorie, care urmea-

ză a fi  asigurată de General 

Dynamics Land Systems.

Cancelarul german Angela 

Merkel a anunţat în octombrie 

că ţara sa nu va autoriza expor-

turile de arme către Arabia Sau-

dită, dată fi ind incertitudinea în 

jurul circumstanţelor asasinatu-

lui jurnalistului Jamal Kha-

shoggi. Relaţiile între Canada şi 

regatul saudit au cunoscut o cri-

ză în ultimele luni. 

Canada nu mai vrea să vândă 
arme către Arabia Saudită

Aproximativ 10.000 de 

persoane au participat, 

duminică, la Budapesta, la 

un protest faţă de modifi -

cările legislaţiei în dome-

niul muncii, care au fost 

califi cate de oponenţi 

drept "legi ale sclaviei".

Protestatarii s-au strâns în 

centrul Budapestei, după care 

au mers în faţa Parlamentului, 

iar apoi s-au îndreptat spre se-

diul televiziunii publice.

Noile legi stipulează că fi r-

mele pot cere până la 400 de 

ore suplimentare şi pot amâna 

cu trei ani plata acestora. Gu-

vernul condus de Viktor Orban 

susţine că această reformă va 

aduce benefi cii angajaţilor şi 

companiilor care se confruntă 

cu o criză a forţei de muncă. 

Participanţii la manifestaţia in-

titulată "Crăciun Fericit, dom-

nule prim-ministru" au cerut 

anularea modifi cărilor contro-

versate din domeniul muncii, 

un serviciu de radiodifuziune 

independent şi eliminarea co-

rupţiei şi implicării Guvernu-

lui în domeniul justiţiei.

"Tot ce vreau pentru Cră-

ciun este democraţie", era 

scris pe o pancartă.

Poliţia a folosit gaze lacri-

mogene după ce unii protes-

tatari au aruncat cu sticle, pe-

tarde şi alte obiecte spre for-

ţele de ordine afl ate în zona 

sediului televiziunii publice.

Fidesz, partidul condus de 

premierul Viktor Orban, sus-

ţine că protestele sunt orga-

nizate de "mercenari străini" 

plătiţi de miliardarul ameri-

can George Soros.

Mii de persoane 
au protestat la Budapesta

Senatul american va 

publica în această săptă-

mână un raport care va 

prezenta detalii privind 

amploarea campaniei de 

dezinformare ruse din tim-

pul campaniei electorale 

pentru alegerile preziden-

ţiale din 2016, relatează 

duminică Washington 

Post, potrivit Reuters.

Raportul, care a fost obţi-

nut în draft de Washington 

Post, este primul care studia-

ză milioanele de postări pe so-

cial media furnizate de com-

panii majore precum Twitter 

Inc, Facebook şi Google Comi-

siei de informaţii a Senatului.

Textul furnizează mai mul-

te detalii privind eforturile cu-

noscute ale Agenţiei ruse de 

cercetare a internetului pen-

tru susţinerea campaniei lui 

Donald Trump în 2016 şi pen-

tru a semăna discordie între 

alegătorii americani postând 

chestiuni controversate lega-

te de violenţa armată şi de ra-

să, potrivit Washington Post.

Comisia nu a anunţat încă 

dacă susţine concluziile rapor-

tului, care a fost întocmit pen-

tru Senat de cercetători asoci-

aţi cu universitatea engleză 

Oxford, a precizat ziarul.

Acesta va fi  unul dintre ce-

le două rapoarte pe care comi-

sia le va face publice în aceas-

tă săptămână, a scris ziarul.

Un reprezentant al sena-

torului Richard Burr, preşe-

dintele comisiei senatoriale, 

a refuzat să comenteze a-

ceastă informaţie pentru Re-

uters duminică.

Rusia a negat că s-a ames-

tecat în alegerile prezidenţi-

ale din SUA, contrar conclu-

ziilor agenţiilor americane 

de informaţii.

Anterior în cursul anului, 

procurorul special american 

Robert Mueller a inculpat 13 

cetăţeni ruşi şi trei entităţi 

pentru conspiraţie în vede-

rea infl uenţării cursei prezi-

denţiale americane recurgând 

la identităţi false pe internet 

pentru a transmite mesaje 

care incită la divizare şi că-

lătorind prin SUA pentru a 

aduna informaţii şi a orga-

niza întruniri politice.

Un raport publicat de Senatul SUA va prezenta 
detalii ale ingerinţei ruse în alegerile din 2016

Deşi premierul Theresa 

May refuză organizarea 

unui nou referendum pri-

vind apartenenţa Marii 

Britanii la UE, doi consili-

eri se pregătesc pentru 

acest scenariu.

David Lidington, secretar 

de Stat la Cancelaria premie-

rului, a discutat cu deputaţi 

laburişti în efortul de a forma 

o coaliţie de susţinere a unui 

noi referendum.

La rândul său, Gavin 

Barwell, şeful personalului de 

la Downing Street 10, a decla-

rat că organizarea unui nou 

referendum este "singurul 

drum înainte", în contextul în 

care Acordul negociat de Lon-

dra şi Bruxelles pe tema Brexit 

probabil va fi  respins de Ca-

mera Comunelor.

Premierul Theresa May a 

obţinut sâptămâna trecută 

un vot de încredere în Par-

tidul Conservator.

Rezultatul votului riscă să 

amplifi ce clivajul în Partidul 

Conservator, în contextul Acor-

dului privind ieşirea Marii Bri-

tanii din Uniunea Europeană 

în martie 2019. Acordul pe te-

ma Brexit riscă să fi e respins 

de Camera Comunelor, iar, în 

cazul în care ar fi  aprobat, 

Guvernul conservator riscă să 

piardă majoritatea parlamen-

tară din cauza eventualei re-

trageri a susţinerii de către 

formaţiunea nord-irlandeză 

Partidul Democrat Unionist 

(DUP). Situaţia ar putea con-

duce la alegeri anticipate, la 

amânarea ieşirii Marii Brita-

nii din UE, la un nou referen-

dum şi chiar la anularea de-

ciziei privind Brexit.

Uniunea Europeană a sem-

nalat că nu va accepta rene-

gocierea Acordului semnat 

cu Marea Britanie pe tema 

Brexit. Theresa May vrea re-

negocierea situaţiei frontie-

rei nord-irlandeze. Acordul 

pe tema Brexit prevede un 

statut special pentru provin-

cia britanică Irlanda de Nord, 

în scopul evitării introduce-

rii controalelor la frontiera 

cu Irlanda, stat membru al 

Uniunii Europene. Prevede-

rea este contestată de nume-

roşi parlamentari britanici. 

Garanţiile acordate Irlandei 

de Nord riscă să blocheze 

Marea Britanie în "serii de 

negocieri repetate" în urmă-

torii ani, se arată în rapor-

tul guvernamental de evalu-

are juridică.

Theresa May a amânat de-

ja votul parlamentar pe tema 

Acordului Brexit, de teama 

unui eşec.

Se pregăteşte un nou referendum 
privind apartenenţa Marii Britanii 
la Uniunea Europeană
Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaborează planuri privind organizarea 
unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană

Theresa May a amânat deja votul parlamentar pe tema Acordului Brexit, de teama unui eşec
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Apple este chemată în 

faţa instanţei într-un pro-

ces în care este acuzată 

că şi-a indus intenţionat 

în eroare clienţii minţind 

sau ascunzând anumite 

detalii despre ecranele 

noilor modele de iPhone.

În centrul procesului es-

te ecranul OLED al modele-

lor iPhone XS şi iPhone XS 

Max, mai precis "bretonul", 

rezoluţia şi dimensiunea e-

fectivă a acestuia.

Apple este acuzată că fo-

loseşte pentru promovarea ce-

lor două modele imagini ca-

re ascund "bretonul" prin se-

tarea unui wallpaper negru şi 

că astfel clienţii ar fi  păcăliţi 

să creadă că ecranul s-ar în-

tinde până la rama superioa-

ră a dispozitivului.

Avocatul reclamantului Co-

urtney Davis spune Apple că 

cesta a fost păcălit să creadă 

că noile iPhone-uri nu au bre-

ton deoarece atât Apple cât şi 

alţi comercianţi folosesc ima-

ginile de produs ofi ciale, ca-

re ascund bretonul.

Pe lista de acuzaţii se mai 

găseşte faptul că Apple ar fi  

minţit în legătură cu diagona-

la reală a ecranului. Acesta 

nu ar avea 5,8 inch, cât pre-

tinde Apple, ci ar măsura în 

realitate 5,6865 inch.

În plus, acuzatorul spune 

că rezoluţia reală a ecranului 

este 2195 x 1125 pixeli, cu 10% 

mai mică decât pretinde Apple.

Davis spune că ecranele, 

care sunt produse de Sam-

sung, folosesc aşa-numiţi pi-

xeli falşi, pentru că sub-pixe-

lii care crează culorile sunt 

partajaţi între mai mulţi pi-

xeli, ceea ce ar înseamna că 

rezoluţia reală este mai mică.

Acuzatorul vrea ca proce-

sul să se transforme într-un 

„class-action” şi să reprezin-

te toţi utilizatorii care au 

cumpărat noile iPhone-uri, 

pentru ca aceştia să fi e des-

păgubiţi de Apple.

Suntem iar în punctul în 

care un telefon Samsung 

din familia Galaxy este cel 

mai aşteptat smartphone 

de pe piaţă, iar scurgerile 

de informaţii despre aces-

ta devin din ce în ce mai 

dese şi din ce în ce mai 

similare între ele, chiar şi 

de la surse diferite.

Mulţumită companiei Olixar, 

producătoare de accesorii, avem 

acum imagini cu cele trei mo-

dele Galaxy S10, noi informaţii 

despre confi guraţiile hardware, 

preţuri şi data de lansare. Desi-

gur, toate acestea sunt deocam-

dată doar „zvonuri”, însă isto-

ria spune că multe ar putea fi  

bazate pe informaţii valide, mai 

ales atunci când vin din surse 

cunoscute şi de încredre

În ceea ce priveşte designul, 

noile imagini confi rmă diverse-

le informaţii pe care le-am rapor-

tat şi în trecut, care vorbeau la 

momentul respectiv despre trei 

variante ale telefonului: Galaxy 

S10 Lite, Galaxy S10 şi Galaxy 

S10+. Modelul Lite vine cu un 

ecran plat şi cu o ramă mai groa-

să, iar Galaxy S10 şi S10+ păs-

trează design-ul curbat al dis-

play-urilor Infi nity de până acum. 

Toate au însă un decupaj în par-

tea de sus, în colţul din dreapta, 

pentru camera foto. Pe partea 

din spate, Galaxy S10 Lite ar pu-

tea integra două camere foto, iar 

S10 standard ar putea fi  livrat cu 

un sistem de trei camere, în timp 

ce Galaxy S10+ ar putea fi  pri-

mul model de smartphone din 

gama high-end cu patru came-

re foto. Cea de-a patra ar putea 

fi  echipată cu un senzor 3D Ti-

me of Flight, care poate îmbu-

nătăţi semnifi cativ funcţiile VR 

şi AR ale telefonului şi ar putea 

aduce noi funcţionalităţi pe dis-

pozitivele mobile Samsung.

Apple este dată în judecată pentru că ar fi 
minţit legat de ecranele noilor iPhone-uri

Noi detalii despre Samsung Galaxy S10

Vulnerabilitatea a fost 

a treia ameninţare de tip 

„zero-day” consecutivă 

detectată în decursul 

a trei luni, şi pe care 

experţii au botezat-o 

„Jasmine”, avertizează 

producătorul de soluţii 

de securitate informatică.

Conform specialiştilor, cea 

mai recentă vulnerabilitate 

exploatată (CVE-2018-8611) 

a fost găsită în programe 

malware care vizau un nu-

măr mic de victime din Ori-

entul Mijlociu şi Asia, prin 

care hackerii voiau să obţină 

acces de lungă durată în com-

puterele companiilor, prin in-

termediul vulnerabilităţii ze-

ro-day din sistemul de ope-

rare Microsoft Windows.

„Deoarece vulnerabilitatea 

există în modul kernel al sis-

temului de operare, exploit-ul 

este deosebit de periculos şi 

poate fi  utilizat pentru a oco-

li mecanismele de apărare în-

corporate în browser-ele web 

moderne, inclusiv Chrome şi 

Edge. Vulnerabilitatea a fost 

raportată companiei Micro-

soft, care a lansat un patch", 

anunţă Kaspersky Lab.

Experţii în securitate ciber-

netică explică faptul că vulne-

rabilităţile zero-day nu sunt cu-

noscute anterior şi, prin urma-

re, nu sunt rezolvate, rămânând 

bug-uri în software pe care ata-

catorii le pot exploata pentru a 

avea acces la sistemele si dis-

pozitivele victimelor. Aceste 

„resturi” sunt extrem de valo-

roase pentru atacatori şi, din 

păcate, sunt greu de detectat. 

Toate cele trei exploit-uri au 

fost detectate de tehnologia Kas-

persky Lab Automobile Explo-

it Prevention, încorporată în 

majoritatea produselor compa-

niei. Ca şi în cazul celor două 

vulnerabilităţi exploatate ante-

rior (CVE-2018-8589 şi C-

VE-2018-8453), pentru care Mi-

crosoft a publicat patch-uri în 

octombrie şi noiembrie, cel mai 

recent exploit a fost descoperit 

ţintind victime din Orientul Mij-

lociu. Noul exploit a fost bote-

zat „Jasmine”, după ce anteri-

orul primise numele „Alice”. 

Cercetătorii Kaspersky Lab 

consideră că noua vulnerabi-

litate a fost exploatată de că-

tre mai mulţi atacatori, inclu-

siv de un nou grup APT, nu-

mit Sandcat.

„Detectarea a trei zero days 

în modul kernel, în câteva luni, 

este o dovadă că produsele 

noastre folosesc cele mai bu-

ne tehnologii, capabile să de-

tecteze astfel de ameninţări 

complexe. Pentru organizaţii, 

este important să înţeleagă că, 

pentru a-şi proteja perimetrul, 

ar trebui să utilizeze o soluţie 

care să îmbine protecţia obiec-

tivelor cu o platformă avansa-

tă de detectare a ameninţări-

lor", susţine Anton Ivanov, se-

curity expert la Kaspersky Lab.

La începutul lunii octom-

brie, tot Kaspersky Lab anun-

ţa că a descoperit un nou 

malware prin care hackerii 

voiau să obţină acces de lun-

gă durată în computerele 

companiilor, prin interme-

diul vulnerabilităţii zero-day 

din sistemul de operare Mi-

crosoft Windows. Exploit-ul 

a fost trimis victimelor prin 

intermediul unui backdoor 

PowerShell. Ulterior, vulne-

rabilitatea a fost rezolvată 

de către Microsoft.

Vulnerabilitatea de tip "ze-

ro-day" reprezintă o eroare 

software sau hardware nedes-

coperită sau neraportată, ce 

permite trecerea neobservată 

a atacurilor cibernetice. Un 

atac de acest fel este un atac 

cibernetic ce exploatează o vul-

nerabilitate necunoscută pu-

blicului dintr-o resursă hardwa-

re sau software. Aceasta resur-

să poate fi  o aplicaţie softwa-

re, un sistem de operare sau 

un echipament hardware.

Pentru a evita exploit-urile 

zero-day, specialiştii recoman-

dă implementarea unor măsuri 

tehnice precum: evitarea utili-

zării software-ului care se ştie 

că este vulnerabil sau a fost fo-

losit recent în atacuri ciberne-

tice, asigurarea că software-ul 

folosit în companie este actu-

alizat periodic cu cele mai re-

cente versiuni, folosirea unei 

soluţii de securitate efi cientă, 

dotată cu funcţii de detecţie ba-

zată pe comportament, pentru 

protecţia împotriva ameninţă-

rilor cunoscute şi necunoscu-

te, care folosesc exploit-uri.

Jasmine – noua vulnerabilitate „zero-day” 
descoperită la Microsoft Windows
O nouă vulnerabilitate a fost descoperită prin intermediul tehnologiilor Kaspersky Lab în Microsoft Windows

O nouă vulnerabilitate a fost descoperită prin intermediul tehnologiilor Kaspersky Lab în Microsoft Windows
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (1.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (1.7)

¤ Ocazie! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, 
beci, sobe noi, apă caldă, pomi 
tineri de brazi, tuia, fosă septică 
la DN, la 7 km de Borsec, reno-
vată complet. Infromaţii la tele-
fon 0744-643989. (1.7)

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 ca-
mere, baie, bucătărie, cămară, 
beci, sobe noi, apă caldă, pomi 
tineri de brazi, tuia, fosă septică 
la DN, la 7 km de Borsec, reno-

vată complet. Infromaţii la tele-
fon 0744-643989. (14.14)

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

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

TERENURI

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

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

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

0745-251703.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Tutulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (1.10)

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

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

Gheorgheni.
Aștept telefoane la 

0745-616049.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, deco-
mandat. Informaţii la telefon 
0740-156142. (1.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mănăștur, deco-
mandat, aproape de mijloacele 
de transport. Informaţii și detalii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

SERVICII

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.

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.

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

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

UZ CAZNIC

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

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + 
hotă, preţ 350 lei, negociabil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (1.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (1.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţi-
me 188 cm, lăţime 120 cm, i-
deal pentru închis balcoane, 
pentru ferestre, deshidere stân-
ga, oscilobatant, preţ 600 
RON. Tel. 0748-220979. (1.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă 
faianţă albă, cu baterie, 60 x 
50 cm, WC cu rezervor și capac, 
calorifer 95 x 60 cm și candela-
bru cu 3 braţe cu abajure sticlă 
opaca. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(1.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, du-
blu, dulapuri, mese, toaletă cu 
oglindă, mobilă de bucătărie, bi-
rou, bibliotecă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (1.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (1.15)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (1.10)

¤ Vând urgent suplimentele a-

părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (1.10)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (1.10)

DONAŢII

¤ Familie defavorizată, caută oa-
meni cu sufl et, care ne-ar putea 
ajuta cu haine groase, încălţămi-
te, mâncare sau o sumă de bani. 
Mulţumim din sufl et! Relaţii la te-
lefon 0749-974302. (1.10)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(10.10)

¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (1.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept tele-
foane la 0735-176040. (1.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de hai-
ne, încălţămite, și multe alte 
lucruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (1.7)

¤ Vând armă de tir cu aer com-
primat ”Slavia CZ 630” de 4,5 
mm, , pistol ”Rohm” de 9 mm, 
cu gaze, pentru autoapărare și 
pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole deco-
rative, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 
role, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică 
de prune, din stoc, preţ 30 

RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și carpete cu diferite 
modele, preţ negociabil. Inf. la 
telefon 0264-591965. (1.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând blană de damă și pal-
ton bărbătesc de piele, nou. 
Sunaţi la telefon 0264-541633. 
(1.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (1.7)

PIERDERI

¤ S.C. MERZA POLISERV S.R.L. 
identifi cată prin C.U.I. RO 
10470344 cu sediul în Gherla, str. 
Dejului nr. 51 A, jud. Cluj, declar 
pierdut Certifi cat de clasifi care 
emis de Ministerul Tursimului au-
torizaţie nr. 9807A din 29 Apr. 
2011. Se declară nul.

¤ S.C. AOA IMPEX S.R.L., cu se-
diul în Romania, jud. Cluj, 
Cluj-Napoca, str. Ady Endre, nr. 7, 
declară pierdute urmatoarele do-
cumente: Certifi cat înregistrare 
fi scală, Certifi cat constatator și 
Rezoluţie. Se declară nule.

¤ Pierdut certifi cat de înmatricu-
lare și certifi cat constatator pen-
tru J12/2887/2012, C.U.I. 
30835550. Le declar nule.

¤ Pierdut legitimaţie pe numele 
MIERLUȘCĂ DIANA DUMITRIŢA, 
Facultatea de Electronică și Tele-
comunicaţii și Tehnologia Infor-
maţiei, Universitatea Tehnică. O 
declar nulă.

¤ Pierdut certifi cat constatator de 
autorizare la terţi, cu nr. 72151 
din 16.12.2014, al fi rmei S.C. 
ASEDEX S.R.L.,J12/159/2010, 
CUI 26473436, cu sediul social în 
sat Florești, comuna Florești, str. 
Stejarului, nr. 23-25, jud. Cluj. Se 
declară nul.

¤ Pierdut Certifi cate Constatatoa-
re pentru societatea VIRES CON-
STRUCT SRL pentru sediul din: 
Municipiul Cluj-Napoca, Aleea 
Prof. Valeriu Bologa, Nr. 3, tron-
son 2, ap. sp. com. 2, etaj parter, 
judeţ Cluj. Le declar nule.

CITAŢIE
Societatea Profesională Notarială Popa Ionuţ-Florin și 

Dorobanţu Simona-Iustina, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Napoca nr. 25, ap. 5, 7, Judeţul Cluj, citează pe toţi succe-
sibilii cu domiciliu necunoscut ai defunctului PÂSLARU IOAN, 
decedat la data de 15.05.2011, cu ultimul domiciliu în 
mun. Cluj-Napoca, str. Horea, nr.33, jud. Cluj, să se prezin-
te la sediul biroului notarial în data de 15 ianuarie 2019, 
ora 13.00, în Dosar 91/2018 pentru a participa, în calita-
te de succesibili, la dezbaterea procedurii succesorale.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile imo-
bile/mobile ale defunctului.
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum

13:00 Teleshopping

13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:05 Istoria cu Virgil

17:25 Parjolirea lumii

18:25 Live stadion

18:30  FIFA Club World Cup

20:30 Telejurnal

21:30 România 9

22:30 Ecaterina 

23:20 Mandru să fi i roman

23:30 Mystery Files 

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Intrusul

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuțite

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 Zeii Egiptului

23:00 Doom

PRIMA  TV

12:00 Teleshopping
14:00 Camera de râs
14:30 Teleshopping
15:05 Focus
16:00 Elisa
17:10 Trăsniți din NATO
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 În slujba legii
22:30 Starea naţiei
23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

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

LOOK TV

13:30 Teleshopping
14:30 Footbal Stars
15:00 Teleshopping
16:00 Rezumate UEFA 
Champions League
17:00 Știrile Look Sport
17:30 Matching Champions
18:30 Magazin UEFA 
Champions League
19:00 Rezumatele Ligii I 
Betano
19:45 Baschet Euroliga: 
Fenerbahce – CSKA Moscova
21:45 Baschet Euroliga: 
Barcelona - Olympiacos
23:45 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Dinamo București – CS U 
Craiova

RADP Cluj-Napoca 
anunţă 

că începând cu data de 23 decembrie 2018, 
pe perioada sezonului rece, 

Piaţa de Vechituri (Oser) nu va mai 
funcţiona în zilele de duminică, urmând a fi  

deschisă numai în zilele de sâmbătă.

ANUNŢ PUBLIC

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, ATS ENERGY 
S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „MICROHIDROCENTRALA 
RĂCĂTĂU“, din extravilanul satelor Mărișel și Măguri-Răcătău, 
comunele Mărișel și Măguri-Răcătău, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni-joi, între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 
8:00-14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Expoziţie aniversară 
la Ferrari
Muzeul Ferrari va găzdui o expozi-
ţie specială în onoarea fostului pi-
lot german Michael Schumacher, 
care va aniversa 50 de ani la înce-
putul anului 2019, a anunţat scu-
deria Ferrari de Formula 1. Ferrari 
îi va aduce un omagiu lui Michael 
Schumacher, pilotul care a obţi-
nut cele mai multe titluri mondia-
le pentru echipa italiană (5), în-
tre 2000 și 2004. Germanul a 
mai cucerit două titluri mondiale 
cu Benetton în 1994 și 1995. La 
Ferrari, Schumacher a ajutat echi-
pa să câștige și 6 titluri mondiale 
la constructori. Schumacher va 
împlini 50 de ani pe 3 ianuarie, 
iar din 2013 nu a mai apărut în 
public după ce a suferit un acci-
dent grav la cap într-un acci-
dent de schi.

Meci restant
Echipa de baschet masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca va juca etapa a 
XII-a, restantă, cu CSM 2007 
Focșani. Programată iniţial pe 
12 decembrie, partida va avea 
loc astăzi, 18 decembrie, în 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian” de la ora 17:00. CSM 
Focșani ocupă locul șase în cla-
samentul Grupei C a Ligii 
Naţionale, cu 19 puncte, iar 
echipa clujeană se afl ă pe locul 
10 cu 13 puncte.

Simona Halep, 
tot pe primul loc

Luni dimineaţă, 17 decembrie, 
WTA a anunţat noul clasament 
mondial, în care au apărut câ-
teva modifi cări în urma rezulta-
telor înregistrate în turneul de 
la Dubai. Simona Halep se 
menţine pe primul loc mondial, 
ajungând la săptămâna cu nu-
mărul 59 în poziţia de lider 
mondial, la un avans de 1046 
de puncte faţă de ocupanta lo-
cului doi, Angelique Kerber. 
Trei jucătoare din România, din 
top 150, și-au schimbat poziţii-
le, faţă de săptămâna trecuta. 
Ana Bogdan a coborât o poziţie 
și a ajuns pe 76, Sorana Cîrstea 
a urcat un loc, este pe 84, iar 
Alexandra Dulgheru a ajuns de 
pe 145 pe 146. În schimb, 
Mihaela Buzărnescu a rămas 
pe locul 24, Irina Begu pe 67, 
iar Monica Niculescu pe 99.

Supercampioni 
la lupte
În perioada 14-16 decembrie, 
Sala Sporturilor din Comuna 
Putna, judeţul Suceava, a găz-
duit Cupa României pentru ju-
niori la lupte libere, lupte femi-
nine și lupte greco-romane. 
Echipa CSS Viitorul – CS ”U” 
Cluj s-a clasat pe locul doi la a-
ceastă competiţie, iar Molnoș 
Norbert și Drânda Ciprian sunt 
supercampionii României, ei 
clasându-se pe primul loc atât 
la Campionatul Naţional, cât și 
la Cupa României, la aceeași 
categorie de greutate.

Pe scurt

Selecţionata României de 

handbal feminin a revenit 

ieri în ţară după partici-

parea la EURO 2018, acolo 

unde tricolorele au înche-

iat pe locul 4, după ce au 

pierdut fi nala mică în faţa 

Olandei, scor 20-24.

Naţionala de handbal fe-

minin a României a fost în-

vinsă duminică, la Paris, de 

reprezentativa Olandei, scor 

24-20 (15-8), în fi nala mică 

a Campionatului European. 

România încheie astfel pe lo-

cul IV, în timp ce Olanda ia 

medalia de bronz. Pentru tro-

feu vor juca, de la 18.30, Ru-

sia şi Franţa.

N-a fost tocmai fi nala do-

rită de toţi românii. Nici de 

fetele lui Martin Ambros ca-

re au făcut poate cel mai slab 

meci de la turneul fi nal din 

Franţa. Olanda a fost echipa 

mult mai bună la fi nal, chiar 

dacă a scăzut turaţia motoa-

relor în partea a doua.

Gabriela Perianu a explicat 

că obiectivul principal al Ro-

mâniei este legat de Jocurile 

Olimpice din 2020.

„A fost un rezultat bun 

pentru România zic eu, dar 

noi ne gândim în continua-

re la visul nostru. Eu cred 

că pentru moralul nostru e 

un loc foarte bun şi am câş-

tigat multe lucuriri la acest 

campionat. Noi suntem mân-

dre pentru ce am realizat 

acolo şi foarte împlinite. Am 

câştigat multe lucruri ca echi-

pa. Probabil am prins vârful 

de formă în grupe, dar nu 

mai contează atât de mult 

evoluţia, ci rezultatul. A con-

tat enorm că nu a fost Cris-

tina Neagu. Visul nostru e 

Olimpiada şi avem de mun-

cit pentru ce va fi  acolo”, a 

spus Gabriela Perianu, po-

trivit telekomsport.ro.

Crina Pintea a fost desem-

nată de EHF cel mai bun pi-

vot al actualei ediţii a Campi-

onatului European de hand-

bal feminin, care se desfăşoa-

ră în Franţa.

Rezultatele României la CE 

din Franţa: România – Cehia 

31-28 (17-11), România – Ger-

mania 29-24 (14-11), Norve-

gia – România 23-31 (12-18), 

în grupa preliminară D, Ro-

mânia – Olanda 24-29 (10-11), 

România – Spania 27-25 

(10-12) şi România – Ungaria 

29-31 (17-17), în grupa prin-

cipală II, România – Rusia 

22-28 (15-16) în semifi nale şi 

România – Olanda 20-24 

(8-15), în fi nala mică.

Echipa României are în 

palmares o singură medalie 

continentală, bronz, în 2010, 

iar la ultima ediţie, în 2016, 

s-a clasat pe locul 5. În 2016, 

titlul a revenit Norvegiei (lo-

cul 5 în 2018).

Doar pe locul 4, 
dar cu moralul ridicat, 
handbalistele au revenit în ţarăCătălin Moroşanu (34 

de ani) a acceptat provo-

carea lansată de Daniel 

Ghiţă (37 de ani), cel care 

a revenit în galele 

de kickbox după 

o absenţă de patru ani.

Daniel Ghiţă le-a lansat 

provocarea celor mai impor-

tanţi luptători români: Cătă-

lin Moroşanu, Benny Adegbuyi 

sau Raul Cătinaş. Cel care s-a 

arătat dispus să urce în ring 

cu Ghiţă este „Moartea din 

Carpaţi”, care tocmai a ac-

ceptat invitaţia.

Imediat după ce l-a făcut 

K.O. pe Dzevad Poturak, Da-

niel Ghiţă l-a provocat la un 

meci pe Cătălin Moroşanu. 

Cătălin Moroşanu a accep-

tat provocarea lui Daniel 

Ghiţă încă de câteva săptă-

mâni, când l-a invitat pe 

„Samurai” în promoţia Dyna-

mite. Ghiţă a respins aceas-

tă variantă, venind cu pro-

punerea ca meciul să se dis-

pute într-o gală neutră.

Cătălin Moroşanu vrea ca 

duelul cu compatriotul său să 

se dispute în Glory – cea mai 

titrată promoţie din lume şi 

totodată îi cere lui Daniel Ghi-

ţă să renunţe la meciul pro-

gramat cu Petr Vondracek, la 

începutul anului 2019.

„Te-am respectat, ai fost 

numărul 1, acum Benny es-

te numărul 1. Nu vrei să 

lupţi în Dynamite? Foarte 

bine! Nu vrei să lupţi cu 

mine aici? Foarte bine. Vrei 

gală neutră? Hai să o fa-

cem! Eu spun că Glory, aco-

lo unde şi eu, şi tu am fost, 

este singura soluţie. Îţi cer 

public să renunţi la meciul 

cu un sportiv pe care cole-

gul meu de sală, Sebi Cio-

banu, l-a bătut de două ori 

şi să începi discuţiile pen-

tru un meci direct. Acum 

nu mai ai nicio scuză! Aş-

tept ora şi data”, a scris Că-

tălin Moroşanu pe pagina 

de Facebook.

Meciul dintre Daniel Ghi-

ţă şi Cătălin Moroşanu are 

toate şansele să se concreti-

zeze, iar confruntarea să ai-

bă loc în 2019.

Răspunsul lui Daniel Ghiţă 

a venit destul de repede. Aces-

ta îi reproşează că deşi este 

mai în formă se leagă de ori-

ce scuză pentru a nu lupta.

„În sfârşit, a răspuns Mo-

roşanu la provocarea mea! Eu 

te am provocat, nu tu pe mi-

ne! Eu am cerut ora şi data! 

Poate în gala de la Chicago? 

Se putea la Local Kombat sau 

o gală fără nume în România 

cu teste, arbitrii neutri! Ori-

unde, oricând, doar să lupţi 

odată! Pentru tine nu trebuie 

sa renunţ la nicio luptă, că nu 

am nevoie de mare pregătire 

să urc cu tine în ring”, a scris 

Daniel Ghiţă pe Facebook.

Daniel Ghiţă este mare 

fan al echipei Universitatea 

Cluj. La ultima luptă pe ca-

re a avut-o la Cluj-Napoca 

suporterii echipei cluejen l-a 

aplaudat la fi nalul meciului, 

acesta mulţumindu-le.

Daniel Ghiţă şi Cătălin Moroşanu au ajuns la un 
numitor comun. „Să vedem locul, ora şi data”

După plecarea lui Iuliu 

Mureşan de la clubul CFR 

Cluj şi venirea lui Daniel 

Stancu, antrenorul grupă-

rii clujene, Antonio 

Conceicao, are ca obiectiv 

clasarea pe prima poziţie 

a clasamentului Ligii 1 

la fi nalul lui 2018. 

Acest lucru este un obiec-

tiv care ar putea 

să nu se îndeplinească.

Duminică, CFR Cluj a dis-

putat penultimul meci al anu-

lui împotriva formaţiei FC 

Viitorul. După victoria de 

duminică aseara a formaţiei 

FCSB împotriva echipei FC 

Botoşani, CFR Cluj şi FCSB 

se afl ă la egalitate de punc-

te. În cazul unei înfrângeri 

cu FC Viitorul, meciul de la 

Bucureşti va însemna un ade-

vărat derby fotbalistic dar 

totodată şi semnarea demi-

siei lui Antonio Conceicao.

Astfel, dacă vrea să rămâ-

nă pe bancă, Toni Conceicao 

trebuie să termine anul pe pri-

mul loc. Portughezul mai are 

contract până la fi nalul sezo-

nului, iar în eventualitatea unui 

nou titlu, acest angajament ar 

putea chiar să-i fi e prelungit.

Înaintea meciului cu Vii-

torul, chiar antrenorul 

CFR-ului spunea că i-a scris 

moşului că îşi doreşte cele 

trei puncte, asta pentru a-şi 

asigura poziţia în clasament.

„Eu i-am trimis o scrisoa-

re lui Moş Crăciun pentru a 

ne lăsa pe noi să terminăm 

anul pe primul loc. Vrem ce-

le trei puncte, dar pentru as-

ta trebuie să fi m o echipă or-

ganizată, consistentă şi să ju-

căm cu mult curaj şi cu mul-

tă ambiţie pentru a câştiga”, 

a declarat Antonio Conceicao.

În meciul tur disputat îm-

potriva formaţiei FCSB, echi-

pa antrenată de Antonio Con-

ceicao a remizat, pe teren 

propriu, scor 1-1.

Cel mai tare meci din Li-

ga 1 în acest final de 2018 

se va putea juca în condi-

ţii optime, pe cel mai ma-

re stadion al ţării , mai ales 

după ce la sfârşitul acestei 

săptămâni a nins puternic 

în Bucureşti.

„E bine pentru fotbal că 

gazonul arată mai bine şi 

cu cât vom oferi jucători-

lor condiţii mai bune să 

joace fotbal cu atât meciul 

va fi mai frumos”, a decla-

rat Antonio Conceicao 

într-o conferinţă de presă.

Sâmbătă 22 decembrie va 

avea loc partida dintre CFR 

Cluj şi FCSB, pe Arena Naţi-

onală, de la ora 20:00, în eta-

pa a 21-a, ultima a anului.

Derby de final de an. 
Conceicao are mandatul pus în joc
CFR Cluj va întâlni la finalul acestei săptămâni principala contracandidată 
la titlu, formaţia FCSB, în ultimul meci al acestui an

Antonio Conceicao: „Vrem cele trei puncte, dar pentru asta trebuie să fi m o echipă organizată, consistentă 
şi să jucăm cu mult curaj şi cu multă ambiţie pentru a câştiga”
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