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ACTUALITATE

Drive-test pe 
Autostrada Sebeș-Turda 
Autostrada A10 este pregătită pentru a pri-
mi trafi cul rutier, anunță membrii 
Asociației Pro Infrastructură.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Peditel 1791. Medicii 
sub asediul telefoanelor 
Medicii pediatri din cadrul Peditel au 
reușit să rezolve, luna aceasta prin tele-
fon, 2.877 de apeluri  Pagina 7

SOCIAL

Institutul de Transplant: 
imagine pătată 
Impactul mediatic al cazului Lucan a afec-
tat medicii şi pacienţii, institutul fi ind aso-
ciat cu trafi cul de organe.  Pagina 6

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

Deputatul Emanuel Ungureanu a postat pe rețelele de socializare imagini cu interiorul și exteriorul clădirii 
Clinicii Pediatrie 4 din Cluj-Napoca. Mucegai, igrasie, apă infiltrată în pereți, bacterii, geamuri mâncate de 
carii, sunt doar câteva dintre neregulile identificate.  Pagina 7

ACTUALITATE

Se schimbă regulile de circulație 
în zona centrală

SOCIAL

Schimbare radicală a vremii. 
De astăzi se întoarce iarna! 

Primăria municipiului Cluj-
Napoca anunţă implementarea 
unor modifi cări în ceea ce privește 
circulația. Potrivit unui comuni-
cat de presă, virajul la stânga pen-
tru trafi cul general de pe Bule-
vardul 21 Decembrie 1989 înspre 
strada Bolyai Janos se va efectua 
cu asigurare prealabilă, pe culoa-
rea galben intermitent. 

Mai mult, circulația mijloa-
celor de transport în comun și 
a bicicletelor pe axa E-V, Bu-
levardul 21 Decembrie 1989 la 
semaforul de la centrul comer-
cial Sora se va desfășura atât 
în faza dedicată, pe culoarea 
verde a Semaforului „bus”, cât 
și în faza de circulație a trafi -
cului general pe culoarea gal-

ben intermitent, cu obligativi-
tatea de a se asigura în prea-
labil, până la fi nalul secvenței 
de verde.

“Virajul la stânga pentru au-
tovehiculele dinspre Piața Ci-
pariu înspre strada Posada se 
va efectua pe culoarea galben 
intermitent, cu asigurare pre-
alabilă și cu acordare de prio-
ritate pietonilor angajați în tra-
versarea străzii Posada. Vira-
jul la stânga pentru autovehi-
culele care circulă dinspre la-
tura estică a Pieței Avram Ian-
cu se va efectua pe culoarea 
galben intermitent, cu asigu-
rare prealabilă și cu acordare 
de prioritate pietonilor”, mai 
transmite municipalitatea.

Vremea se schimbă radical în 
toată ţara, după ce sâmbătă am 
avut parte de o zi ca de primă-
vară. Se întorc ploile, lapoviţa şi 
chiar ninsorile, iar temperaturi-
le vor scădea simţitor.

De astăzi, vremea se răceşte 
şi mai mult iar frigul va persis-
ta toată săptămâna. Meteorolo-
gii spun că spre fi nalul săptămâ-
nii viitoare se aşteaptă la un nou 
episod de ger.

Se va înregistra o răcire la 
scara întregii ţări, a anunţat la 
Digi24 meteorologul Viorica 
Dima. „De luni şi pe tot par-
cursul săptămânii care urmea-
ză, valorile de temperatură vor 
fi  în limitele normale pentru 
luna februarie, respectiv zero 

grade, minus 2 grade în nor-
dul Moldovei şi cam 6-7 grade 
în partea de sud şi de vest. În 
Bucureşti, chiar uşor mai re-
ce. Pe parcursul nopţilor - va-
lori termice uşor negative pâ-
nă spre weekendul viitor, când 
există semnale că temperatu-
rile vor scădea semnifi cativ. 
Nopţile vor deveni geroase în 
toate regiunile ţării, undeva la 
minus 10 grade, chiar mai scă-
zute în nord şi în depresiuni-
le din vestul Transilvaniei. Va-
luri succesive de ninsori la 
munte, lapoviţe pe la deal şi 
precipitaţii mixte în zonele de 
câmpie se vor consemna pe 
parcursul întregii săptămâni”, 
a detaliat meteorologul.
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Banii pentru drumuri „alunecă” la Tetarom și la groapa de gunoi
Drumurile județene vor fi lăsate de izbeliște în 2018, după ce Consiliul Județean Cluj a schimbat 
destinația creditului de 50 de milioane de euro luat pentru modernizarea acestora.  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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-50/10C
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TURDA
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BELIŞ
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-3°/2° Înnorat
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ediție de Huedin Judecătorul Andreea 

Chiş, membru CSM, sus-
ţine că e necesar să fie 
introdus în strategia 
CSM dosarul electronic 
în instanţe, astfel încât 
cererea de chemare în 
judecată să fie trimisă 
pe mail şi să nu mai fie 
dosare pe hârtie, efectul 
fiind scurtarea duratei 
proceselor.

Andreea Chiş a declarat, 
vineri, la Cluj-Napoca într-o 
conferinţă de presă că do-
sarul electronic înseamnă 
că nu se mai face risipă de 
hârtie, nu doar din conside-
rente ecologice, ci şi de cos-
turi şi de personal.

„Crezul meu personal şi 
CSM, cu siguranţă, se va 
apleca în viitoarea strategie 
asupra dosarului electronic 
care ar trebui introdus şi la 

instanţe şi în administraţie, 
astfel încât să nu mai facem 
atâta risipă de hârtie, nu doar 
din considerente ecologice, 
ci şi de costuri şi de perso-
nal. Câte costuri reuşeşti să 
economiseşti dacă faci obli-
gatorie cererea de chemare 
în judecată pe suport infor-
matic, adică să fi e trimisă pe 
mail, să nu mai ai dosare pe 
hârtie, care presupune arhi-
vari şi grefi eri mai mulţi, 
spaţii de depozitare. Cred 
că, în perspectivă, trebuie 
să ne străduim nu doar să 
scanăm actele, ci să încer-
căm să facem accesul şi în 
acest format posibil pentru 
avocaţi şi părţi, renunţăm la 
formatul pe hârtie şi să stan-
dardizăm actele de procedu-
ră, să ne preocupăm să scur-
tăm durata proceselor”, a 
spus Chiş.Potrivit acesteia, 

prin noua modalitate, pro-
cesele durează mai puţin, 
iar hotărârile judecătoreşti 
se vor motiva mai repede.

Andreea Chiş consideră 
că o mare problemă a siste-
mului judiciar din România 
este că judecătorii soluţio-
nează oricâte dosare intră, 
astfel că trebuie luate mă-
suri pentru normarea mun-
cii în aşa fel încât să se în-
ţeleagă cât poate să lucreze 
un judecător în 8 ore.

„Trebuie să facem ceva să 
prevenim creşterea volumu-
lui de muncă, iar CSM are 
un rol foarte important în 
acest sens”, a precizat jude-
cătorul membru al CSM.

Andreea Chiş a subliniat 
că CSM ar putea accesa fon-
duri europene care sunt puse 
la dispoziţie pentru proiectul 
de introducere a dosarului 

electronic, pentru normarea 
muncii, dar şi pentru o mai 
bună previziune a resursei de 
personal, nu numai a judecă-
torilor, ci şi în vederea intro-
ducerii unui grefi er, un fel de 
magistrat asistent, care să re-
alizeze munca administrativă 
pentru care nu este nevoie de 
experienţa judecătorului.

„Ca să devină obligatoriu 
dosarul electronic, ar fi  ne-
voie de o modifi care legisla-
tivă care trebuie pregătită cu 
mare grijă. Acest dosar elec-
tronic ar putea fi  introdus în 
etape, să obişnuim lumea cu 
această idee, cred că ea s-ar 
putea generaliza în viitor, 
dar categoric nu într-un vi-
itor foarte apropiat”, a con-
chis judecătorul.

Andreea Chiş a participat, 
vineri, la Cluj-Napoca, la bi-
lanţul Curţii de Apel Cluj.

Un judecător clujean propune înlocuirea 
dosarelor pe hârtie cu unele electronice

Autostrada A10 între nodu-
rile Turda şi Aiud este pre-
gătită pentru a primi trafi -
cul rutier, aşa cum demon-
strează o fi lmare de la bor-
dul unei maşini realizată 
vineri dimineaţă, anunţă 
membrii Asociaţiei Pro 
Infrastructură (API).

“Compania Naţională de Ad-
ministrare a Infrastructurii Ru-
tiere tergiversează recepţia şi 
deschiderea a 28,75 km pe lo-
turile 3 (Tirrena Scavi) şi 4 
(Porr), deşi se poate circula în 
perfectă siguranţă cu viteza ma-
ximă permisă pe autostradă a-
tât pe tronsonul Decea-Turda, 
precum şi pe Decea-Aiud, aces-
ta din urmă fi ind gata încă de 
la fi nalul lunii noiembrie 2017. 
În cadrul discuţiilor din ultime-
le luni dintre CNAIR, construc-
torul Porr şi consultantul de pe 
lotul 4, data pentru efectuarea 
recepţiei la terminarea lucrări-
lor pe acest contract a fost sta-
bilită pentru ziua de 15 februa-
rie. Constructorul a confi rmat 
în repetate rânduri această da-
tă, asumându-şi că va fi naliza 
în timp util lucrările supuse re-
cepţiei. CNAIR a promis că va 
efectua testele necesare şi că se 
va prezenta cu rezultatele obţi-
nute. Însă ofi cialii CNAIR nu 
au ajuns pe şantier”, spune API.

Membrii ONG-ului spun 
că lucrările aferente auto-
străzii au fost fi nalizate.

“Porr şi-a respectat partea 
de înţelegere. Ce a făcut CNA-
IR? În stilul caracteristic din ul-
timul an, a lipsit, nu a trimis 
nicio notifi care în acest sens şi 

a demonstrat încă odată ce par-
tener «serios» este statul român. 
Coincidenţă sau nu, zilele aces-
tea, consultantul plătit de CNA-
IR a început să găsească dife-
rite defecte pe tronsonul de au-
tostradă, cum ar fi  un podeţ de 
beton neconform de pe drumul 
de întreţinere, un gard de pro-
tecţie netensionat şi alte nimi-
curi (care, chiar dacă ar fi  pro-
bleme reale, pot fi  rezolvate du-
pă ce se dă drumul la trafi c). 
În timp ce CNAIR încearcă să 
intimideze constructorul folo-
sindu-se de consultant, cău-
tând nod în papură şi întârzi-
ind nejustifi cat deschiderea cir-
culaţiei, pe drumul naţional pa-
ralel (DN1) a avut loc chiar 
aseară un accident grav! Soli-
cităm din nou ofi cialilor CNA-
IR să renunţe la orgolii, la a-
ceste dispute neproductive cu 
antreprenorii şi să fi e respon-

sabili pentru că oamenii îşi ris-
că viaţa pe drumul naţional pa-
ralel în loc să circule în condi-
ţii de siguranţă maximă pe au-
tostradă”, mai scrie API.

Inspecţia în vederea recepţi-
ei pe lotul 4 al autostrăzii Sebeş 
– Turda ar putea fi  făcută abia 
în martie, pentru că acolo nu 
s-au terminat lucrările, însă, 
chiar dacă acest tronson va fi  
recepţionat, nu se va putea des-
chide circulaţia în zonă până 
când nu va fi  fi nalizat şi lotul 
3, pentru că lotul 4 are descăr-
carea prin lotul 3, a declarat, 
joi, purtătorul de cuvânt al Com-
paniei Naţionale de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere (CNA-
IR), Alin Şerbănescu.

"Inspecţia în vederea recep-
ţiei pe lotul 4 Sebeş – Turda ar 
putea fi  făcută abia în martie, 
pentru că acolo nu s-au termi-
nat lucrările. Mai au de lucrat 

la taluze, la şanţuri, la garduri 
şi la alte elemente de siguranţă 
pe care trebuie să le monteze, 
care sunt elemente supuse re-
cepţiei. Însuşi consultantul, în 
discuţiile cu noi, a recomandat 
să nu facem pe 15 februarie (in-
specţia – n. r.), pentru că nu 
sunt gata lucrările şi, ca atare, 
noi estimăm că în luna martie 
se va putea constitui comisia de 
inspecţie în vederea recepţiei. 
Discutăm în continuare cu an-
treprenorul şi cu consultantul, 
pentru a vedea care este evolu-
ţia şi să stabilim când se va fa-
ce această comisie în vederea 
recepţiei. Nu ştiu de unde a a-
părut termenul de 15 februarie 
pentru recepţia lotului 4 deoa-
rece niciodată recepţiile nu se 
fac până când nu se termină lu-
crările şi, ca atare, pentru aceas-
tă dată nu era programată nicio 
recepţie", a explicat Şerbănescu.

Drive-test pe A10. 
„E pregătită traficului”
Compania de Drumuri spune că inspecţia în vederea recepţiei pe 
lotul 4 Sebeş-Turda ar putea fi făcută abia în martie.

Compania de Drumuri refuză predarea lucrărilor pe Autostrada Sebeș-Turda
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Reprezentanţii Asociaţiei 
„Trăiesc în Floreşti” au 
lansat vineri Manifestul 
pentru Floreşti.

Floreştiul ar trebui să se 
unească administrativ cu mu-
nicipiul Cluj-Napoca, treptat, 
în următorii zece ani de zile, 
se arată în manifestul lansat.

Unul dintre reprezentanţii 
asociaţiei, Daniel Meze, a vor-
bit, în cadrul unei conferinţe 
de presă, despre toate proble-
mele cu care se confruntă fl o-
reştenii. Daniel Meze şi-a cum-
părat un apartament în Flo-
reşti în 2013, iar anul trecut 
s-a mutat de tot aici.

„M-am mutat în Floreşti 
în toamna anului trecut, Când 
mi-am cumpărat apartamen-

tul ştiam că sunt o sumede-
nie de probleme în Floreşti, 
de la trafi c, noroi pe străzi, 
salubritatea, curăţenia, lip-
sa trotuarelor, multe gunoa-
ie aruncate pe domeniul pu-
blic. Ce m-a frapat anul tre-
cut când am venit e că din 
2013 multe din aceste pro-
bleme nu s-au rezolvat. Am 
considerat că primul lucru 
pe care ar trebui să îl facem 
e să inventariem aceste pro-
bleme, să vedem cu ce pro-
bleme ne confruntăm noi toţi 
din Floreşti. Am făcut un 
chestionar online care s-a 
concretizat în acest manifest. 
Am spus: să dăm acest ma-
nifest în şedinţă de consiliu 
local domnului primar şi con-
silierilor locali. Noi am spus 
că am făcut în locul dânsu-
lui, nu neapărat pentru a-l 

ataca, 200 de audienţe. Dom-
nul primar a considerat acest 
gest nepotrivit şi a spus că 
nu are nevoie de manifest şi 
l-a aruncat pe masă. Nu vrem 
să avem un război cu dom-
nul Şulea sau cu administra-
ţia locală, ci vrem să ni se 
rezolve aceste probleme. Pen-
tru că vrând, nevrând dom-
nul Şulea este primar şi poa-
te că va fi  primar până în 
2020, deşi este trimis în ju-
decată, are un proces pe rol, 
poate va fi  condamnat, poa-
te nu, poate va fi  achitat, 
prezumţia de nevinovăţie 
funcţionează, dar totuşi pâ-
nă la alegeri suntem cu acest 
primar şi vrem ca aceste pro-
bleme să se rezolve. Haideţi 
cumva să încercăm să pu-
nem presiune pe administra-
ţia locală să rezolve aceste 

probleme”, a declarat Dani-
el Meze, membru al Asocia-
ţiei Trăiesc în Floreşti (ATIF).

Potrivit lui Meze, „Mani-
festul pentru Floreşti” este un 
demers civic prin care se do-
reşte tragerea unui semnal de 
alarmă cu privire la starea de-
osebit de precară din localita-
te. „În acelaşi timp dorim să 
exercităm o presiune publică 
asupra administraţiei locale şi 
judeţene, astfel încât proble-
mele noastre să fi e rezolva-
te”, se arată în document.

„Ştim că nu toate puncte-
le ţin de primărie, dar pri-
măria poate infl uenţa sau 
ajuta cu rezolvarea lor. Am 
expus nişte probleme, nu în-
seamnă că mă plâng, ci doar 
că nu îmi place acel «lasă, 
că e bine şi aşa». Sunt con-
ştientă şi am văzut că s-au 

realizat multe lucruri bune 
în ultimii ani, tocmai de a-
ceea sunt convinsă că se poa-
te şi mai mult şi mai bine. 
Problemele nu sunt ierarhi-
zate în funcţie de gravitatea 
lor şi nici nu avem pretenţia 

că avem o listă exhaustivă. 
Anumite mesaje primite de 
la fl oreşteni conţin şi propu-
neri de soluţii. Nici în acest 
caz nu avem pretenţia că 
sunt soluţiile optime”, se mai 
arată în manifest.

Floreştenii iau atitudine şi cer unirea cu municipiul Cluj-Napoca

Realizarea centurii de sud a Floreștiului
Trafi cul din zona de sud să nu fi e preluat doar de strada Eroilor
Mai multe spaţii verzi cu locuri de joacă pentru copii
Autorizaţiile de construcţie ar trebui făcute publice pe site-ul 
Primăriei Florești
Canalizarea trebuie înlocuită pentru că este subdimensionată
Nu există centru de permanenţă medicală ca în Cluj-Napoca
Lipsa trotuarelor, a aleilor asfaltate, a locurilor de parcare și 
a bordurilor uriașe la trecerile de pietoni
Atragerea de investitori în comună
Nu se face curăţenie și spălare stradală, străzile sunt pline 
de praf și mizerie

Probleme semnalate de Floreşteni

Drumurile judeţene vor fi  
lăsate de izbelişte în 2018, 
după ce Consiliul 
Judeţean Cluj a schimbat 
destinaţia creditului de 50 
de milioane de euro luat 
pentru modernizarea 
acestora. Banii vor ajunge 
în două proiecte care 
înghit an de an sume con-
siderabile fără niciun 
rezultat: Centrul de 
Deşeuri şi Tetarom I.

Potrivit proiectului de bu-
get pe anul 2018, care va fi  
votat astăzi în şedinţă de Con-
siliu Judeţean, bugetul gene-
ral al judeţului Cluj pe 2018 
este de 1.377.359.980 lei (300 
milioane de euro), din care 
bugetul local al judeţului es-
te de 826 milioane de lei (179 
milioane de euro). Din aceş-
ti bani, secţiunea de funcţio-
nare înghite 503 milioane de 
lei, pentru dezvoltare rămâ-
nând 323 milioane de lei.

Pe scurt, cei mai mulţi bani 
merg către Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protec-
ţia Copilului, 278 milioane de 
lei, reprezentând 34 % din to-
talul cheltuielilor cuprinse în 
buget. Urmează Transporturi-
le, care primesc 171 milioane 
de lei pentru întreţinerea dru-
murilor judeţene şi moderni-
zarea Drumurilor Apusenilor 
şi Bistriţei. Evenimentele cul-
turale şi bisericile primesc 82 
de milioane, învăţământul 22 
milioane, iar sănătatea doar 
5,5 milioane lei.

Şi în acest an, în Centrul 
de Deşeuri, un proiect peste 
care s-a aşternut praful, se vor 
pompa aproape 141 milioane 

de lei (30,8 milioane de eu-
ro). Banii vor fi  folosiţi, cel 
mai probabil, pentru consoli-
dările versanţilor după ce în 
zonă au avut loc alunecări de 
teren şi cu puţin noroc şi pen-
tru fi nalizarea investiţiei. Par-
cul Industrial Tetarom I va pri-
mi 3,2 milioane de lei pentru 
dezvoltare plus 17 milioane 
de lei pentru consolidarea te-
renului afectat de alunecări 
de teren. O expertiză tehnică 
spune că e nevoie de 12,6 mi-
lioane de euro pentru lucră-
rile de consolidare de la Teta-
rom I. Nu mai este un secret 
pentru nimeni că noile clădiri 
din Parcul Industrial Tetarom 
I, construite din fonduri eu-
ropene, sunt în pericol din ca-
uza alunecărilor de teren. Lu-
crările de modernizare trebu-
iau încheiate încă din iunie 
anul trecut. S-a dat un nou 
termen, decembrie 2018, dar 

se pare că nici acest proiect 
nu va fi  respectat.

Alocări în plus pentru 
Centrul de Deşeuri 
şi Tetarom I

Pe lângă aceşti bani, deloc 
de neglijat, Consiliul Judeţean 
va mai aloca peste 11 milioa-
ne de euro pentru fi nalizarea 
acestor obiective.

În referatul de aprobare 
la proiectul privind bugetul 
judeţului Cluj pe 2018, ca-
re nu este semnat de preşe-
dintele Alin Tişe, acesta pur-
tând semnătura vicelui Ma-
rius Mânzat, se menţionea-
ză faptul că au fost introdu-
se pentru finanţarea din cre-
dite interne, pe lângă dru-
murile judeţene, încă două 
obiective de investiţii, re-
spectiv: Fazarea proiectului 
Sistem de Management In-
tegrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj şi lucrări de asigu-
rare a stabilităţii versantu-
lui nordic al Dealului Hoia, 
pentru implementarea pro-
iectului Dezvoltare Parc In-
dustrial Tetarom I.

Astfel, pentru Centrul de 
Deşeuri se propune suma de 
37,9 milioane lei (8,2 mil. 
euro), iar pentru Tetarom I 
suma de 15,5 milioane lei 
(3,3 mil. euro).

Reamintim faptul că fo-
rul judeţen a accesat un cre-
dit bancar în valoare de 50 
milioane de euro pentru re-
abilitarea a circa 500 kilo-
metri de drumuri.

Din 2011, Consiliul Jude-
ţean se chinuie să termine 
lucrările la faimosul Centru 
de Management Integrat al 
Deşeurilor (CMID), în pre-
zent o ruină care a ajuns să 
coste peste 101 milioane de 
euro. După falimente răsu-

nătoare, licitaţii anulate, “lu-
crări malefice” şi bani pu-
blici sifonaţi pe construcţii 
imaginare, în 7 ani de zile 
valoarea investiţiei a cres-
cut de mai bine de patru ori.

Tetarom IV şi V se târăsc

Proiectul Tetarom IV este 
deocamdată doar o poveste, 
fi ind pus pe butuci de pro-
iectarea defi citară. Judeţul 
Cluj a pierdut aici o fi nanţa-
re europeană în valoare de 
18 milioane de lei. Cu toate 
acestea, în proiectul pe anul 
2018 este prevăzută alocarea 
sumei de 600.000 de lei pen-
tru dezvoltarea Parcului In-
dustrial Tetarom IV. Acest pro-
iect nu are nicio şansă să fi e 

inaugurat în viitorul apropi-
at din cauza alocărilor buge-
tare total insufi ciente. Cu toa-
te că în momentul de faţă 
proiectul a fost redimensio-
nat, urmând a se realiza doar 
o hală pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, un drum de 
acces precum şi o staţie elec-
trică, investiţia tot se ridică 
la aproximativ 4 milioane de 
euro. La Terarom V se vor 
aloca 23 milioane lei pentru 
cheltuieli de capital.

Aeroportul 
tot nu primeşte nimic

Aeroportul Internaţional 
Cluj nu va vedea niciun ban 
de la Consiliul Judeţean în 
2018. Dacă în anii precedenţi 
aeroportul primea fi nanţare 
de la bugetul Consiliului Ju-
deţean pentru cheltuieli de ca-
pital sau pentru fi nanţare de 
rute noi, anul acesta institu-
ţia nu mai este menţionată în 
proiectul de buget. Aeropor-
tul nu va primi bani nici mă-
car pentru plata de despăgu-
biri exproprieri pistă 3500 me-
tri aeroport sau în vederea re-
alizării documentaţiei cadas-
trale pentru terenuri în ceea 
ce priveşte devierea Someşu-
lui. În luna ianuarie, directo-
rul aeroportului clujean aver-
tiza că mai multe companii 
aeriene îşi schimbă fl ota iar 
noile avioane nu vor putea 
ateriza pe aeroport decât cu 
restricţii la numărul de pasa-
geri. David Ciceo spune că de-
vierea Someşului şi extinde-
rea pistei sunt vitale în acest 
moment pentru dezvoltarea 
obiectivului.

TIŞE FACE ÎMPĂRŢEALA BANILOR LA ADĂPOSTUL VICELUI MÂNZAT

Banii pentru drumuri „alunecă” 
la Tetarom şi la groapa de gunoi
Judeţul Cluj beneficiază anul acesta de un buget record de 1,3 miliarde lei.

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, la inaugurarea lucrărilor la Centrul de Deșeuri, in 2012

ALIN TIȘE | 
președintele 
Consiliului Județean 
Cluj

 „Pentru Consiliul 
Județean Cluj 
au constituit o 
prioritate Aeroportul 
Internaţional Avram 
Iancu 
şi dezvoltarea 
parcurilor industriale, 
drumurile fi ind 
trecute în plan 
secund. 

În urma accesării 
acestui credit bancar, 
Consiliul Județean 
Cluj 
va reabilita nu mai 
puțin de 500 km 
de drumuri județene, 
investiții care 
urmăresc dezvoltarea 
echilibrată 
a întregului județ“
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Fondatorii Dedeman, 
cel mai mare retailer de bri-
colaj din România, vor să 
achiţioneze un pachet 
de 63,27 milioane de acţi-
uni, echivalentul a 55,5% 
din producătorul de cărămi-
dă Cemacon Cluj (CEON), al 
doilea jucător după cota de 
piaţă din ţară, reprezentând 
34,8 milioane de lei.

Oferta se va desfăşura în-
tre 22 februraie şi 14 mar-
tie, iar intermediarul aceste-
ia va fi BT Capital Partners.

Fraţii Pavăl au deja în porto-
foliu o participaţie de 40,8% din 
Cemacon. Acţiunile Cemacon au 

scăzut ieri cu 5,94%, până la o 
cotaţie de 0,57 lei, pe fondul 
unor tranzacţii în valoare de 
89.000 lei. Capitalizarea bursie-
ră a producătorului de cărămizi 
a ajuns la 64,97 milioane lei 
(14,12 milioane euro), după ce 
în ultimul an s-au realizat tran-
zacţii în valoare de 13,3 milioa-
ne lei, ce au antrenat o aprecie-
re de peste 40%.

Cemacon a raportat în 2017 
o cifră de afaceri netă de 94,22 
milioane lei, în creştere cu 8% 
faţă de anul precedent, în vre-
me ce profi tul net s-a situat la 
13,2 mil. lei, mai mare cu 58% 
faţă de 2016.

Proprietarii Dedeman 
cumpără 55,5% 
din Cemacon Cluj

Evoluţia leului din perioada 
analizată a fost de uşoară 
depreciere faţă de euro, 
care a testat constant depă-
şirea pragului de 4,66, în 
timp ce media dolarului a 
scăzut iar cea a francului 
elveţian a crescut.

Cursul euro a crescut de la 
4,6534 la 4,6598 lei. Finalul pe-
rioadei a adus o medie de 4,6595 
lei, însă cotaţiile din piaţă au 
urcat până la 4,666 lei, mini-
mul fi ind de 4,659 lei, semnal 
că monedă unică se pregăteş-
te să atingă noi maxime istori-
ce. Tranzacţiile de la închidere 
se realizau la 4,658 – 4,661 lei. 
Recordul de 4,6679 lei a fost 
înregistrat în 23 ianuarie.

Media dolarului american a 
scăzut de la 3,7919 la 3,7306 lei, 
evoluţie în concordanţă cu de-
precierea acestuia faţă de euro. 
Cotaţiile de la fi nalul perioadei 

au fl uctuat între 3,71şi 3,76 lei.
Moneda elveţiană a fl uctuat în-
tre 1,149 şi 1,158 franci/euro, 
astfel că s-a mişcat în culoarul 
4,0332 – 4,0452 lei, maxim atins 
la sfârşitul intervalului.

Cele mai multe dintre pro-
iecţiile care se fac pe cursul eu-
ro/leu indică tendinţa de depre-
ciere a monedei naţionale, care 
suferă în principal de neîncre-
derea investitorilor în mediul 
fi scal românesc dar şi de deze-
chilibrele economice apărute în 
condiţiile în care investiţiile pu-
blice ale statului au atins cote 
minime ale ultimilor ani.

De exemplu, situaţia politi-
că şi adâncirea constantă a de-
fi citelor de cont şi comercial, la 
care se adaugă creşterea rapidă 
a infl aţiei, care a urcat în ianu-
arie la 4,3%, au determinat ie-
şiri importante din piaţa banca-
ră locală, valoarea sumelor ca-

re au părăsit România ridicân-
du-se la un miliard de euro, un 
motiv suplimentar de presiune 
asupra raportului euro/leu.

Pe de altă parte, minuta ul-
timei întâlniri a CA al BNR, 
la care s-a decis majorarea do-
bânzii-cheie, evidenţiază fap-
tul că s-a luat în considerare 
posibilitatea unor „corecţii fi s-
cale", în condiţiile în care gu-
vernul PSD-ALDE se va con-
frunta cu mari probleme în 
privinţa acoperirii cheltuieli-
lor salariale ale bugetarilor şi 
a pensiilor. În aceste condiţii 
sunt aşteptate noi „revoluţii 
fi scale", care vor aduce taxe 
şi impozite suplimentare, ce-
ea ce va pune noi presiuni a-
supra mediului de afaceri.

Indicele Robor la 3 luni, în 
funcţie de care sunt calculate 
dobânzile la majoritatea credi-
telor în lei, a stagnat la 2,07%. 

Totodată, indicele Robor la 6 
luni s-a oprit la 2,38%, cel mai 
mare nivel din 31 octombrie 
2014, cel la nouă luni la 2,44% 
iar cel la 12 luni a urcat la 2,49%.

Încrederea investitorilor 
în moneda americană a re-
venit din nou la cote mini-
me, odată cu trecerea pe plus 
a marilor burse de acţiuni.

De la o valoare de 1,2237, 
euro a crescut la fi nalul pe-
rioadei la 1,2555 dolari, ma-
xim care nu a mai fost atins 
de la jumătatea lui decem-
brie 2014. Marcările de pro-
fi t au făcut că la închiderea 
pieţelor americane cotaţia să 
coboare la 1,2405 dolari.

Valoarea indicelui com-
pozit al bitcoin calculat de 
Bloomberg era la finalul pe-
rioadei de 10.102,59 dolari.

Analiza cuprinde perioada 
12 – 16 februarie 2018 (R.G.)

Euro s-a oprit, pentru un timp, la 4,66 lei

Specialiştii în IT aşteap-
tă de la angajator o ofer-
tă salarială competitivă, 
preocupare pentru anga-
jaţi, timp pentru viaţa 
personală, un program 
de muncă flexibil sau 
oportunităţi de dezvolta-
re în carieră, relevă un 
studiu al UBB 
Cluj-Napoca despre pro-
filul psihosocial 
al IT-istului.

”Oferta salarială compe-
titivă, preocuparea pentru 
angajaţi, timpul pentru via-
ţa personală, programul de 
muncă flexibil sau oportu-
nităţile de dezvoltare în ca-
rieră sunt doar câteva din-
tre aşteptările pe care pro-
fesioniştii în IT le au în mo-
mentul în care optează pen-
tru un angajator sau altul, 
arată rezultatele studiului 
realizat de UBB prin Insti-
tutul-STAR UBB şi compa-
nia NTT Data România în 
vederea definirii profilului 
psihosocial al IT-istului în 
următorii ani. Scopul stu-
diului a fost acela de oferi 
o perspectivă detaliată asu-
pra aşteptărilor profesioniş-
tilor în IT în ceea ce priveş-
te caracteristicile/ atribute-
le organizaţionale şi de a in-
vestiga impactul pe care ca-
racteristicile jobului le au a-
supra atitudinilor faţă de or-
ganizaţie şi asupra perfor-
manţei la locul de muncă a 
profesionistilor în IT”, se 
arată în documentul citat.

Reprezentanţii UBB au 

subliniat că această cerce-
tare a urmărit şi explorarea 
aşteptărilor generaţiei Mil-
lennials în contextul schim-
bărilor tehnologice şi orga-
nizaţionale produse într-un 
ritm extrem de rapid, fapt 
care generează o competi-
ţie acerbă în industria IT.

”Proiectul a avut o etapă 
de cercetare cantitativă, care 
a constat în elaborarea unei 
analize bazate pe instrumen-
tele validate în literatura de 
specialitate, precum şi o eta-
pă de analiză calitativă, în 
cadrul căreia au fost explo-
rate, prin interviuri individu-
ale şi focus grup-uri, aştep-
tările contextualizate ale pro-
fesioniştilor din domeniul IT, 

la cele trei studii realizate 
participând 319 profesionişti 
din domeniul IT, cu vârste 
cuprinse între 20 şi 47 de ani, 
din cadrul unor companii din 
domeniul IT”, se mai arată 
în comunicatul UBB.

De asemenea, studiul re-
levă că munca în echipă şi 
colaborarea cu colegii, tim-
pul alocat vieţii personale 
împlinite şi un program 
de muncă flexibil sunt 
principalele aşteptări ale 
reprezentaţilor generaţiei 
Millennials.

Prorectorul cu cercetarea 
al UBB, Daniel David, a ex-
plicat în comunicat că uni-
versitatea clujeană poate 
mobiliza cele mai avansate 

expertize academice şi pro-
fesionale disponibile, nu 
doar pe plan intern sau na-
ţional, ci şi la nivel interna-
ţional, ”oferind astfel şan-
sa unor servicii/ soluţii ino-
vative, care susţin apoi avan-
taje competitive pentru be-
neficiar în comunitate şi me-
diul socio-economic”.

Iniţiat în luna aprilie 2017, 
proiectul de cercetare de tip 
Advanced Fellowship a fost 
realizat de Departamentul 
de Ştiinţe Economice şi Ges-
tiunea Afacerilor în Limba 
Germană din cadrul Facul-
tăţii de Ştiinţe Economice 
şi Gestiunea Afacerilor 
(FSEGA) a Universităţii 
”Babeş-Bolyai”.

Ce aşteaptă specialiştii IT 
de la angajatorii lor?
Un studiu derulat de UBB a investigat impactul pe care caracteristicile 
jobului le au asupra performanţei profesioniştilor în IT.

Generația „Millenials” vrea salarii mari, timp pentru viața personală, și orar fl exibil

PIAŢA VALUTARĂ



luni, 19 februarie 2018 politica.monitorulcj.ro 5

Câteva zeci de persoane au 
protestat, sâmbătă, în tăce-
re, în faţa sediului PSD din 
Cluj-Napoca. La manifesta-
rea de la Cluj au participat 
şi membri ai grupului 
„Vă vedem din Sibiu”.

Oamenii nu au scandat, dar 
au afi şat pancarte cu mesaje 
precum "Curaj DNA, vino şi 
îi ia", "Vrem femei ca şi Co-
druţa, nu ca Firea şi Olguţa", 
"Nu tăcem", "Justiţie nu co-
rupţie", "Legi pentru cetăţeni, 
nu pentru politicieni", "Zero 
toleranţă pentru corupţie".

Printre cei aproximativ 80 
de protestatari s-a afl at şi So-
rin Bobiş, organizatorul "Mar-
şului Speranţei", cel care a 
mers pe jos alături de alte per-
soane, în ianuarie, pentru a 
participa la mitingul de la Bu-
cureşti împotriva modifi cări-
lor legilor justiţiei.

"A fost un protest mut în fa-
ţa sediului PSD cu mesajul «Vă 
vedem din Cluj». Este impor-
tat de la cei de la Sibiu, faţă de 
modifi cările la legile justiţiei şi 
la campania dusă împotriva 
justiţiei", a spus Bobiş.

“Au trecut două luni de 
proteste faţă de modifi cările 
aduse legilor justiţiei, cu mi-
ci victorii, dar şi cu mari bă-
tălii care ne aşteaptă. Sâmbă-
ta aceasta în Cluj şi Sibiu ne 
unim forţele într-un protest 
comun, în tăcere, în faţa se-
diilor PSD din cele două ora-
şe. Este pentru prima dată 
când încercăm să asigurăm o 
transmisie duplex live, aşa în-
cât, fi ţi alături de noi ca să fa-
cem istorie”, au scris, organi-
zatorii pe pagina de Facebook 
a evenimentului.

Deputatul PSD Horia Nasra 
îl acuză pe primarul locali-
tăţii Câmpia Turzii că la 
votarea bugetului pentru 
anul 2018, acesta nu a reu-
şit să explice de ce costă 
26.000 euro Festivalul 
Peştelui Durabil, nici de ce 
numele festivalului este 
plagiat.

"În Câmpia Turzii există mul-
tă probleme nerezolvate de Do-
rin Lojigan: străzi neasfaltate, 
străzi asfaltate dar care arată ca 
după război, puţine locuri de 
muncă bine plătite, zero absorb-
ţie a fondurilor europene, zero 
proiecte pentru încurajarea ră-

mânerii tinerilor în oraş. Intere-
sant este faptul că la votarea bu-
getului Câmpiei Turzii pentru 
anul 2018 primarul nu a reuşit 
să explice de ce costă 26.000 
euro Festivalul Peştelui Durabil, 
nici de ce numele festivalului 
este plagiat după unul organi-
zat în Constanţa” a declarat de-
putatul Horia Nasra, preşedin-
tele PSD Cluj.

În replică, primarul de la 
Câmpia Turzii Dorin Lojigan 
(PNL) a declarat: “Încă din 2016 
am dezvoltat împreună acest 
concept, al unui festival al peş-
telui de lac şi care se referă la 
promovarea peştelui dezvoltat 

în condiţii naturale în apele din 
România, îmbinată cu dorinţa 
noastră de promovare şi dezvol-
tare a turismului cultural în Câm-
pia Turzii prin intermediul Com-
plexului Trei Lacuri. Evenimen-
tul de la Câmpia Turzii are în 
vedere promovarea speciilor de 
peşte din lacuri şi bălţi, dar şi a 
pescuitului, ca activitate sporti-
vă şi de agrement. Nu am pre-
tenţia ca preşedintele PSD Ho-
rea Nasra să înţeleagă preciză-
rile de mai sus dar îmi exprim 
speranţa că dacă face un mic 
efort (doar de atât ar fi  nevoie), 
poate, poate va pricepe”, a de-
clarat Lojigan.

Protest pentru o „justiţie independentă“

„Bătaie” politică pentru un festival

Un grup de protestatari 
din diaspora şi din ţară a 
început, sâmbătă, acţiu-
nea “Aducem steagul îna-
poi”. Reprezentanţii gru-
pului vor să aducă un 
steag al UE de la 
Bruxelles şi să îl predea 
în 6 martie Guvernului 
României pentru a nu mai 
lipsi din pozele ofi ciale.

Sorin Bobiş, organizatorul 
“Marşului Speranţei” – în care 
mai mulţi clujeni au plecat pe 
jos în luna ianuarie spre Bucu-
reşti pentru a protesta faţă de 
modifi cările la Legile justiţiei – 
a declarat, sâmbătă, că a ob-
servat că, la învestirea Guver-
nului Dăncilă, steagul UE a lip-
sit din poza ofi cială, gest care 
putea fi  o neglijenţă sau un 
semnal că România are o altă 
direcţie, nu una europeană.

“Sâmbătă porneşte acţiunea 
«Aducem steagul înapoi» care 
se va desfăşura în două etape: 
una externă, de care se ocupă 
cei din diaspora, care vor pre-
lua steagul de la Parlamentul 
European de la Bruxelles şi îl 
vor aduce până la graniţa cu 
România, trecând prin Strasbo-
urg, Munchen, Viena, Buda-
pesta. Noi, cei din ţară, vom 
prelua steagul şi îl vom aduce 

în Oradea, duminica viitoare la 
Cluj-Napoca, apoi vom trece 
prin mai multe oraşe, pentru 
ca în 6 martie să îl predăm la 
Bucureşti, Guvernului Româ-
niei. Am observat că, la înves-
tirea Guvernului Dăncilă stea-
gul UE a lipsit din poza ofi cia-
lă a noului Guvern. Putea fi  o 
neglijenţă sau un semnal că 

România are o altă direcţie, nu 
una europeană, şi ne-am gân-
dit să iniţiem o acţiune care să 
arate apartenenţa noastră la Eu-
ropa şi UE”, a spus Bobiş.

Potrivit acestuia, în fi ecare 
oraş, steagul va fi  întâmpinat 
de protestatarii locali.

În luna ianuarie, mai mulţi 
clujeni au pornit pe jos, în şir 

indian, în ”Marşul speranţei”, 
în care şi-au propus să străba-
tă 40 de kilometri pe zi pentru 
a participa în 20 ianuarie la Bu-
cureşti la un miting faţă de mo-
difi cările la Legile justiţiei. ”In-
tenţia noastră este să mergem 
pe jos la Bucureşti, în Marşul 
speranţei, pentru a ajunge la 
mitingul programat în Capita-

lă în 20 ianuarie. Vrem prin 
acest marş să spunem răspicat 
că nu dorim modifi carea legi-
lor justiţiei, este forma noastră 
de protest. Mesajul nostru es-
te «toată lumea la Bucureşti», 
trebuie să fi m cât mai mulţi 
acolo. Mi-aş dori ca la intrarea 
în Bucureşti să fi e un şir de 2 
kilometri şi să ne întâlnim toţi 

clujenii care vor merge la mi-
ting pentru a merge împreună 
în Piaţa Universităţii. Când am 
avut această iniţiativă m-am în-
trebat cui ne adresăm şi am 
spus că ne adresăm bucureşte-
nilor. Dacă noi venim pe jos 
din Cluj, şi ei trebuie să iasă 
din blocuri, să vină în stradă, 
să protesteze”, spunea Bobiş 
la plecarea din Cluj.

El spunea că reuşit să par-
curgă cei 450 de kilometri îm-
părţit drumul în 11 segmen-
te. În primele două zile ale 
marşului, Bobiş şi grupul său 
au fost pe cont propriu, însă 
vestea s-a raspândit repede 
şi oamenii au ieşit să îi în-
tâmpine, i-au primit în case-
le lor, le-au oferit mâncare.

„Au fost oameni care au 
negat existent marşului. Ca-
re au spus că noi tot drumul 
l-am parcurs în maşini şi doar 
ne-am oprit să ne facem po-
ze. Noi din Cluj am fost în-
soţiţi în permanent de un echi-
paj de poliţie. Zeci de oameni 
ni s-au alăturat pe porţiuni 
mai lungi sau mai scurte. 
Ne-au văzut mii de persoane 
în localităţile prin care am 
trecut. Cum adică să negi exis-
tent marşului?”, a declarat 
Sorin Bobiş la întoarcere.

ACŢIUNEA „ADUCEM STEAGUL ÎNAPOI”

Protestatarii clujeni care au mers pe jos 
la Bucureşti aduc steagul UE de la Bruxelles
Un grup de protestatari şi-a propus să ducă steagul UE la Guvern, pentru a nu mai lipsi din pozele oficiale.

La investirea guvernului Cioloș (foto sus), în poza de grup apar atât steagul României, cât și cel al UE. La cea a guvernului Dăncilă, al doilea a dispărut
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Dr. Nadim Al Hajjar de 
la Institutul Regional de 
Gastroenterologie şi 
Hepatologie "Dr. 
Octavian Fodor" 
Cluj-Napoca a susţinut 
vineri prelegerea publică 
în vederea obţinerii titlu-
lui de profesor universi-
tar la Universitatea de 
Medicină şi Farmacie 
"Iuliu Haţieganu" din 
Cluj-Napoca, în cadrul 
unui eveniment festiv.

La eveniment au fost pre-
zente personalităţi din lu-
mea medicală, colegi din Cli-
nică şi din Universitate. Au 
participat, printre alţii, An-
ca Buzoianu – decanul Fa-
cultăţii de Medicină UMF 
„Iuliu Haţieganu” Cluj-Na-
poca, Alexandru Irimie – rec-
torul Universităţii de Medi-
cină şi Farmacie "Iuliu Ha-
ţieganu" din Cluj, profeso-

rul dr. Oliviu Pascu, fost di-
rector al Institutului de Gas-
troenterologie "Dr. Octavian 
Fodor" şi fost rector al UMF 
Cluj, fostul ministru al Să-
nătăţii Patriciu Achimaş-Ca-
dariu şi primarul municipiu-
lui Cluj-Napoca, Emil Boc.

Dr. Nadim Al Hajjar este 
unul dintre cei mai apreci-
aţi chirurgi din Cluj şi din 
ţară. Este şeful Secţiei de 
Chirurgie Generală 2, iar 
aproape 80% dintre pacien-
ţii pe care îi operează într-un 
an sunt cazuri dificile.

Premierul Viorica Dăncilă a 
declarat că situaţia privind 
construirea celor trei spita-
le regionale din fonduri 
europene nu este cea dori-
tă, menţionând că nu sunt 
trimise nici toate documen-
tele necesare la Bruxelles.

"Legat de cele trei spitale pe 
fonduri europene. Cele trei spi-
tale nu sunt în situaţia pe care 
ne-am fi  dorit-o cu toţii, trebu-
ia să se construiască la Iaşi, Cluj 
şi Craiova. Spitalul care trebuia 
să se construiască la Craiova – 
ni se cere o altă poziţionare, deci 
un alt teren pe care să constru-
im un alt spital, cer consultan-
ţii de la Banca de investiţii. Iar 
la spitalul de la Cluj ni se cer 
încă 1,4 ha pentru construirea 
acestui spital. Nu sunt trimise 
nici toate documentele, pe care 
ar fi  trebuit să le avem deja, la 
Bruxelles. Căutăm soluţii pen-
tru cele trei spitale, iar situaţia 

nu pot să spun că ne bucură", 
a afi rmat Dăncilă la Antena 3.

Proiectul de construire a 
unui spital regional de urgen-
ţă a fost lansat în mandatul 
de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Cluj al liberalului 
Marius Nicoară, începând din 
2004, fi ind vorba de o unita-
te care să deservească jude-
ţele din Regiunea de Nord-Vest.

Spitalul Regional de Urgen-
ţă Cluj, dacă va fi  construit 
vreodată, ar urma să fi e pe un 
teren de 15 hectare în comu-
na Floreşti, de lângă Cluj-Na-
poca. Iniţial, Consiliul Jude-
ţean Cluj a identifi cat un te-
ren pentru acest spital în zo-
na Câmpeneşti, aparţinând co-
munei Apahida, situată în es-
tul municipiului Cluj-Napoca, 
dar proiectul nu a fost prins la 
fi nanţare din partea Guvernu-
lui, valoarea fi ind estimată la 
150 de milioane de euro.

După 2008, când s-a 
schimbat conducerea CJ Cluj, 
noul preşedinte al instituţi-
ei Alin Tişe (PDL) a schim-
bat şi amplasamentul spita-
lului, în comuna Floreşti, si-
tuată în vestul municipiului 
Cluj-Napoca, dar lipsa fi nan-
ţării guvernamentale a îm-
piedicat şi de această dată 
începerea construirii Spita-
lului Regional de Urgenţă.

Potrivit proiectului, viito-
rul Spital Regional de Urgen-
ţă Cluj urma să aibă 1000 de 
paturi, 37 de secţii medicale 
şi să dispună de un heliport.

Din 2004 de când s-a dis-
cutat pentru prima dată de 
construirea unui Spital Regi-
onal de Urgenţă la Cluj şi pâ-
nă în prezent s-au perindat 
pe la conducerea Ministeru-
lui Sănătăţii Mircea Cinteză, 
Eugen Nicolăescu, Ion Balzac, 
Adrian Videanu, Cseka Atti-

la, Ritili Ladislau, Vasile Ce-
poi, Victor Ponta, Raed Ara-
fat, Nicolae Bănicioiu, Patri-
ciu Achimaş-Cadariu şi Vlad 
Voiculescu, niciunul dintre 
aceştia nefi ind în stare să ur-
nească proiectul Spitalului Re-
gional de Urgenţă Cluj.

De cel puţin 8 ani, miniştrii 
care au venit rând pe rând la 
şefi a Ministerului Sănătăţii s-au 
bătut cu pumnul în piept şi de-
clarau răspicat, sus şi tare des-
pre Spitalul Regional de Urgen-
ţă Cluj că “îl vom face”, “îl 
vom drege”, “constituie o pri-
oritate”, „construcţia va dema-
ra în cel mai scurt timp posi-
bil” etc. Nu s-a făcut nimic con-
cret, doar s-au cheltuit şi mai 
mulţi bani pe actualizarea stu-
diilor de fezabilitate, studii ca-
re la timpul lor au fost făcute 
dar uitate în cine ştie ce sertar 
din Ministerul Sănătăţii sau din 
Consiliul Judeţean Cluj.

Chirurgul Nadim Al Hajjar 
a devenit profesor

De ce nu se construiește Spitalul Regional din Cluj? 
Premierul Viorica Dăncilă: Mai trebuie teren

Institutul Clinic 
de Urologie şi Transplant 
Renal (ICUTR) 
Cluj-Napoca îşi revine 
financiar după datoriile 
acumulate sub conduce-
rea medicului Mihai 
Lucan. 

Instituţia a reuşit să plă-
tească o parte din datoriile 
de 2 milioane de lei acumu-
late sub conducerea medi-
cului Mihai Lucan şi conti-
nuă, pe alte baze, transpla-
turile renale, astfel încât nu 
se condiţionează actul me-
dical şi se respectă listele 
de aşteptare.

Noua conducere suflă 
şi-n iaurt

Purtătorul de cuvânt 
al ICUTR Cluj-Napoca, 
Iacob Gheorghiţă, a decla-
rat că, la nivelul institutu-
lui, au fost luate o serie de 
măsuri pentru redresarea si-
tuaţiei, printre care întreru-
perea oricăror colaborări sau 
relaţii contractuale defavo-
rabile institutului, stabilirea 
unor acorduri de plată, eşa-
lonată, a datoriilor către cre-
ditori sau renegocierea unor 
contracte de prestări 
servicii.

„Finanţarea ICUTR se fa-
ce din două surse, CJAS Cluj 
şi Programul Naţional de 
Transplant. La semnarea con-
tractului cu CJAS Cluj, din 
1 aprilie 2017, care era unul 
defavorabil, în baza perfor-
manţelor proaste din 2016, 
ICUTR avea datorii totale de 

1,98 milioane de lei, din ca-
re arierate de 1,65 milioane 
de lei, indicele de comple-
xitate mediu (ICM) al cazu-
rilor era de 1,16 iar durata 
de spitalizare a fost de 7 zi-
le. Lucrurile s-au schimbat 
radical şi au fost luate mă-
suri de redresare a situaţi-
ei, printre care întreruperea 
oricăror colaborări sau rela-
ţii contractuale defavorabi-
le ICUTR, stabilirea unor 
acorduri de plată, eşalona-
tă, a datoriilor către credi-
tori, renegocierea unor con-
tracte de prestări servicii, 
demararea de negocieri CJAS 
Cluj şi CNAS pentru o mai 
bună finanţare pentru anul 
2018”, a spus Iacob Gheor-
ghiţă, potrivit Mediafax.

Mai puţini pacienţi
Potrivit acestuia, în 2017, 

institutul a avut cu 20% mai 
puţini pacienţi decât în anul 
precedent, dar, cu toate aces-
tea, a evoluat mai bine din 
punct de vedere financiar.

„Putem spune că în 2016 
am lucrat pe degeaba într-o 
mare măsură. De la 2.582 de 
pacienţi în 2016, am ajuns la 
2.061 anul trecut, dar fi nanci-
ar în 2017 am stat mai bine şi 
am avut un excedent fi nanci-
ar cu care am început să plă-
tim datoriile. Pacienţii inter-
naţi la noi, fi ind pacienţi uro-
logici, au indicaţie de trata-
ment predominant prin meto-
de chirugicale, ceea ce se în-
tâmplă în prezent. Înainte, tra-
tarea pacienţilor se făcea în 

altă parte iar noi nu puteam 
încasa sumele corespunzătoa-
re tratării acestora, ci doar su-
me diminuate, pentru un fel 
de îngrijire”, a menţionat pur-
tătorul de cuvânt al ICUTR.

Iacob Gheorghiţă a expli-
cat că, în momentul de faţă, 
la institutul clujean se fac di-
verse operaţii printre care şi 
o modalitate terapeutică pen-
tru cancerul renal datorită că-
reia pacienţii pot să îşi păs-
treze rinichii în continuare, 
pentru că acestora nu li se 
scoate întreg rinichiul, ci doar 
partea afectată.

„În ceea ce priveşte trans-
planturile renale, până în apri-
lie 2017, au fost efectuate 18, 
din care 16 au fost de la do-
natori decedaţi şi 2 de la do-

natori vii. După aprilie, au 
mai avut loc 36 de transplan-
turi de la donatori decedaţi 
şi unul de la un donator viu. 
Dl. Lucan îşi formase echipa 
de câţiva ani, aceasta lucra 
autonom. Practic, majorita-
tea transplanturilor nu mai 
erau efectuate de dl. Lucan, 
dânsul continuând să îşi exer-
cite predominant funcţia de 
coordonator al echipei de 
transplant, mai intervenea 
dacă era vreo problemă, dar 
majoritatea transplanturilor 
erau făcute de membrii echi-
pei. Echipa era formată, nu 
a fost un şoc la schimbarea 
echipei de management. Ac-
tivitatea de transplant a con-
tinuat şi după plecarea din 
institut a d-lui Lucan, dar es-

te dependentă de existenţa 
donatorului. De la începutul 
anului 2018 au fost realizate 
două transplanturi de la do-
natori vii şi un alt transplant 
de la donator decedat, oca-
zie cu care au fost transplan-
taţi doi rinichi la doi primi-
tori”, a spus Gheorghiţă.

Conducerea institutului 
clujean a făcut un apel la 
pacienţii care se află pe lis-
ta de aşteptare şi care nu 
s-au mai prezentat la ICUTR 
de mai bine de doi ani să 
contacteze centrul de trans-
plant pentru reactualizarea 
bazei de date.

Iacob Gheorghiţă a esti-
mat că institutul va fi  în mă-
sură să plătească toate dato-
riile într-o perioadă de 2 ani.

MOŞTENIREA LUI LUCAN

Institutul de Transplant Renal: 
imaginea pătată şi mai puţini pacienţi
Mediatizarea cazului Lucan a afectat medicii şi pacienţii, institutul fiind asociat unor acuze de trafic de organe.

Fostul manager al ICUTR, Mihai Lucan se afl ă în arest la domiciliu pentru devalizarea institutului

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant 
Renal, asociat cu trafic de organe
Legat de activitatea de transplant, în 2017 s-a constatat o 
scădere a donatorilor în moarte cerebrală și din cauza im-
pactului mediatic al cazului Lucan. Impactul mediatic a afec-
tat atât medicii care trebuiau să identifi ce donatorii dece-
daţi dar și aparţinătorii, cel mai probabil datorită unei per-
cepţii că medicii de la Cluj nu fac altceva decât să se îmbo-
găţească pe seama pacienţilor.
„ICUTR a fost asociat unor acuze de trafi c de organe iar me-
dicii afl aţi în centrele de prelevare nu au vrut să fi e parte la 
acest scandal. Dar, pe de altă parte, un medic trebuie să se 
comporte profesionist și să își îndeplinească sarcinile de 
serviciu. Fiecare să își exercite profesia. Oamenii trebuie să 
se convingă și singuri, dar asta înseamnă timp. Și mai în-
seamnă un mecanism care asigură transparenţa, iar lumea 
să știe că s-au recoltat niște organe undeva, iar acestea s-au 
transplantat altundeva. La ora actuală, noi, la ICUTR nu 
vrem să mai promitem nimic, vrem să facem. Nu mai există 
un conducător și o echipă, ci un colectiv, și nu ne mai pu-
tem permite să facem lucruri care sunt în neregulă. Actul 
medical nu este condiţionat, se respectă listele de așteptare 
pentru transplant”, a mai spus purtătorul de cuvânt al 
ICUTR Cluj-Napoca.
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Medicii pediatri din cadrul 
PEDITEL 1791 au reuşit în pri-
mele două săptămâni ale aces-
tei luni să rezolve, prin tele-
fon, 2.877 de apeluri. Peste 
2.000 de părinţi au găsit un 
răspuns pentru problemele de 
sănătate ale copiilor lor prin-
tr-un simplu apel către medi-
cii care sunt mereu de gardă.

În perioada 1-15 februa-
rie 2018, la PEDITEL 1791 
au ajuns 2.877 de apeluri 
ale părinţilor îngrijoraţi. Din 
ce în ce mai mulţi părinţi 
ajung să apeleze la sfatul 
medical prin telefon.

„Performaţa aceasta o fa-
cem din august, nu spun că 
ar fi  ceva nou. Dar da, februa-
rie fi ind o lună scurtă, într-ade-
văr sunt multe apeluri”, a spus 
Cristina Grigore, iniţiatorul 
PEDITEL.

Multe dintre problemele 
micuţilor pot fi  rezolvate 
acasă

Astfel, munca medicilor ca-
merelor de gardă din cadrul 
spitalelor a fost uşurată, fi ind-
că părinţii nu şi-au dus copiii 
la clinică, dacă au putut să re-
zolve problema acasă, fi ind sfă-
tuiţi de pediatri de la PEDITEL.

„Ideea asta este. Dacă un-
deva peste 74% din apeluri 

se rezolvă acasă, părinţii nu 
se mai duc în camera de gar-
dă şi sunt tot mai mulţi. Spi-
talul de Copii a comunicat 
şi raportat în primele 5 zile 
432 de cazuri, iar noi în pri-
mele 5 zile am avut 1396 de 
apeluri. Este foarte utilizat. 
Fiindcă părinţii vor să veri-
fice dacă este necesar să se 
ducă în unitatea de primiri 
urgenţe. De asemenea, da-
că nu este necesar, nu se 
duc. Scopul lor este să îşi 
valideze dacă este o urgen-
ţă sau nu. Dacă este nece-
sar să ajungă acolo sau pot 
să rezolve problema acasă”, 
a explicat Cristina Grigore.
În această perioadă, proble-

mele cu care se confruntă cei 
mici sunt răcelile (peste 30% 
dintre apeluri sunt în acest 
sens), febră cu vărsături şi 
cu diaree (10-15% dintre ape-
luri) şi în perioada asta mul-
ţi copii mici suferă de trau-
matisme craniene.

De multe ori, părinţii 
se sperie din cauze minore

Mulţi părinţi, majoritatea 
afl aţi la primul copil, îşi fac 
foarte multe griji şi apelează la 
serviciile medicale, chiar dacă 
micuţii nu au probleme grave.

“Prima dată, părintele tre-
buie să se liniştească şi să 
îşi valideze dacă are moti-
ve de îngrijorare sau nu. Da-

că părintele nu are experi-
enţă, se poate îngrijora prea 
tare. Asta se întâmplă la pri-
mul copil, deşi sunt părinţi 
care sunt stresaţi şi panicaţi 
şi la al doilea copil. Nu au 
un manual de utilizare, nu 
ştiu care sunt paşii, cum ar 
trebui să se întâmple, nu 
le-a spus nimeni care e evo-
luţia. Şi atunci la prima fe-
bră, prima vărsătură, prima 
diaree, se stresează. Dacă 
vin cu copilul din materni-
tate şi tuşeşte, strănută sau 
are colici, părintele nu ştie 
ce reacţie să aibă şi are ne-
voie de un suport. Iar noi 
suntem suportul acela pen-
tru părinţi. Din punct de ve-

dere medical e mai bine să 
ai un părinte pe care îl for-
mezi tu, ca specialist, decât 
să îl laşi să se informeze ne-
avizat de pe internet. Pen-
tru că, deşi se poate să fie 
o simplă răceală, părintele 
poate ajunge să creadă că 
are o boală foarte gravă”, a 
spus Cristina Grigore.

PEDITEL 1791 Sfat Medi-
cal Pediatric prin telefon a 
devenit din ce în ce mai uti-
lizat în ultima jumătate de 
ani, dar apogeul apelurilor 
a fost atins în luna decem-
brie a anului trecut, când 
medicii pediatrii au reuşit 
să soluţioneze, prin telefon, 
5320 de cazuri.

PEDITEL 1791. Medicii pediatri sub asediul telefoanelor
Peste două mii de apeluri în primele două săptămâni ale lunii februarie 2018.

Deputatul USR Emanuel 
Ungureanu a postat 
pe reţelele de socializare 
imagini cu interiorul 
şi exteriorul clădirii 
Clinicii Pediatrie 4 din 
Cluj-Napoca. Un subsol 
plin cu apă şi pereţi muce-
găiţi sunt doar câteva din-
tre neregulile pe care 
Ungureanu 
le-a găsit la clinică.

Pe fondul neregulilor des-
coperite la Clinica Pediatrie 4, 
Emanuel Ungureanu atrage 
atenţia politicienilor care ar 
trebui să aibă grijă de clujeni.

“Domnule Tişe, domnule 
manager al Spitalului de Co-
pii numit politic de Daniel Bu-
da, Cornel Aldea, afară ninge 
şi subsolul Clinicii Pediatrie 4 
se umple de apă. Vă pasă? Pe-
reţii clinicii sunt plini de mu-
cegai, geamurile sunt mânca-
te de carii. În interiorul aces-
tei clădiri putrede, medici, asis-
tente şi infi rmiere se strădu-
iesc să îngrijească copii grav 
bolnavi. Unii dintre ei au TBC 
şi sunt obligaţi să respire ae-
rul unei clinici al cărei pereţi 
sunt plini de bacterii. Umidi-

tatea este foarte mare, mirosul 
de putred te loveşte de la in-
trare. Am remarcat efortul per-
sonalului de a menţine cură-
ţenia chiar şi în condiţiile u-
nei infrastructuri atât de pre-
care. Domnul Tişe are în ges-
tiune Spitalul de Copii, ar tre-
bui să îi crape obrazul de ru-
şine! El şi Daniel Buda men-
ţin în funcţie un manager in-
competent şi complet nepăsă-

tor. Mă întreb, dacă copiii lor 
ar avea probleme pulmonare 
i-ar interna în această clini-
că?”, spune Ungureanu.

Acesta mai spune, ironic, 
că la intrarea în clinică este un 
anunţ al unui târg de joburi 
pentru medici şi asistente.

“La intrarea în clinică, pe 
uşă, tronează anunţul pentru 
un târg de joburi pentru me-
dici, asistente, infi rmiere. Cei 

mai buni dintre ei pleacă de 
ani de zile,departe, în ţări ci-
vilizate care investesc în infra-
structură şi plătesc corect per-
sonalul medical. În ultimii 14 
ani au plecat peste 15.000 de 
medici din România şi peste 
25.000 de asistente medicale”, 
mai spune deputatul.

Conducerea Spitalului de 
Copii nu a putut fi  contactată 
pentru un punct de vedere.

Imagini de coşmar din Clinica 
Pediatrie 4 din Cluj-Napoca!
Mucegai, igrasie, apă infiltrată în pereţi, bacterii, geamuri mâncate de carii, sunt doar câteva dintre 
problemele identificate de Emanuel Ungureanu la Clinica de Pediatrie 4.

În spatele ușilor de la Clinica de Pediatrie 4 te așteaptă o atmosferă de coșmar
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Departamentul de Justi-
ţie al Statelor Unite a incul-
pat, vineri, 13 cetăţeni ruşi 
şi trei organizaţii din Rusia 
acuzate că au încălcat legis-
laţia cu intenţia de a inter-
fera în alegerile prezidenţi-
ale americane din 2016 şi în 
procesul politic american, 
relatează site-ul publicaţiei 
The Guardian.

"Rechizitoriul îi acuză pe 
toţi inculpaţii de o conspi-
raţie pentru a frauda State-
le Unite. Trei persoane au 
fost acuzate de conspiraţie 
pentru a comite fraude ban-
care, iar alţi cinci inculpaţi 
au fost acuzaţi de furt de 
identitate în formă agrava-
tă", se arată într-un comu-
nicat al Departamentului de 
Justiţie.

„Conspiraţie pentru 
a frauda SUA”

Potrivit biroului procuro-
rului special Robert Muel-
ler, companiile vizate sunt 
Internet Research Agency, 
finanţată de către statul rus, 
şi alte două care operează 
sub numele de "Concord".

În cursul audierilor în 
Congresul SUA, reprezen-
tanţii platformei de media 
sociale Twitter au oferit da-
te de identificare a 2.752 de 
conturi online despre care 
se presupune că ar fi fost 
create de Agenţia de Cerce-
tare în domeniul Internetu-
lui (Internet Research Agen-
cy), un organism care ar fi 
afiliat Kremlinului.

Serviciile secrete ameri-
cane au concluzionat în 2016 
că preşedintele Rusiei, Vla-
dimir Putin, a ordonat cam-
pania de influenţare a rezul-
tatului scrutinului preziden-
ţial din SUA în scopul faci-
litării victoriei lui Donald 

Trump şi în ambiţia de a 
submina sistemul liberal-de-
mocratic occidental.

Identităţi false în social 
media

Biroul Federal pentru In-
vestigaţii (FBI), Senatul SUA 
şi Camera Reprezentanţilor 
anchetează cazul ingerinţe-
lor Rusiei în campania elec-
torală şi presupuse contac-
te între apropiaţi ai preşe-
dintelui Donald Trump şi 
oficiali ruşi, iar procurorul 
special Robert Mueller co-
ordonează investigaţiile. Cel 
puţin trei membri ai fostei 
echipe de campanie electo-
rală a preşedintelui Donald 
Trump – Paul Manafort, Rick 
Gates, George Papadopolo-
us – sunt inculpaţi în inves-
tigaţia din SUA privind in-
gerinţele Rusiei.

Potrivit documentelor pre-
zentate în instanţă, inculpa-
ţii şi-au creat identităţi fal-
se şi au coordonat activita-
tea unor pagini de media so-
ciale, urmărind atragerea 
audienţei americane.

"Unii dintre inculpaţi, ca-
re s-au prezentat drept ce-
tăţeni americani şi nu şi-au 
dezvăluit asocierea cu Ru-
sia, au comunicat cu per-
soane asociate echipei de 
campanie Trump şi cu alţi 
activişti politici, cu scopul 
de a coordona activităţi po-
litice. Operaţiunile inculpa-
ţilor au inclus susţinerea 
campaniei prezidenţiale a 
candidatului Donald J. 
Trump şi defăimarea lui 
Hillary Clinton", se arată în 
comunicatul Departamentu-
lui de Justiţie al SUA. Sub 
coordonarea lui Evgheni Pri-

gozin, un aliat al preşedin-
telui rus Vladimir Putin, gru-
parea s-ar fi concentrat pe 
aspecte politice şi sociale 
din SUA care pot genera di-
vizare în rândul cetăţenilor. 
Operaţiunea ar fi avut 
"obiectivul strategic de a ge-
nera discordie în sistemul 
politic american".

Conform Departamentu-
lui american de Justiţie, su-
te de oameni au fost impli-
caţi în operaţiune, care a avut 
un buget de milioane de do-
lari şi a vizat site-uri de me-
dia sociale precum Facebook, 
Twitter, Youtube şi Instagram. 
Purtătorul de cuvânt al Ca-
sei Albe, Sarah Sanders, a 
precizat că preşedintele Do-
nald Trump a fost informat 
în legătură cu punerea sub 
acuzare a cetăţenilor şi a 
companiilor din Rusia.

13 ruşi, inculpaţi în ancheta 
privind alegerile din SUA
Serviciile Secrete spun că Putin a ordonat campania de influenţare 
a rezultatului scrutinului în scopul facilitării victoriei lui Donald Trump.

Donald Trump susține ca FBI pierde timp încercând să demonstreze amestecul Rusiei in campania lui

SERGHEI LAVROV | șeful diplomaţiei ruse
 „Atât timp cât nu avem fapte, toate 
acestea sunt gogoşi. Nu am o 
reacţie pentru că totul şi orice este 

publicat, vedem o multiplicare de 
acuzaţii, de afi rmaţii şi de 
declaraţii“
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După kendama şi fi dget 
spinner, o nouă jucărie 
cucereşte copiii din 
România. Este vorba des-
pre squishy, o jucărie anti-
stres foarte drăgălaşă.

Squishy mai este cunoscu-
tă şi drept kawaii squishy, 
„kawaii”, însemnând „drăguţ” 
în limba japoneză. Aceste ju-
cării antistres sunt de multe ori 
infuzate cu parfum şi pot lua 
cele mai diverse forme: de la 
animale, cutiuţe de lapte, go-
goşi, prăjituri, fructe sau legu-
me. Parfumul poate potenţa 
efectul de relaxare, scrie ONE.

Squishy este făcut dintr-o 
spumă cauciucată specială ca-
re se strânge uşor în mână ca, 
imediat, să îşi recapete forma 
originală. Majoritatea acestor 
jucării sunt făcute din poliu-
retan, un material sintetic, in-

ventat în 1937 de neamţul Ot-
to Bayer şi care a fost folosit 
în cel de-Al Doilea Război 
Mondial pentru a acoperi avi-
oanele. Prin modifi carea chi-
mică calitativă şi cantitativă 
a componenţilor ce alcătuiesc 
poliuretanul se pot obţine ma-
terii prime pentru nenumăra-
te produse cum ar fi : vopse-
le, fi bre, produse ambalare, 
garnituri, prezervative, com-
ponente de automobile, în in-
dustria de construcţii, mobi-
lier şi multe alte aplicaţii, chiar 
şi în medicină. Conform Agen-
ţiei de protecţie a mediului din 
SUA, expunerea pe termen lung 
la poliuretan poate cauza di-
verse afecţiuni, inclusiv astm 
şi cancer. Cu toate acestea, 
cantitatea de material toxic eli-
berată de formele de spumă 
solidă care se găseşte în jucă-

riile squishy este foarte mică. 
Acestea nu ar trebui băgate în 
gură sau înghiţite.

Jucăriile squishy nu sunt 
foarte rezistente în timp şi se 
pot strica cu uşurinţă. Expune-
rea la lumina soarelui, în spe-
cial, le poate face să-şi piardă 
culoarea şi mirosul. Aşadar, da-
că vreţi să vă bucuraţi de ele 
pentru mai mult timp, ţineţi-le 
departe de lumina soarelui.

Guvernul Marii Britanii a 
lansat un soft care poate 
detecta şi bloca orice conţi-
nut cu caracter jihadist 
care apare pe Internet. 
Potrivit ministrului britanic 
de Interne, Amber Rudd, 
este posibil ca softul să 
devină obligatoriu pentru 
companiile de tehnologie., 
informează BBC.

Guvernul a alocat 600.000 
de lire sterline pentru crea-
rea softului de către ASI Da-
ta Science, o companie de 
inteligenţă artifi cială din Lon-
dra. Mii de ore de conţinut 
postat de ISIS pe internet au 
f o s t  a n a l i z a t e 
de program, pentru a fi  tes-
tat.ASI Data Science susţine 
că softul este capabil să de-
tecteze 94% din conţinutul 
online publicat de ISIS, a-

vând o acurateţe de 99.995%. 
Orice conţinut de care sof-
tul nu este sigur va fi  mar-
cat pentru a fi  luată o deci-
zie de către o persoană.

Softuri similare din trecut 
au fost criticate dur de către 
cei care susţin un internet 
„liber” pentru că, spun ei, 
poate fi  dat jos un conţinut 
care nu este neapărat pro-
blematic. Amber Rudd a de-
clarat că acest soft a fost fă-
cut pentru a se demonstra 
că aşteptările guvernului ca 
extremismul să fi e restricţi-
onat sunt reale şi justifi cate.

„Este un exemplu foarte 
convingător al faptului că poţi 
avea informaţiile necesare 
pentru a te asigura că acest 
tip de material nu ajunge on-
line de la bun început. Teh-
nologia există. Există softuri 

care fac exact ce ne dorim şi 
noi. Pentru companiile mici, 
ar putea fi  ideal”, a spus Rudd.

„Dacă va fi nevoie, vom 
face legile necesare. Dar ră-
mân convinsă că cea mai 
bună cale pentru a schim-
ba lucrurile şi pentru a avea 
cele mai bune rezultate es-
te să avem un forum, aşa 
cum avem acum”, a adău-
gat ministrul britanic.

Este vorba despre Forumul 
Global pentru Combaterea Te-
rorismului pe Internet, care 
s-a lansat anul trecut şi adu-
ce la aceeaşi masă guverne 
precum cele ale SUA şi Rega-
tului Unit şi fi rme importan-
te ca Facebook, Google, Twitter 
şi altele. Cea mai mare pro-
vocare este să se afl e ce zone 
ale internetului vor fi  folosite 
de terorişti în viitor.

Soft pentru blocarea conţinutului 
cu caracter jihadist în spaţiul online

O nouă jucărie la modă: Squishy. 
De unde a apărut şi cât e de periculoasă

Un raport intitulat 
„Spam şi phishing în 
2017”, realizat de 
Kaspersky Lab, arată că 
infractorii cibernetici au 
urmărit evenimentele 
globale şi s-au folosit de 
subiecte populare pre-
cum FIFA 2018 şi Bitcoin 
pentru a păcăli utilizato-
rii şi a le fura banii ori 
informaţiile personale.

„Autorii de mesaje spam 
s-au dovedit a fi actori pri-
cepuţi, monitorizând în per-
manenţă subiecte globale şi 
evenimente importante din 
întreaga lume, cu scopul de 
a atrage atenţia victimelor 
şi de a profita de acestea. 
Cercetările derulate în per-
manenţă de Kaspersky Lab 
asupra activităţilor de spam 
şi phishing au confirmat că 
metodele folosite de infrac-
tori sunt eficiente din cau-
za atenţiei diminuate şi a 
încrederii necondiţionate ale 
utilizatorilor. Atunci când 
aceşti factori de risc se în-
tâlnesc, este mai probabil 
ca utilizatorii să urmeze in-
strucţiuni false”, notează 
autorii raportului.

Ce trucuri au folosit 
hackerii

„În timp ce în 2017 lumea 
s-a pregătit intens pentru FI-
FA 2018, spammerii au trimis 
şi ei mesaje frauduloase pe a-
ceastă temă către victime. Au 
folosit logo-urile ofi ciale ale 
evenimentului sau informaţii 
despre organizatori şi spon-
sori şi au anunţat utilizatorii 
despre presupuse premii în 
bani sau bilete gratuite pe ca-
re le-ar fi  câştigat”, se mai ara-

tă în raport. O altă temă po-
pulară pentru spam şi phis-
hing în 2017 a fost dată de 
criptomonede, pe măsură ce 
preţul Bitcoin a crescut con-
siderabil. Cercetătorii Kaspers-
ky Lab au înregistrat în al trei-
lea trimestru din 2017 o creş-
tere a numărului de „trucuri” 
pe bază de blockchain, iar pâ-
nă la fi nalul anului au con-
semnat un arsenal extins de 
instrumente pentru spam.

Conform cercetărilor Kas-
persky Lab, infractorii au 

folosit trucuri precum si-
te-uri web deghizate în ca-
se de schimb pentru cripto-
monede şi servicii false ca-
re ofereau mining în cloud, 
adică folosirea centrelor spe-
cializate de date care pot fi 
închiriate. Dar, în toate a-
ceste cazuri, în loc să câş-
tige, utilizatorii au devenit 
victime şi au pierdut bani.

„În cadrul schemelor de 
fraudă tradiţionale, cum ar 
fi falsele câştiguri la loterie, 
infractorii au început să fo-

losească Bitcoin drept mo-
meală şi, pe lângă bazele de 
date cu adrese care au fost 
promovate prin spam, au 
fost oferite spre vânzare şi 
baze de date cu email-uri 
pentru utilizatorii de crip-
toonede, promiţând câşti-
guri fabuloase”, mai arată 
raportul.

Atacurile phishing, 
în urcare cu 59%

Mai mult, „infractorii au 
distribuit diferite tipuri de 

malware în email-uri de tip 
spam, sub pretextul distri-
buirii unor instrumente pen-
tru a câştiga monede Bitco-
in sau al unor instrucţiuni 
pentru schimbul de cripto-
monede. Cu toate acestea, 
cea mai importantă parte o 
reprezintă faptul că progra-
mele ransomware Crypto-
locker (ai căror creatori au 
cerut răscumpărări în Bitco-
in) au apărut în număr mai 
mic în mesajele spam faţă 
de anul trecut.

„Per total, volumul me-
diu de spam în 2017 a scă-
zut la 56,63%, ceea ce re-
prezintă o scădere de 1,68 
puncte procentuale faţă de 
2016. În acelaşi timp, nu-
mărul de atacuri de phis-
hing a crescut: sistemul Kas-
persky Lab Anti-Phishing a 
fost declanşat de 246,2 mi-
lioane de ori pe computere-
le utilizatorilor Kaspersky 
Lab, o creştere de aproape 
59% faţă de 2016”, mai ara-
tă autorii raportului.

„Deşi în 2017 am observat 
o scădere uşoară a activităţii 
spam, pe parcursul anului 
autorii nu au pierdut nicio 
ocazie să fure informaţii per-
sonale ale utilizatorilor, fi ind 
atenţi la ce se întâmplă în lu-
me. Pe măsură ce vor avea 
loc evenimente sportive, pre-
cum Cupa Mondială FIFA sau 
altele, activitatea acestora va 
creşte”, a declarat Darya 
Gudkova, spam analyst ex-
pert la Kaspersky Lab.

„În 2018, ne aşteptăm la 
o creştere şi dezvoltare a ac-
tivităţii de spam şi phishing 
– referitor la criptomonede 
– în afară de Bitcoin, care a 
fost folosit intens anul tre-
cut, precum şi la scheme de 
tip pump and dump”, men-
ţionează specialiştii.

Kaspersky Lab recoman-
dă utilizatorilor individuali 
să-şi instaleze o soluţie si-
gură, iar companiilor le es-
te recomandat să utilizeze 
soluţii de securitate cu func-
ţii dedicate care vizează de-
tectarea şi blocarea phis-
hing-ului, a fişierelor malwa-
re intenţionate şi a mesaje-
lor spam.

Ai căutat pe net FIFA 2018 şi Bitcoin? 
Probabil ai fost păcălit de hackeri
Cele mai populare subiecte, preferate de infractorii cibernetici pentru a le fura banii ori informaţiile personale.

infractorii au folosit trucuri precum site-uri web deghizate în case de schimb pentru criptomonede şi servicii false care ofereau mining

- Cea mai populară sursă de spam a 
fost SUA (13,21%), urmată de China 
(11,25%) și Vietnam (9,85%). 
Următoarele surse din top 10 sunt 
India, Germania, Rusia, Brazilia, 
Franţa și Italia

- Ţara cea mai vizată de mesaje spam a 
fost Germania (16,25%), care a înregis-
trat o ușoară creștere cu 2,12 puncte pro-
centuale faţă de 2016. Celelalte state din 
top 10 sunt China, Rusia, Japonia, Marea 

Britanie, Italia, Brazilia, Vietnam, Franţa 

și Emiratele Arabe Unite
- Cel mai mare procent de utilizatori afec-
taţi de phishing au fost în Brazilia 
(29,02%). Per total, 15,9% dintre utiliza-
torii unici ai produselor Kaspersky Lab la 
nivel mondial au fost atacaţi prin phishing

Alte tendinţe şi statistici din 2017 evidenţiate de Kaspersky Lab
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

Cumpăr urgent garsonieră.Exclus 
cart. Plopilor. Aștept telefoane la 
tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ P.F. vând în zona str. Moților a-
partament cu 3 camere, situat în 
corp compact S+P+E, are beci, 
garaj, terasă închisă, 93 mp utili, 
se poate folosi pentru locuit sau 
birouri. Pentru informații sunați 
la tel. 0745-569336. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 6500 
mp, curte, livadă, teren arabil, 
utilităţi, apă, gaz, curent, întă-
bulat, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcții în 
com. Baciu, supr. 5400 mp, front 
24 ml, așezare nordică, în apropi-
ere sunt construcții noi, panora-
mic. Preț negociabil. Informații la 
tel. 0745-502319. (3.7)
¤ Vând teren în supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772.

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-

land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.
¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.
¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

ÎNCHRIERI

SPAȚII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanților. Informații suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (1.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie 4 camere pe str. 
Scorțarilor, parter, disponibil înce-
pând cu data de 01.02.2018. 
Informații suplimentare la tel. 
0745-127787. (3.7)
¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 

7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Bărbat cujean, foarte serios, îmi 
ofer serviciiile de a îngriji oameni 
imobilizate pentru rămânerea în 
spațiu, fac de mâncare sau mă 
ocup de animale de companie 
(plimbat câine). Ofer seriozitate 
maximă, punctualitate, veți fi  foar-
te mulțumit. Sunați la tel. 0759-
101504. (2.7)
¤ Zugrăvesc, repar spaleț, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc în 
lavabil, fac curat în pod, beci, cur-
te, ofer multă serioziate și calitate. 
Aștept oferte serioase la tel. 0759-
101504. (2.7)
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet nota-
rial, caut loc de muncă în dome-
niul juridic ca și consilier juridic, 
jurist. Ofer și cer seriozitate. Tel. 
0758-324971.
¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă 
rugăm să ne contactaţi la nr. 
de tel. 0747-486860.

Societate comercială angajăm 
muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:
- locuri de muncă legale în Germania
- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere
- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 
locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:
- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.
Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 
de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.
¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și cer 
seriozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (2.7)
¤ Expert contabil autorizat, țin 
evidență contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informații suplimentare sunați la 
tel. 0744-501252. (2.7)
¤ Ofer servicii profesionale de Web 
Design, redesign pagini de internet 
si gazduire web hosting, la pretul 
de 399 lei. Contact: 0754 611 868.
¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 
0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,
Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ Vând bobină de inducție, 
motoraș ștergător parbriz, 
plăcuță de frână, cheder țeavă 
parbriz de la autoturism” Da-
cia”. Aștept telefoane la 0264-
542151. (2.7) 
¤ Vând autorizație taxi cu 
mașină Toyota Yaris Hibrid. 
Informații și relații suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând convenabil autoturism 
DACIA 1300 din anul 1981, în 
stare de funcționare, unei per-
soane care dorește mașină no-
uă prin programul Rabla. Rog 
seriozitate. Sunați la tel. 0743-
330440. (3.7)
¤ 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 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând set de oale inox cu fund 
gros și cu termostat, ”Silver 
Royal”, noi, compus de 16 piese, 
ambalaj original și set de cuțite 
ceramice. Informații suplimenta-
re la tel. 0744-479172. (3.7) 
¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.
¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.
¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.
¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

MOBILIER
¤ Vând pătuț și cărucior pentru co-
pil. Pentru informații sunați la tel. 
0264-589948. (3.7)
¤ Vând scaun rotile de birou, puțin 
folosit. Informații suplimentare la 
tel. 0741-028813. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând foarte avantajos pianina, 
produsă în Germania, clape de fil-
deș. Foarte bună mai ales pentru în-
cepători. Tel. 0740-213460. (1.7)
¤ Vând ieftin un frumos colţar de 
bucătărie în stare perfectă. Tel. 
0740-213460. (1.7)
¤ Vând 20 l de țuică curată de pru-
ne, 52°, distilată în octombrie 2017, 

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.

preț 35 RON/l. Sunați la tel. 0744-
653097. (1.7)
¤ nat din aramă, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de țuică, ca-
rafă, scrumieră, cafea, etc, preț nego-
ciabil. Inf. la tel.
0264-591965. (2.7)
¤ Vând coleție de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (2.7)
¤ Vând haină de blană nr. 46-48 
pentru femei, stare foarte bună, cu-
loare alb cu bej, foarte puțin purta-
tă, preț 120 RON: Informații la tele-
fon 0744-653097. (2.7)
¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 4,5 
mm, , pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, pentru autoapărare și pistol 
“Walter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și  pentru croșetat , 
pețuri negociabile. Pentru informații 
sunați la tel. 0735-176040. (3.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös kalács, 
pe curent 220 V, cu 6 role, aparatul 
este nou, marcă străină, preț negoci-
abil. Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0741-100529. (3.7)
¤ Vând cizme de piele bărbătești, cu 
tureac înalt, mărimea 45 și ghete de 
piele, noi, mărimea 42, puțin folosi-
te, preț negociabil. Informații supli-
mentare la tel. 0741-028813. (3.7)
¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 500 
buc șuruburi de lemn, haine, 
încălțămite, și multe alte lucruri. 
Sunați la tel. 0773-756130. (3.7)
¤ Vând coniac de 47° și țuică de 
prune, din stoc, preț 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunați la tel. 0264-
591965. (3.7)
¤ Vând. fețe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate mă-
rimile, articole decorative, preț ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)
¤ Vând borcane de tot felul, diferite 
dimensiuni. Aștept telefoane la 
0735-176040. (3.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două per-
soane, cu sac de dormit și 

raniță din piele. Tel. 0264-
591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, cu-
lori foarte frumoase, din care unul de 
lână, lucrat manual, și carpete cu di-
ferite modele, preț negociabil. Rog 
telefoane la 0264-591965. (3.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunați la te-
lefon 0264-541633. (3.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la prima 
licitație publică, în data de 
05.03.2018, ora 10.00, bunul 
imobil: Teren intravilan, cota de 
3/32, din 2588 mp, situat în lo-
calitatea Gilău, str. Șomeșul Rece, 
nr. 1166, jud. Cluj, proprietate a 
debitorului Baica Gligor, cu domi-
ciliul în Cluj-Napoca, str. Răsăritu-
lui, nr. 110. Informații suplimen-
tare pot fi  obținute la sediul 
A.J.F.P. Cluj, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, camera 17, telefon 
0264.591670, interior 301 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
vânzare prin licitație a bunurilor 
sechestrate.

COLECŢIONARI

¤ Cumpărăm  sau achiziționăm în 
regim de consignare (sorin.vasiles-
cu@ artmark.ro, 0752534013): 
pictură, sculptură, artă tradițională 
românească, mic mobilier, obiecte 
de colecție. (1.34*) 

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapițate cu pie-
le. Informații suplimentare la tel. 
0741-266069. (2.7)

¤ Clujean colecționar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept te-
lefoane la 0752-362823. (2.7)

LICITAȚIE

 Primăria Oraşului Huedin organizează licitaţie publi-
că deschisă, la data de 24.02.2018, ora 12.00, pentru în-
chirierea prin licitaţie publică deschisă, a utilajului (Mași-
nă balotat presă KNL 120), nr. de inventar 2100078. Po-
trivit HCL 23 din 30.01.2018.
 Licitația va avea loc la sediul Primăriei Orașului Huedin în 
sala de ședinţă.
Detalii se pot obţine la sediul Primăriei Huedin – tel. 

0264-351548.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
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
17:30 Întrebări și răspunderi
18:30 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
21:55 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei
23:30 Telejurnal

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 În timp ce tu dormeai
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Asia Express
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 Mă însoară mama
23:00 Pe bune?!

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
15:00 La TV
16:00 Pasiune Toscană
17:00 Elisa
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Furia Șarpelui
20:30 Execuţie în forţă
22:30 Trăsniţi din NATO
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil! All Stars
18:45 Știrile Kanal D
19:45 Exatlon
23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 Tonik Show
14:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe – 
CS Concordia Chiajna
16:00 Teleshopping
16:30 Săptămâna agricolă
18:00 Casa Poporului
19:30 Știri
20:00 Fotbal Look
20:45 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Viitorul – FC Botoșani
22:45 Fotbal Look
23:30 Știri0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 
• șofer categoria B
Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

RADP Cluj-Napoca
Angajează 

pe perioadă determinată 
15 muncitori 

pentru sectorul de marcaje rutiere

Oferim: • pachet salarial motivant, 
• tichete de masă, 
• decontarea transportului la locul de muncă

Informaţii suplimentare la tel: 0264 552 666, int. 28

CV-urile se depun la secretariatul RADP, situat în 
Cluj-Napoca, str. Calea Someșeni nr. 2, sau pe email, 

la adresa offi ce@radpcj.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!ANUNT 
DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

1. CONDUCATORI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- permis de conducere categoriile c, e
- atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone
- vechime in domeniu minim 1 an
2. MECANICI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- califi care in domeniu
- vechime in domeniu minim 2 ani
3. MUNCITORI NECALIFICATI – CURATENIE STRADALA

Cererile (cv-urile) se pot depune la adresa: Str. Garbau, 
nr. 12, Bloc H, loc. Cluj Napoca, intre orele 9.00 – 16.00 
sau la adresa de email corina.catinas@rosal.ro sau ne 
puteti suna la numarul de telefon 0264 / 456863, solicitand 
legatura la Compartimentul Resurse umane.

PRIMĂRIA COMUNEI UNGURAŞ

ANUNŢ
 PRIMĂRIA COMUNEI UNGURAŞ cu sediul în localitatea 
Unguraș nr. 486 , judeţul Cluj ,organizează concurs pentru 
ocuparea următorului post contractual conform prevederilor 
H.G. nr 286 2011 ,modifi cat și completat de H. G nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei -muncitor califi cat II – din 
cadrul compartimentului întreţinere reparaţii,de deservire 
.
Condiţii specifi ce de participare la concurs :
- studii : minim 8 clase absolvite ;
 - califi care profesională – mecanic mașini și utilaje ( 
buldoescavator ).
Data , ora și locul de desfășurare a concursului :
-Proba scrisă în data de 15 martie 2018 , ora 1100,
-Proba interviu in data de 20 martie 2018 , ora 1100
 Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs 
pănă la data de
 5.03. 2018 ora 1500 la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI 
UNGURAȘ.

 Relaţii suplimentare le sediul PRIMĂRIEI COMUNEI UNGURAȘ 
,persoana de contact: ABRUDEAN MONICA -telefon: 0264-
224650 ,  fax  :  026 4-224700 ,
 E-mail primariacu@yahoo.com

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

 În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu 
modificările și completările ulterioare și 
Ord.1798/2007 S.C. TERRA PYM MAGAZIN SRL 
anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Colectare 
deşeuri reciclabile nepericuloase“ din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Gării nr.19, județul Cluj.
 Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele 
de luni, marți, miercuri, joi între orele 9,00-14,00 
și vineri între orele 9,00-12,00

ANUNȚ AVIZ DE MEDIU

 GRIGORAȘ SABIN COSMIN în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în 
vederea obținerii avizului de mediu pentru planul 
„P.U.Z. introducere teren în intravilan, constaruire 
două pensiuni agroturistice, fi ligorie, îmrejmuire, 
branșamente (măsura 6.2 AFIR)”, în comuna 
Negreni, sat Bucea, județul Cluj
 Prima versiune a planului poate fi  consultată la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99 și la sediul comuna Negreni, 
sat Bucea, județul Cluj din data de 19.03.2018, 
între orele 8.00 – 13:00.
 Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 09.03.2017, la A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, 
fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, 
ăn zielel de luni-vineri între orele 09:00 – 14:00.

ANUNȚ PARTICIPARE LICITAȚIE

 Denumire instituție: D.J.S.T. Cluj
 Condiții participare: orice persoană fi zică 
sau juridică, română ori străină, are dreptul 
de a participa la procedura pentru atribuirea 
contractului de închiriere
 Cuantum și forma garanție de participare: 
3 (trei) chirii minime lunare care se vor depune 
în numerar la casieria DJST Cluj
Descrierea bunurilor: 
 - spațiu în suprafață de 13,86 mp. compus 
dintr-o încăpere, cu destinația de birou, situat 
în incinta Salii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-
Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6
 - spațiu în suprafață de 26,97 mp. compus 
dintr-o încăpere, cu destinația de birou, situat 
în incinta Sălii Sporturilor “H. Demian”, Cluj-
Napoca, str. Splaiul Independenței nr. 6
 - spatiu în suprafață de 14,40 mp. compus 
dintr-o încăpere, cu destinația de magazin 
alimentar, situat în incinta Sălii Sporturilor 
“H. Demian”, Cluj-Napoca, str. Splaiul 
Independenței nr. 6
 Data, adresa și ora limită a depunerii ofertelor: 
08.03.2018, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj
 Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 
09.03.2018, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj
 Modul de obținere a documentației: începând 
cu data de 20.02.2018 pe bază de solicitare 
scrisă de la sediul D.J.S.T. Cluj, c/val 
documentației fi ind de 50 lei, achitată în 
numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.
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Simona Halep, din 
nou pe locul I WTA
Simona Halep, locul 2 WTA, va re-
deveni numărul 1 mondial, la 26 
februarie, după ce daneza 
Caroline Wozniacki, locul I WTA, a 
fost eliminată în semifi nalele 
Qatar Open.
Jucătoarea cehă Petra Kvitova 
(Cehia), locul 21 WTA și cap de 
serie numărul 16, a învins-o, sâm-
bătă, pe daneza Caroline 
Wozniacki, locul I WTA, și s-a cali-
fi cat în fi nala turneului de la 
Doha. Deși a pierdut în semifi na-
le, Wozniacki se va menţine pe 
prima poziţie mondială, în ierar-
hia ce va fi  publicată luni, cu 
8.010 puncte WTA. În acest clasa-
ment, Halep, care s-a retras din 
semifi nalele Qatar Open, din cau-
za unei accidentări, va avea 7.965 
de puncte, rămânând pe 2.
Turneele de la Doha și Dubai al-
ternează an de an categoria, 
Premier (470 depuncte pentru 
victorie) cu Premier 5 (900 de 
puncte pentru victorie). Astfel, 
Wozniacki va pierde 585 de punc-
te, cât a reprezentat fi nala jucată 
anul trecut la Dubai și pierdută cu 
4-6, 2-6, în faţa ucrainencei Elina 
Svitolina. În aceste condiţii, Halep 
va începe la 26 februarie a 17-a 
săptămână ca lider WTA.

Alin Badea 
a câştigat Cupa 
României la sabie
Alin Badea, de la CSA Steaua, a 
câștigat Cupa României la sabie 
individual masculin, sâmbătă, în 
Sala de scrimă „Ana Pascu” 
(Floreasca) din București, după ce 
l-a învins în fi nală pe Iulian 
Teodosiu (CS Dinamo), cu 15-10, 
potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Scrimă. Pe locul trei 
s-a clasat Mădălin Bucur (CS 
Dinamo), care l-a întrecut în fi na-
la mică pe George Iancu (CSA 
Steaua), scor 15-14. În semifi na-
le, Badea l-a învins pe Bucur cu 
15-14, iar Teodosiu a trecut cu 
același scor de Iancu. La ediţia de 
anul trecut trofeul a fost adjude-
cat de T. Dolniceanu (CS Dinamo), 
iar Badea s-a clasat pe locul 3.

JO: Norvegia 
şi Germania, 
9 medalii de aur
După decernarea a 56 de titluri 
olimpice din cele 102 puse în joc 
la Jocurile Olimpice de iarnă de 
PyeongChang, Norvegia și 
Germania se afl ă la egalitate la 
numărul medaliilor de aur câști-
gate, câte nouă. Norvegia a ega-
lat Germania după ce a câștigat 
două din cele trei fi nale progra-
mate azi, până la această oră. 
Oysten Braaten a câștigat proba 
de slopestyle la schi acrobatic, iar 
„cvartetul” format din Didrik 
Tonseth, Martin Johnsrud 
Sundby, Simen Hegstad Kruger și 
Johannes Hosfl ot Klaebo s-a im-
pus în proba de ștafetă 4x10 kilo-
metri la schi fond. Al treilea titlul 
olimpic al zilei decernat până 
acum a fost adjudecat de austria-
cul Marcel Hirscher, la schi alplin, 
proba de slalom uriaș. Cu cele do-
uă titluri olimpice, la care s-a mai 
adăugat și un argint obţinut de 
Henrik Kristoffersen la schi alpin, 
Norvegia este pe primul loc în cla-
samentul pe naţiuni, cu 9 medalii 
de aur și alte 9 de argint. 
Germania are tot 9 medalii de 
aur, dar numai 4 de argint. JO 
de la PyeongChand se vor încheia 
peste o săptămână.

Pe scurt

Universitatea Cluj a 
învins-o pe ASU 
Politehnica în amicalul 
de gală ce încheie pregă-
tirea alb-violeţilor.

ASU Politehnica şi Univer-
sitatea Cluj şi-au dat mâna 
pentru un amical de gală, câş-
tigat cu 1-0 de trupa lui Adri-
an Falub, cu gol marcat din 
penalty. Meciul a avut o at-
mosferă deosebită pentru un 
amical, cu cele două galerii 
la datorie: s-a cântat, s-au 
aprins torţe şi chiar şi fumi-
gene. Aşa cum s-a anunţat, 
partida desfăşurată pe stadi-
onul „Ştiinţa” a început pe 
acordurile imnului studenţi-
lor, „Gaudemaus igitur”.

Pe teren, echipa pregătită de 
Bogdan Andone a fost depăşi-
tă de cea antrenată de Adrian 
Falub, la limită, 0-1. Unicul gol 

al testului a venit dintr-un pe-
nalty transformat de Gabriel 
Giurgiu, după fi x o oră de joc.

Bogdan Andone a fost mul-
ţumit de echipa sa, chiar şi fă-
ră gol. „A fost un meci util. U 
Cluj e o echipă bine organiza-
tă, cu jucători de calitate. Sunt 
mulţumit de evoluţia băieţilor 
mei, care au făcut un meci 
bun, şi-au creat ocazii de a 
marca, au avut şi puţină ne-
şansă. Dar, per ansamblu, im-
plicarea lor şi ce au făcut în 
decursul partidei a fost în re-
gulă. Terenul puţin greu, pro-
babil ne-a incomodat în anu-
mite momente acţiunile de 
atac. Un test util, felicit echi-
pa oaspete pentru atitudine, 
dar la fel îmi felicit băieţii pen-
tru atitudine şi sacrifi ciu. Au 
fost mai multe ocazii, poate la 
ultima pasă nu am luat cea 

mai bună decizie, am mai în-
târziat un pas la fi nalizare. Am 
avut situaţii foarte bune de a 
marca, iar pe o neatenţie în a-
părare am primit acel gol. Sunt 
sigur că până la meciul cu 
Chindia vom pune tot ce tre-
buie la puncte. Atmosfera a 
fost ca de derby, ceea ce e ne-
voie în fotbalul românesc la 
nivel de Liga 1. Sunt meciuri 
cu şapte oameni pe stadioane 
şi atunci şi exprimare jucăto-
rilor e altfel”, a declarat antre-
norul Timişoarei, potrivit li-
ga2.prosport.ro.

Antrenorul ardelenilor, 
Adrian Falub, s-a declarat şi 
el satisfăcut de joc. ”Am fă-
cut un meci de pregătire foar-
te bun pentru ambele echipe. 
Multe lucruri pozitive, multe 
lucruri negative. Noi mai avem 
două săptămâni, mai avem 

multe lucruri de pus la punct. 
Am întâlnit un adversar foar-
te bun, cred că Poli e o echi-
pă bună, care se poate bate 
la promovare. Cred că Liga 1 
duce dorul acestor echipe. Ar 
fi  păcat să nu se ajungă îna-
poi, să se joace cu stadioane 
pline şi cu o atmosferă. Dacă 
la un meci de pregătire a fost 
aşa o atmosferă, ar fi  ceva de-
osebit”, a precizat Falub.

Manager sportiv al Univer-
sităţii, Ioan Ovidiu Sabău, şi-a 
adus aminte de, poate, apo-
geul carierei sale la Timişoa-
ra, când, cu Poli, a eliminat-o 
pe deţinătoarea Cupei UEFA, 
din preliminariile Champions 
League. „Am amintiri frumoa-
se, îmi face o plăcere deose-
bită să mă întorc la Timişoa-
ra. Am antrenat aici la cel mai 
mare nivel, am avut nişte re-

zultate la nivel european. M-a 
ajutat foarte mult să mă ma-
turizez ca antrenor şi am amin-
tiri frumoase legate de acest 
oraş. A fost un meci bun, echi-
librat, de pregătire. Este pri-
mul joc normal, jucat pe iar-
bă. Noi ne-am antrenat nu-
mai pe sintetic. A fost destul 
de greu, dar important e că 
nu ne-am accidentat. Zic că 
suntem pe drumul cel bun. 
Încet-încet, ajungem la ritmul 
de joc ofi ciale. Când joci cu 
spectatori, simţi atmosfera de 
meci adevărat, ofi cial. Şi pu-
blicul s-a ridicat la nivelul ce-
lor două cluburi atât de im-
portante”, a precizat Sabău.

„U” Cluj va începe campio-
natul peste două săptămâni, în 
timp ce ASU Poli va primi sâm-
băta viitoare, de la ora 12:00, 
vizita Chindiei Târgovişte.

Amical de gală la Timişoara între două echipe de tradiţie!

CFR Cluj a ajuns la 17 
partide fără gol primit în 
acest sezon în Liga 1! 
Culio şi Tucudean au 
marcat golurile CFR-ului 
în victoria fără emoţii în 
faţa Astrei. Preşedintele 
clujenilor, Iuliu Muresan, 
a vorbit despre partida 
aceasta, dar şi despre 
meciul între Steaua şi 
Dinamo.

„Am spus de la început că 
ne-o dorim pe Dinamo în 
playoff pentru că e o echipă 
cu tradiţie şi cu mulţi fani. 
Echipa are un joc consistent, 
important este că am luat 
foarte puţine goluri, avem cea 
mai bună apărare din campi-
onat, marcăm şi goluri. Este 
însă multă muncă în spatele 
acestor rezultate. Ne-am im-
pus jocul, am mai avut oca-
zii, a fost bara lui Djokovic 
şi ratarea apoi a lui Ţucudean. 
Dacă le transformam, scorul 
era mult mai mare. Important 
e că a dat primul gol la noi 
Ţucudean pentru că se va des-
cătuşa şi sunt sigur că va mai 
marca multe goluri la noi pen-
tru că este un jucător foarte 
bun. Nu am înţeles ce s-a în-
tâmplat de la început la faza 
golului (lui Culio), apoi am 
văzut că validase din prima 
reuşită. A fost un meci arbi-
trat foarte bine, nu avem ni-
mic de reproşat. Este greu 
pentru Steaua să joace la 3 
zile după meciul cu Lazio şi 
apoi cu Dinamo. Steaua e 
echipa mai bună, se vede în 
clasament, dar cred că Dina-
mo va face orice pentru a câş-
tiga pentru că are nevoie de 

victorie, nu de egal, pentru 
califi carea în playoff. Îmi pa-
re rău că am prins-o pe Stea-
ua înainte de meciul cu La-
zio, nu după, pe asta mă ba-
zez când spun că Dinamo 
poate câştiga. I-am remarcat 
şi pe Culio, şi pe Deac care 
alergau incredibil şi pe fi na-
lul meciului, a fost pregătire 
fi zică foarte bună. Cred că 
CFR va termina pe primul loc, 
apoi Steaua şi CSU Craiova. 
Cred că Astra îşi va păstra lo-
cul în playoff, apoi va fi  Di-
namo. Şi mi-ar plăcea să fi e 
si Viitorul” a spus Iuliu Mu-
reşan la Ora Exacta în Sport.

Aroganţa lui Petrescu

Petrescu spune că nici mă-
car nu va urmări partida la TV. 
O va analiza alături de staff-ul 
său în baza unei înregistrări. 
„Nu mă uit la derby. Mă voi ui-
ta probabil după, dar în timpul 

meciului ori mă voi uita la un 
campionat străin ori la un fi lm. 
Când sunt alte meciuri din altă 
ţară... Prefer ori la un fi lm să 
mă duc, ori să văd alt meci, pen-
tru că am nevoie de puţină re-
laxare. La meciurile Steaua – Di-
namo nu există favorite, tot tim-
pul au fost meciuri strânse şi 
cred că va fi  un meci foarte echi-
librat”, a spus Petrescu. Petres-
cu s-a supărat când a fost între-
bat dacă i s-a părut că Astra a 
fost apatică: "CFR a fost bine, 
nu Astra apatică. Noi, dacă în-
vingem şi jucăm bine, se spu-
ne că adversarii au jucat prost. 
Dacă batem, se spune că am ju-
cat pragmatic. Nu mai ştiu să 
răspund. Eu cred că Astra a ju-
cat bine, a încercat, s-a bătut, a 
organizat Edi bine echipa, însă 
băieţii noştri au prins o zi bu-
nă, putea să fi e 3-0 în minutul 
10 şi poate era meciul închis". 
Experimentatul tehnician crede 

în continuare că FCSB poate 
ajunge până în fi nala Ligii Eu-
ropa şi spune că nu a încercat 
să creeze presiune asupra riva-
lei când a afi rmat acest lucru.

„Spuneam de Steaua că poa-
te să ajungă în semifi nale, toţi 
au crezut că pun presiune pe 
ei. Aţi văzut că nu am glumit. 
Am zis exact ce simt, că Stea-
ua poate să ajungă în semifi -
nale sau în fi nală fără proble-
me. Nu e o aluzie, nicio pre-
siune. Cu Lazio au demonstrat 
că sunt foarte buni, dacă au 
bătut o echipă de pe locul 3 
din Italia, mi se pare ceva in-
credibil. Înseamnă că au forţă 
şi sper să se califi ce. Cred că 
va fi  un meci foarte echilibrat”, 
a adăugat Petrescu.

CFR – Astra 2-0

Antrenorul liderului s-a 
referit şi la criticile de care 
a avut parte echipa ardelea-

nă pentru jocul defensiv pe 
care l-a arătat în acest cam-
pionat: „Eu nu comentez ce 
zic alţii. Nu este vorba des-
pre Mihai Stoica. Mă mai uit 
şi eu la emisiuni când se 
spune că CFR câştigă acasă 
şi joacă nu ştiu cum. Nu 
vreau să critic, eu am un 
drum, merg pe el, acum nu 
înseamnă că drumul meu es-
te şi câştigător. Felicit băie-
ţii pentru rezultatele de pe 
teren propriu, pentru că nu 
cred că au mai fost în Ro-
mânia asemenea rezultate 
pe teren propriu”, a înche-
iat Dan Petrescu.

Formaţia CFR Cluj a în-
vins, sâmbătă, pe teren pro-
priu, cu scorul de 2-0, echi-
pa Astra Giurgiu, în etapa a 
25-a din Liga 1. În clasament, 
liderul CFR a acumulat 56 
de puncte şi s-a distanţat la 
cinci puncte de FCSB.

Dan Petrescu a râs de Dinamo şi 
FCSB. „M-am uitat la film, nu la meci”
Super Dan nu a fost conectat la intensitatea marelui derby de duminică seară.

Formaţia CFR Cluj, liderul clasamentului, a acumulat 56 de puncte

DAN PETRESCU | 
Antrenor CFR Cluj

 „Cred că va fi  foarte 
greu ca în play-off să 
ne menţinem aceeaşi 
formă acasă, dar noi 
vom încerca. În 13 
meciuri acasă, avem 
zece victorii, trei 
egaluri şi doar două 
goluri primite. Cel mai 
important este să 
câştigăm meciurile. 
Băieţii au făcut un 
meci aproape perfect, 
pentru că au marcat 
două goluri, au mai 
avut trei ocazii singur 
cu portarul“
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