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ECONOMIE

România este campioana 
Europei la creşterea preţurilor 
România este pe primul loc în ceea ce 
priveşte rata anuală a inflaţiei în mar-
tie 2018.  Pagina 4  

CULTURĂ

Laboratorul de Imaginar 
transformă lectura 
în spectacol 
Organizatorii Gaudeamus vor să arate 
ce efect are consumul de cultură asupra 
creierului uman.  Pagina 7

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

Angajații Institutului Inimii au intrat ieri în grevă spontană, după ce pentru 10 categorii 
salariale veniturile au scăzut. Tot ieri, zeci de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai au intrat 
în grevă japoneză pentru că sunt nemulţumiţi de reducerea locurilor bugetate. Pagina 3

ACTUALITATE

Percheziţii în Cluj și alte județe
la persoane bănuite de furt calificat

ADMINISTRAȚIE

Boc cere Guvernului modificarea 
legislaţiei privind semnătura electronică 

Patru persoane au fost ares-
tate, iar alta a fost plasată sub 
control judiciar după ce ar fi  
furat, dintr-un TIR parcat în 
curtea unei societăţi comerci-
ale din judeţul Bihor, aproape 
400 de poşete de lux, în valoa-
re de peste 160.000 de euro.

Poliţiştii din Bihor au făcut 
16 percheziţii domiciliare în 
judeţele Bihor, Sibiu, Arad, 
Braşov şi Cluj, la persoane bă-
nuite de furt calificat, respec-
tiv tăinuire.

Activităţile au fost efectu-
ate în colaborare cu poliţişti 
din cadrul inspectoratelor de 
poliţie judeţene Arad, Sibiu, 
Cluj şi Braşov.

„Percheziţiile au fost des-
făşurate în cadrul unui dosar 
penal instrumentat de poliţiş-
tii Serviciului de Investigaţii 
Criminale din cadrul Inspec-

toratului de Poliţie Judeţean 
Bihor, sub coordonarea Par-
chetului de pe lângă Judecă-
toria Aleşd”, a informat, mier-
curi, Poliţia.

Patru persoane sunt bănu-
ite că, în noaptea de 23 spre 
24 ianuarie a.c., ar fi pătruns 
prin forţarea porţii de acces 
în curtea unei firme cu sediul 
în localitatea Aleşd, judeţul 
Bihor şi ar fi sustras din se-
miremorca unui autotren 376 
de poşete, toate aparţinând u-
nei mărci consacrate.

De asemenea, alte patru 
persoane sunt bănuite că ar fi 
ajutat la valorificarea poşete-
lor. Cinci persoane au fost re-
ţinute, ulterior patru fiind 
arestate preventiv, iar alta pla-
sată sub control judiciar.

Prejudiciul cauzat este de 
aproximativ 162.000 de euro.

Primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, cere 
Guvernului să facă modifi cări-
le legislative necesare pentru 
ca semnătura digitală să fi e re-
cunoscută în mod egal de toa-
te autorităţile din ţară.

Emil Boc a declarat, mier-
curi, în şedinţa de Consiliu Lo-
cal că nu este normal ca un ce-
tăţean să nu poată folosi, în ra-
port cu autoritatea de servicii-
le căreia are nevoie, un docu-
ment cu semnătură electronică 
emis de o altă autoritate, infor-
mează Agerpres.

„Cerem Guvernului să modi-
fi ce legislaţia României astfel în-
cât semnătura digitală să fi e larg 
recunoscută între autorităţile pu-
blice şi private din România. Nu 
este fi resc ca un document emis 
cu semnătură electronică de Pri-
măria Cluj-Napoca – noi avem 

acum 60 – cetăţeanul să nu-l 
poată lua şi să-l ducă prin mo-
dalitatea electronică, printr-un 
simplu mail, la autorităţile sta-
tului – cadastru, carte funciară, 
pentru a putea produce efecte 
juridice”, a declarat Emil Boc.

Acesta a adăugat că munici-
palitatea din Cluj-Napoca este 
pregătită pentru implementarea 
semnăturii digitale.
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

O nouă campanie de donare de sânge va avea loc luna viitoare, atât în zilele 
de 3 şi 4 mai, cât şi din 7 până în 11 mai. Proiectul „Donează sânge! Fii erou” 
va fi desfăşurat în Cluj-Napoca şi în alte 11 oraşe din România. Pagina 5

„Donează sânge, fii erou!”

Funcționarul public virtual Antonia a început să lucreze pentru clujeni
Primăria Cluj-Napoca este prima instituţie din România care are primul funcţionar public virtual. Pagina 2

Două greve într-o zi!
Cadrele medicale de la Institutul Inimii şi studenţii 
Universităţii Babeş-Bolyai Cluj au ieşit în stradă. 

Preluăm anunţuri 
pentru 

MONITORUL 
OFICIAL
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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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40 de amenzi aplicate 
de poliţişti în trafic, 
într-o singură zi
Poliţiștii Biroului Rutier din cadrul Poliţiei 
municipiului Cluj-Napoca au făcut verifi cări 
în trafi c pentru creșterea gradului de discipli-
nă rutieră a participanţilor la trafi cul rutier.
„La data de 17 aprilie a.c., efectivele 
Biroului Rutier din cadrul Poliţiei munici-
piului Cluj-Napoca, în baza Planului de 
Acţiune SPEED TISPOL au organizat o acţiu-
ne pe linie de viteză, pentru creșterea gra-
dului de disciplină rutieră.
La acţiune au participat 9 poliţiști care au 
acţiunat atât în zona centrală a municipiului 
Cluj-Napoca cât și în cartierele municipiu-
lui”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Indisciplina participanţilor la traficul ruti-
er a condus la aplicarea a 40 de sancţi-
uni contravenţionale, 17 dintre acestea 
pentru depășirea limitei de viteză iar 23 
pentru alte abateri. De asemenea au fost 
reţinute în vederea suspendării dreptului 
de a conduce 2 permise de conducere 
dar și 3 certificate de înmatriculare.

Prinşi de poliţişti 
fără permis la volan
Poliţiștii rutieri dejeni cercetază un tânăr de 19 
ani din comuna bistriţeană Reteag, pentru co-
miterea infracţiunii de conducere fără permis.
„La data de 17 aprilie a.c., în jurul orei 

16.30, poliţiști din cadrul Poliţiei municipiu-
lui Dej – Biroul Rutier au identifi cat un tâ-
năr de 19 ani din comuna Reteag, judeţul 
Bistriţa Năsăud, după ce acesta a fost impli-
cat într-un eveniment rutier soldat cu pagu-
be materiale”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
În urma verifi cărilor efectuate după identi-
fi carea conducătorului auto, poliţiștii au 
stabilit că tânărul nu deţine permis de con-
ducere. Acesta este cercetat pentru comite-
rea infracţiunii de „conducerea unui vehi-
cul fără permis de conducere”, faptă pre-
văzută și pedepsită de Codul Penal.
De asemenea, un tânăr de 18 ani este cer-
cetat de poliţiștii Secţiei 7 Poliţie Rurală 
Gherla pentru că a condus un autoturism 
pe raza localităţii Vultureni, judeţul Cluj, 
fără a avea permis de conducere.
„La data de 17 aprilie a.c., în jurul orei 
19.50, poliţiști din cadrul Secţiei 7 Poliţie 
Rurală Gherla au oprit în trafi c, pe raza lo-
calităţii Vultureni din judeţul Cluj, un auto-
turism condus de un tânăr de 18 ani din 
comuna Fizeșu Gherlii, judeţul Cluj.
În urma activităţilor efectuate, poliţiștii au 
constatat că tânărul respectiv conducea fă-
ră a deţine permis de conducere, motiv 
pentru care au deschis un dosar penal în 
care acesta este cercetat pentru comiterea 
infracţiunii de „conducerea pe drumurile 
publice a unui autovehicul de către o per-
soană care nu posedă permis de conduce-
re” faptă prevăzută și pedepsită de Codul 
Penal”, mai spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Doi bărbaţi căutaţi pentru 
tâlhărie, găsiţi de poliţişti 
la rampa de gunoi
La data de 17 aprilie a.c., poliţiștii clujeni 
au organizat la rampa de gunoi a munici-
piului Cluj-Napoca o razie cu efective mări-
te. Astfel la această acţiune au luat parte 
alături de cei 35 de poliţiști și 20 de jan-
darmi din cadrul Grupării Mobile de 
Jandarmi „Ștefan Ciceo-Pop” Cluj.
Activităţile desfășurate de forţele de ordine 
au condus la legitimarea a 109 persoane, 
conducerea la sediul poliţie a 4 persoane, fi -
ind verifi cate un număr de 15 autovehicule.
Deasemenea au fost aplicate un număr de 8 
sancţiuni contravanţionale, 5 în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 61/1991 republicată, 
pentru sancţionarea unor încălcări ale ordinii și 
liniștii publice, una la regimul rutier conform 
OUG 195/2002 iar 2 la alte acte normative.
Activităţile poliţiștilor au condus la identifi carea 
și reţinerea a doi bărbaţi de 46 și 20 de ani din 
comuna Borșa, judeţul Cluj care sunt cercetaţi 
pentru comiterea infracţiunii de tâlhărie, comi-
să la data de 16 aprilie a.c., în dauna părţilor 
vătămate J.M. și T.V.M. În fapt, aceștia după ce 
au sustras lucernă de pe terenul aparţinând 
părţii vătămate J.M., pentru a-și asigura scăpa-
rea după ce au fost surprinși de proprietar, l-au 
agresat pe acesta și pe persoana care îl înso-
ţea, aplicându-le mai multe lovituri cu o furcă.
Cei doi au fost reţinuţi de poliţiști pentru 24 
de ore urmând a fi  prezentaţi instanţei de ju-
decată pentru luarea unei măsuri preventive.

Pe scurt

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca continuă pro-

cesul de digitalizare a 

procedurilor din adminis-

traţia publică locală.

Prin crearea primului „func-

ţionar public virtual”, numit 

Antonia, începând din aceas-

tă săptămână, clujenii vor pu-

tea alege să îşi înregistreze un 

număr de 60 de cereri, de la 

distanţă, fără a se deplasa fi -

zic la registratura generală a 

instituţiei sau la una dintre 

primăriile de cartier.

„Simplifi căm accesul cluje-

nilor la serviciile administraţiei 

publice locale, cu ajutorul teh-

nologiei. Respectând cerinţele 

legale în vigoare, am stabilit un 

număr de 60 de tipuri de cereri 

pe care cetăţenii le pot adresa 

Primăriei, cu ajutorul funcţio-

narului public virtual „Antonia”. 

Acest lucru ne permite să scur-

tăm cu 40% circuitul actelor în 

instituţie, prin faptul că cereri-

le sunt înregistrate direct la şe-

fi i de servicii sau birouri, în sub-

ordinea cărora se începe proce-

sarea solicitării şi pregătirea răs-

punsului către cetăţean”, a ex-

plicat primarul Emil Boc.

Prin accesarea butonului 

„Servicii online” – „Cereri” de 

pe site-ul ofi cial al Primăriei 

www.e-primariaclujnapoca.ro/

registratura/cereri/, toţi cei in-

teresaţi pot vedea linkurile că-

tre formularele online dispo-

nibile în această primă etapă.

Recent, primarul explica şi 

cum va „funcţiona” Antonia.

„Numele acelui funcţionar 

public virtual este Antonia şi 

va face două lucruri: acum, din 

prima etapă din 15 aprilie, va 

fi  funcţional pentru a redirec-

ţiona cererile online depuse de 

cetăţeni. Dacă e o cerere pen-

tru parcare ea intră la primărie 

la ghişeul nostru de pe strada 

Moţilor, de acolo la registratu-

ră apoi funcţionarul o direcţi-

onează spre alt funcţionar. 

Acum, toate aceste cereri care 

se depun online, intră în baza 

de date a primăriei şi acest func-

ţionar virtual o distribuie la par-

cări, de exemplu sau poate fi  

o cerere de acordare de locu-

inţă sau de cumpărare teren la 

Serviciul Patrimoniu. Antonia 

va fi  acel funcţionar virtual ca-

re va face instant acest lucru, 

nu va mai pierde o zi cum pierzi 

acum când vine de la funcţio-

nar ca să distribuie cererea spre 

serviciul respectiv. Ea va mer-

ge automat, instant, la servi-

ciul de specialitate”, explica re-

cent primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc.

Deocamdată, Antonia va fi  

limitată de tehnologie.

„La aceste cereri care se de-

pun online cetăţeanul bifează 

căsuţa. De exemplul cetăţeanul 

vrea cerere pentru a se toaleta 

spaţiul verde din faţa blocului. 

Şi bifează spaţiul verde. Anto-

nia vede că a bifat asta şi tri-

mite la spaţii verzi. Dacă cetă-

ţeanul a bifat greşit Antonia nu 

poate deocamdată să verifi ce 

conţinutul cererii, cel de la Spa-

ţiul Verde va vedea că de fapt 

e o cerere pentru cimitir, pen-

tru altceva, şi o va redirecţio-

na spre serviciul respectiv”, mai 

preciza primarul.

Potrivit reprezentanţilor 

Primăriei, procesul de digita-

lizare va continua, prin supli-

mentarea progresivă a altor 

tipuri de cereri, care vor pu-

tea fi  depuse online, prin in-

termediul funcţionarului pu-

blic virtual Antonia.

Funcţionarul public virtual 
Antonia a început să lucreze 
la Primăria Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca este prima instituţie din România care are 
primul funcţionar public virtual.

Emil Boc: „Antonia va funcționa pentru a redirecţiona cererile online depuse de cetăţeni”

EMIL BOC | primarul munincipiului Cluj-Napoca

 „Numele acelui funcţionar public virtual este 
Antonia şi va face două lucruri: acum, din prima 
etapă din 15 aprilie, va fi  funcţional pentru a 
redirecţiona cererile online depuse de cetăţeni. 
Dacă e o cerere pentru parcare ea intră la primărie 
la ghişeul nostru de pe strada Moţilor, de acolo la 
registratură apoi funcţionarul o direcţionează spre 
alt funcţionar. Acum, toate aceste cereri care se 
depun online, intră în baza de date a primăriei şi 
acest funcţionar virtual o distribuie la parcări “
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Zeci de studenţi ai 

Universităţii Babeş-Bolyai 

(UBB) din Cluj-Napoca au 

organizat miercuri un fl a-

sh-mob, în timpul căruia 

şi-au pus pe braţe bande-

role albe, semn al grevei 

japoneze pe care au 

declanşat-o pentru a-şi 

manifesta, astfel, atitudi-

nea de protest faţă de 

reducerea numărului 

locurilor bugetate acorda-

te universităţii de 

Ministerul Educaţiei 

Naţionale (MEN) pentru 

anul următor.

Studenţii s-au adunat pen-

tru un sfert de oră în faţa clă-

dirii centrale a UBB, după ca-

re au intrat în universitate, au 

mers încolonaţi pe holuri pâ-

nă în curtea interioară, apoi 

au ieşit pe o altă poartă şi s-au 

dus fi ecare către cursurile pe 

care le aveau la acea oră.

Prefectul studenţilor UBB, 

Andrei Tecsi, a declarat, mier-

curi, că acţiunea a fost gene-

rată de deciziile şi de răspun-

sul reprezentanţilor MEN în 

legătură cu reducerea numă-

rului de locuri bugetate.

„Noi ca şi reprezentanţi ai 

studenţilor, într-o primă fază, 

după alocarea şi tăierea locu-

rilor bugetate de la universi-

tăţile de top am decis să tri-

mitem o scrisoare către mi-

nister. Faptul că domnul mi-

nistru a avut acea declaraţie 

de presă (n. red. – de marţi) 

ne-a inspirat neîncredere. Noi 

dorim să ştim măcar modul 

în care ministerul a decis să 

aloce acele locuri, ni se pare 

neclar acel mod, ni se pare că 

nu există o formulă şi normal, 

aceste lucruri ne afectează în 

continuare. Şi dacă vor rămâ-

ne acele locuri tăiate şi nu vor 

fi  date înapoi, vom avea o ga-

ură în bugetul universităţii şi 

aceasta se refl ectă şi în buge-

tul pentru activităţile studen-

ţeşti”, a explicat Andrei Tec-

si, potrivit Agerpres.

Decizia ministerului de 

reducere a locurilor bugeta-

te, a spus prefectul studen-

ţilor, va afecta şi promova-

rea ONG-urilor studenţilor şi 

activităţile extracurriculare, 

care în opinia sa îmbogăţesc 

viaţa tinerilor care vin să stu-

dieze la UBB.

Reprezentanţii studenţilor din 

Universitatea Babeş-Bolyai con-

sideră că procesul şi criteriile de 

repartizare a locurilor bugetate 

ar trebui să fi e unul „transpa-

rent, bazat pe o metodologie pre-

dictibilă, coerentă şi stabilită din 

timp”. Totodată, ei susţin că pro-

cesul de alocare a locurilor bu-

getate este unul „discriminato-

riu” şi, prin greva japoneză de-

clanşată, solicită publicarea for-

mulelor exacte de calcul pentru 

numărul de locuri alocate în UBB, 

pentru a se asigura că aceste cri-

terii sunt „imparţiale”.

Reprezentanţii studenţilor 

mai susţin, potrivit unui co-

municat, că modalitatea sta-

bilirii şi fundamentarea alo-

cării locurilor pentru domeni-

ile de studiu prioritare, rapor-

tat la „Strategia Naţională de 

Cercetare, Dezvoltare şi Ino-

vare 2014-2020”, lipsa unei 

construcţii aşezate în ceea ce 

priveşte elaborarea „Metodo-

logiei de fundamentare a alo-

cării locurilor bugetate” şi ne-

concludenţa modifi cării indi-

catorilor faţă de propunerea 

iniţială a Consiliului Naţional 

pentru Statistică şi Prognoză 

în Învăţământul Superior au 

făcut ca, în momentul de fa-

ţă, să se ajungă la situaţia sur-

prinzătoare şi nedreaptă prin 

care celor mai performante u-

niversităţi din România, cele 

care apar constant în topuri-

le internaţionale, să le fi e tă-

iate un număr semnifi cativ de 

locuri bugetate.

„Susţinem şcolarizarea ab-

solvenţilor din mediul rural şi 

dorim să le oferim acestora di-

verse oportunităţi în domenii-

le internaţionale. Hotărârea Mi-

nisterului Educaţiei Naţionale 

afectează în mod direct aceas-

tă categorie de studenţi, încu-

rajându-i să se îndrepte spre u-

niversităţi adesea fără recunoaş-

tere în aria academică interna-

ţională, în ideea în care aceş-

tia ar dori să acceseze piaţa 

muncii sau oportunităţi de cer-

cetare în afara graniţelor”, se 

mai arată în comunicat.

Greva japoneză declanşa-

tă de studenţi presupune pur-

tarea pe braţ a unei bandero-

le albe pe parcursul a trei zi-

le, de miercuri până vineri.

Studenţii de la UBB au intrat în grevă japoneză

În ciuda vremii, zeci de 

angajaţi ai Institutului 

Inimii din Cluj-Napoca au 

ieşit în curtea spitalului 

pentru o grevă spontană. 

Aceştia doresc să îşi expri-

me nemulţumirile, deoare-

ce au primit doar o parte 

din banii pe luna martie şi 

datorită faptului că nu 

le-au fost plătite sporurile.

„Lumea s-a adunat în cur-

tea Institutului nemulţumită 

că au fost livraţi numai o par-

te din banii cuveniţi pe luna 

martie şi aşteptându-se să se 

plătească şi sporurile pentru 

munca depusă în luna mar-

tie. La noi, la nivel de institu-

ţie nu s-a aplicat încă regula-

mentul de sporuri şi nu au in-

trat banii în conturi. Discuţi-

ile cu managerul au existat şi 

la nivel de sindicate şi la ni-

vel de şedinţă pe Instituţie. 

Lumea nu ştie, instituţia nu 

are sufi cienţi bani să le plă-

tească. În rândul angajaţilor 

există o stare de frustrare, de 

incertitudine”, a explicat Cla-

udia Feurdean, liderul Sindi-

catului „Solidaritatea”.

Din spusele angajaţilor, Mi-

nisterul Sănătăţii ar fi  trimis 

un plafon de 21% unde tre-

buiau să se încadreze toate 

sporurile pentru toate depar-

tamentele din cadrul Institu-

tului Inimii. Însă din calcule-

le făcute de cei de la resurse 

umane, nu se încadrează în 

bugetul trimis de minister.

„Discuţiile iniţiale au fost 

despre un plafon de 30%, ul-

terior de 26% ca să primească 

toată lumea sporuri”, a adău-

gat Claudia Feurdean.

Cea de-a doua nemulţumi-

re pentru care angajaţii au in-

trat în grevă spontană este că 

cei care lucrează pe parte de 

Terapie Intensivă

„Pentru cei care îşi desfă-

şoară activitatea în condiţii de 

stres crescut, nu dorm nopţi-

le şi muncesc pe brânci la Te-

rapie Intensivă, legea prevede 

un spor minim de 55% pen-

tru această categorie. Până să 

intre în vigoare noua lege şi 

acest regulament de sporuri, 

ei primeau 75% spor de Tera-

pie Intensivă. Şi atunci lumea 

era mulţumită. Ştiau că vin, 

muncesc, dar le sunt şi răsplă-

tite eforturile în plus pe care 

le depun”, a spus liderul 

sindicatului.

Reprezentanţii Institutului 

au explicat că au început de-

mersurile la Ministerul Sănă-

tăţii privind sporurile angaja-

ţilor şi se aşteaptă soluţii.

„Este un protest spontan 

legat de situaţia sporurilor de-

clanşat de asistente şi infi rmi-

ere. Noi nu putem asigura spo-

rurile pe care le merită deoa-

rece nu ne ajung fondurile. 

Am trimis la Bucureşti, la Mi-

nisterul Sănătăţii, situaţia din 

care rezultă că nu ne ajunge 

bugetul pentru sporurile pe 

care le putem acorda, care 

sunt sub ceea ce au avut pâ-

nă acum angajaţii", a decla-

rat Adrian Molnar, directorul 

medical al Institutului Inimii.

Grevă spontană la Institutul Inimii din Cluj
Miercuri dimineaţa, angajaţii Institutului Inimii din Cluj-Napoca au intrat în grevă spontană, 
după ce pentru 10 categorii salariale veniturile au scăzut în urma măririi salariilor medicilor.

Cadrele medicale au dorit să își exprime nemulţumirile, deoarece au primit doar o parte din banii pe luna martie şi datorită faptului că nu le-au fost plătite sporurile

Deputatul Emanuel Ungureanu: 
„Olguța a băgat zâzanie în interiorul sistemului sanitar și așa divizat” 

Deputatul USR Emanuel Ungureanu s-a solida-
rizat cu cei manifestanţii și a atras atenţia că ar 
fi  ideal ca medicii care au primit măriri semni-
fi cative să se solidarizeze cu cei cărora venituri-
le le-au scăzut. 

“Din păcate Olguța a băgat zâzanie în interio-
rul sistemului sanitar și așa divizat.

"Au luat de la noi și le-au dat lor..."

Ar fi  ideal ca medicii care au primit măriri de 
salarii semnifi cative să fi e alături de colegii din 

echipă cărora le-au scăzut salariile, sunt 10 ca-
tegorii salariale batjocorite: asistente 
medicale,tehnicieni radiologi, personal din 
Anatomopatologie, asistenți de farmacie, 
kinetoterapeuți,psihologi clinicieni, biologi, 
biochimiști, infi rmiere, moașe, oameni cu rate 
la bănci care s-au bazat pe niște venituri și 
acum le sunt diminuate în mod nedrept.

Activitatea de îngrijire a pacienților înseamnă 
Echipă! Solidaritate!”, a scris Ungureanu pe 
Facebook.
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PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TRANSILVA CLUJ S.A. (Societatea)

cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, nr. 15, bl. III A, ap. 62, jud. Cluj, având 
J12/875/1994 și C.I.F. RO5506832

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ (A.G.O.A.) ŞI 
EXTRAORDINARĂ (A.G.E.A) A ACŢIONARILOR

pentru data de 23.05.2018, ora 10:00, respectiv ora 11:00, la sediul Societăţii, pentru 
toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de Registrul Mioriţa S.A., la 
data de referinţă 11.05.2018, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu următoarea ordine de zi:

A.G.O.A.
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și contul de profi t și pierdere, pe anul 2017.
2.  Aprobarea repartizării profi tului realizat în anul 2017 pentru acoperirea pierderilor 

înregistrate în anii anteriori.
3.  Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea 

desfășurată în 2017.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017.
5. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nanciar aferent exerciţiului fi nanciar 2017.
6.  Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate 

pentru 2018.
7.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 

Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.
8.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 

Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerţului și publicarea 
acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obţină 
documentele aferente eliberate de ORC.

A.G.E.A.
1. Aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF nr. 52207 Poeni.
2. Aprobarea schimbului unei suprafeţe de teren rezultate din dezmembrarea terenului 

menţionat la punctul 1 din prezenta ordine de zi, în cazul în care dezmembrarea va fi  
aprobată, cu o altă suprafaţă de teren cu Primăria Poeni, în vederea construirii unui drum.

3. Mandatarea unei persoane să realizeze toate formalităţile de dezmembrare și de 
încheierea a contractului de schimb și a tututor celorlalte formalităţi necesare pentru 
perfectarea operaţiunilor, în cazul aprobării punctelor 1 și 2 din prezenta ordine de zi.

4. Aprobarea transferului dreptului de folosinţă asupra terenului situat în comuna 
Călăţele, către dl. GENCSI VALENTIN, în vederea perfectării contractului nr. 115/24.06.2016 
încheiat cu acesta.

5. Aprobarea vânzării unor active înscrise în CF nr. 50941, Poeni.
6. Mandatarea unei persoane să semneze contractelor de vânzare-cumpărare a activelor 

înscrise în CF 50941, Poeni, în cazul în care punctul 5 din prezenta ordine de zi se va aproba.
7. Aprobarea inventarierii și predării arhivei societăţii către o societate autorizată.
8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 

Hotărârea AGEA ce va fi  adoptată.
9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 

Hotărârii AGEA ce va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului și publicarea acesteia în 
Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, precum și să obţină documentele aferente 
eliberate de ORC.

Documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi  
consultate și procurate de la sediul Societăţii, începând cu data convocării.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un 
reprezentant, reprezentarea acţionarilor putându-se face și prin alte persoane decât acţionarii, 
cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale/generale, care se vor depune în 
original la sediul Societăţii până la data de 20.05.2018 inclusiv, personal sau prin poștă 
recomandat cu confi rmare de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convocare 
se face pentru data de 24.05.2018, în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
BÂLC LAURENŢIU

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii
TRANSILVA INVEST S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, nr. 15, bl. III A, ap. 62, jud. Cluj, înregistrată la 
O.R.C. Cluj sub nr. J12/3575/2004, C.U.I. 16818449

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pentru data de 23.05.2018, ora 12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înre-

gistraţi în Registrul acţionarilor, administrat de Registrul Mioriţa S.A., la data de referinţă 
11.05.2018, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu ur-
mătoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale: bilanţul și contul de profi t și pierdere, pe anul 2017.
2. Aprobarea că profi tul realizat în anul 2017 să rămână nerepartizat.
3.  Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea 

desfășurată în 2017.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul fi nanciar 2017.
5. Prezentarea și aprobarea raportului Auditorului fi nanciar aferent exerciţiului fi nanciar 2017.
6.  Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate 

pentru 2018.
7.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 

Hotărârea AGOA ce va fi  adoptată.
8.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea 

Hotărârii AGOA ce va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului și publicarea aces-
teia în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a, precum și să obţină documente-
le aferente eliberate de ORC.

Documentele privind ordinea de zi pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii 
începând cu data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, cu excep-
ţia Consiliului de Administraţie, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original 
la sediul societăţii până la 20.05.2018 inclusiv.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite condiţiile de prezenţă, a doua convo-
care se face pentru data de 24.05.2018, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
BÂLC EUGEN EMIL

PIAŢA VALUTARĂ

După două zile de întări-

re leul a revenit pe scă-

dere, mişcare apărută 

într-un context regional 

nefavorabil.

Acum două zile cotaţiile 

euro au coborât până aproa-

pe de 4,64 lei, însă ieri tran-

zacţiile s-au realizat între 4,645 

şi 4,654 lei, astfel că media a 

urcat de la 4,6485 la 4,6530 

lei. Transferurile de ora 14:00 

se efectau la 4,653 – 4,656 lei.

Investitorii nu s-au lăsat 

infl uenţaţi de estimarea FMI 

privind evoluţia PIB-ului ro-

mânesc, pentru acest an fi ind 

prognozată o creştere de 5,1%, 

care ar încetini în 2019 la 

3,5%, aşa cum se arată în ra-

portul „Perspectivele Econo-

mice Mondiale.

Cursul dolarului american 

a urcat de la 3,7588 la 3,7620 

lei iar cotaţiile din piaţă fl uc-

tuau între 3,75 şi 3,77 lei, du-

pă atingerea marţi a unui mi-

nim de 3,743 lei.

Moneda elveţiană conti-

nua să se deprecieze, ea fl uc-

tuând ieri între 1,195 şi 1,198 

franci/euro, astfel că media 

ei a coborât de la 3,9061 la 

3,8854 lei.

Ea se apropie astfel de cur-

sul de 1,20 franci/euro care a 

fost apărat ani la rând de Ban-

ca Naţională a Elveţiei (BNS) 

şi la care s-a renunţat în ia-

nuarie 2015.

Această tendinţă ar per-

mite BNS să opereze o ma-

jorare a dobânzii sale de po-

litică monetară, situate în 

prezent la un minim record 

de minus 0,75%.

În piaţa monetară locală 

indicii ROBOR au fost stabili. 

Cel la trei luni, în funcţie de 

care se calculează dobânzile 

variabile la creditele în lei, a 

stagnat la 2,13%, maxim al 

ultimelor patru luni, iar cel la 

şase luni s-a oprit la 2,46%, 

cel mai ridicat nivel din oc-

tombrie 2014.

În regiune, moneda polo-

neză se deprecia faţă de euro 

la 4,162 – 4,174 zloţi iar cea 

maghiară stagna la 309,9 – 

310,6 forinţi.

Încetinirea inflaţiei din 

zona euro în martie la 1,3%, 

de la o primă estimare de 

1,4%, a avut darul de de-

precia euro la 1,2341 – 

1,2382 dolari.

Indicele compozit al bit-

coin calculat de Bloomberg 

rezista în jurul pragului de 

8.000 dolari, după ce Chris-

tine Lagarde, sefa FMI, a scris 

pe blog că monedele virtua-

le au capacitatea de a redu-

ce costurile tranzacţiilor.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00 (R.G.)

Francul elveţian scade spre 
valorile din ianuarie 2015

România este pe primul 

loc în ceea ce priveşte 

rata anuală a infl aţiei 

în martie 2018, înregis-

trând o creştere de 4% 

a Indicelui Armonizat 

al Preţurilor de Consum 

(IAPC), arată datele 

communicate miercuri 

de Eurostat.

Biroul de statistică al Co-

misiei Europene – Eurostat – 

ia în calcul IAPC, astfel că în 

raportarea citată apare o in-

fl aţie de 4% în martie 2018 în 

România, în loc de 5% cât fu-

sese Indicele Preţurilor de Con-

sum (IPC).

Cele mai mari rate anuale 

ale infl aţiei s-au înregistrat în 

România (4%), Estonia 

(2,9%), Slovacia şi Lituania 

(ambele 2,5%), iar cele mai 

scăzute rate anuale au fost în 

Cipru (-0,4%), Grecia (0,2%) 

şi Danemarca (0,4%).

Comparativ cu luna februa-

rie, rata anuală a infl aţiei a 

scăzut în şase state membre, 

a rămas stabilă în şase şi a 

crescut în cincisprezece state.

Rata anuală a infl aţiei în 

zona euro a fost de 1,3% în 

martie 2018, de la 1,1% cât 

înregistra în februarie, iar în 

aceaşi perioadă din anul pre-

cedent rata a fost 1,5%.

În Uniunea Euopeană, in-

flaţia a fost de 1,5% în mar-

tie 2018, în creştere faţă de 

1,4% cât înregistra în fe-

bruarie, iar în aceaşi peri-

oadă din anul precedent ra-

ta a fost de 1,6%.

În martie 2018, cea mai 

mare contribuţie la rata anu-

ală a infl aţiei din zona euro a 

provenit din servicii (0,67 

puncte procentuale), urmată 

de alimente, alcool şi tutun 

(0,41 puncte procentuale), 

energie (0,20 puncte procen-

tuale) şi produse industriale 

non-energetice (0,07 puncte 

procentuale).

De asemenea, România ar 

urma să aibă o creştere eco-

nomică de 5,1% în anul 2018, 

cu tendinţe de scădere în ur-

mătorii ani, estimează Fondul 

Monetar Internaţional (FMI), 

anticipând şi majorări ale pre-

ţurilor de consum.

Potrivit estimărilor prezen-

tate în raportul FMI intitulat 

„Perspectivele Economice 

Mondiale”, România va avea 

o creştere economică de 5,1% 

în 2018, de 3,5% în 2019 şi 

de 3,1% în 2023.

Proiecţiile FMI arată că pre-

ţurile de consum vor creşte 

în România cu 4,7% în 2018 

şi cu 3,1% în 2019.

Rata şomajului ar urma 

să fie la nivelul de 4,6% în 

2018 şi 2019, estimează ex-

perţii Fondului Monetar In-

ternaţional.

Eurostat: România, 
campioana Europei 
la creşterea preţurilor
Rata anuală a inflaţiei în zona euro a fost de 1,3% 
în martie 2018, de la 1,1% cât înregistra în februarie.

România este pe primul loc în ceea ce priveşte rata anuală a infl aţiei 
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Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, declară că va con-

tinua să facă vizite incog-

nito în spitale, pentru că 

astfel poate să vadă care 

este situaţia de fapt şi să 

îşi dea seama ce anume 

trebuie să se corecteze.

„Am să merg în continua-

re (incognito – n.r.), pentru 

că mi se pare normal. Cate-

goric, când merg în calitate 

ofi cială, lucrurile sunt altfel, 

sunt conştientă. Voi merge şi 

în calitate ofi cială, e normal 

să o fac, dar la fel voi conti-

nua să merg şi incognito, pen-

tru că e normal să văd ce se 

întâmplă în sistem, ca să ştiu 

ce să corectez, să ştim ce să 

corectăm”, a afi rmat minis-

trul Sănătăţii marţi seara într-o 

intervenţie la RTV.

Sorina Pintea a subliniat 

că prin majorarea salariilor 

personalului medical, pre-

văzută în programul de gu-

vernare, medicii pot să pro-

feseze în ţară în condiţii 

mult mai bune de salariza-

re şi, astfel, să nu mai ple-

ce în străinătate.

„Ca să avem o medicină 

performantă avem nevoie de 

medici. Până la urmă, me-

dicul este conducătorul echi-

pei medicale şi în sfârşit îi 

recunoaştem meritele răs-

plătindu-l, pentru că, să fim 

serioşi, cu salariile pe care 

le aveau era destul de greu 

să-i ţii şi în ţară, să le ceri 

şi performanţă. Acum avem 

un motiv în plus, avem sa-

larii de nivel european sau 

aproape de nivel european, 

putem începe să facem per-

formanţă, dotăm spitalele 

ca să avem cu ce să lucrăm, 

deci putem începe să facem 

performanţă. Vom face in-

dicatori noi de management, 

pentru că ne dorim echipe 

manageriale performante”, 

a spus ministrul Pintea.

Ea a adăugat că proble-

mele din sistemul de sănă-

tate „într-adevăr sunt croni-

ce”, dar în primul rând tre-

buie ca aceste probleme să 

fi e recunoscute pentru a pu-

tea fi  rezolvate. Nu în ulti-

mul rând, ministrul a vorbit 

despre nevoia de schimbare 

a mentalităţilor în legătură 

cu sistemul de sănătate.

„Avem nevoie să schim-

băm mentalităţi, dar nu doar 

la nivel declarativ, cu toţii 

trebuie să ne implicăm; şi 

noi, ca pacienţi, ca aparţi-

nători, va trebui să ne schim-

băm mentalităţile, nu numai 

cei din sistemul medical, an-

gajaţii”, a punctat ministrul 

Sănătăţii.

Ministrul Sănătăţii, incognito în spitale

Agenţia Europeană 

a Mediului informează 

că, anual, 28.000 de 

români mor din cauza 

anumitor probleme cau-

zate de aerul poluat cum 

ar fi  bronşitele, astmul 

sau bolile cardiovascule, 

iar aproximativ un milion 

de români suferă de afec-

ţiuni respiratorii.

Societatea Română de Pne-

umologie estimează că numă-

rul persoanelor care suferă de 

astm a ajuns la aproape un 

milion, adică aproape 6% din 

populaţia României.

Potrivit medicilor, polua-

rea, după tabagism, reprezin-

tă a doua cauză majoră de 

afecţiuni respiratorii, uneori 

puţin luată în calcul de către 

medicii de familie şi specia-

lişti. Cu toate acestea, impli-

carea aerului poluat poate fi  

identifi cată acolo unde prime-

le explicaţii ale instalării sau 

agravării unei afecţiuni respi-

ratorii nu pot fi  găsite. Legă-

tura cu poluarea industrială 

este generată de ritmul vieţii 

moderne, iar poluarea casni-

că are o multitudine de con-

secinţe, cum ar fi  astmul bron-

şic, emfizemul pulmonar, 

bronşita cronică, dar şi afec-

ţiunile alergice, infecţiile res-

piratorii nespecifi ce sau can-

cerul pulmonar.

Specialiştii atrag atenţia că 

aerul din interior poate fi  de 

două până la cinci ori mai po-

luat decât cel de afară, preci-

zând că praful de casă este 

una dintre cele mai importan-

te şi mai periculoase surse 

alergenice din interior, care 

conţine acarieni, minerale din 

exterior şi alte particule care 

pot să declanşeze reacţii aler-

gice severe şi astm.

S-a constatat că, în medie, 

într-o casă obişnuită, se strâng 

18 kilograme de praf, într-un 

singur an.

Societatea Română de Aler-

gologie şi Imunologie Clinică 

(SRAIC) împreună cu Socie-

tatea Română de Pneumolo-

gie (SRP) au lansat o campa-

nie, în perioada 16 aprilie – 6 

mai, de conştientizare a cali-

tăţii aerului pe care îl respi-

răm şi a efectelor pe care le 

are aerul poluat asupra sănă-

tăţii românilor.

28.000 de români mor anual 
din cauze asociate aerului poluat

Proiectul „Donează sânge! 

Fii erou” va fi  desfăşurat 

iar în Cluj-Napoca, simul-

tan cu alte 11 oraşe din 

România: Bucureşti, Iaşi, 

Braşov, Timişoara, Sibiu, 

Craiova, Tîrgu-Mureş, 

Oradea, Constanţa şi 

Galaţi, care s-a alăturat 

de curând.

„Efortul nostru este con-

stant de-a lungul anului şi în 

afara campaniilor şi încercăm 

să facem cunoscut în cadrul 

populaţiei importanţa actului 

donării, sângele fi ind folosit 

atât în cazuri acute (interven-

ţii chirurgicale pentru poli-

traumatisme), cât şi în cazuri 

cronice (pacienţi cu anumite 

boli hematologice).

Prin munca noastră încer-

căm să ducem România la un 

nivel european în ceea ce pri-

veşte procentul de donatori 

din populaţie astfel să deve-

nim un model demn de urmat.

Pentru a ne atinge obiecti-

vele propuse şi pentru a de-

monstra că România are un 

spirit civic dezvoltat şi în ace-

laşi timp comunitatea pune 

accentul pe adevăratele va-

lori, avem nevoie de tot aju-

torul şi susţinerea cu care ne 

puteţi întâmpina.

Am fi  onoraţi şi în acelaşi 

timp recunoscători dacă ne 

veţi fi  alături pentru promo-

varea acestor valori şi pentru 

atingerea obiectivelor mai sus 

menţionate, împreună demon-

strând încă o dată lucrurile 

minunate care se pot realiza 

prin efortul comun al comu-

nităţii”, au transmis organi-

zatorii campaniei.

Facilităţile donatorului 
de sânge:

Primeşte 7 bonuri de ma-

să cu care va putea face cum-

părături în orice magazin ca-

re acceptă bonuri de masă.

Următoarele analize de sân-

ge sunt gratuite: Hepatită B şi 

C, HIV (SIDA), VDRL (Sifi lis), 

HTLV (Leucemie), Hemoglo-

bină, Grup (A, B, O, AB), Rh 

(D), Anticorpi antieritrocitari 

(pentru fetele cu Rh – )

Primeşte o adeverinţă 

pentru: Reducere de 50% 

pentru transportul în co-

mun (RATUC) pentru 1 lu-

nă, 1 zi liberă

Doar 2% din populația 
țării donează sânge

În plus: sângele donat a-

re o durată de viață limitată 

(de aceea este important să 

donezi constant); se recol-

tează 450 de ml de sânge, 

dintre care o unitate de sân-

ge recoltată de la un dona-

tor (420 ml) poate salva 3 

vieți, iar restul (30 ml) se 

folosește pentru analize; ci-

neva are nevoie de sânge o 

dată la 3 secunde; doar 2% 

din populația României do-

nează sânge, deși este esti-

mat că aproximativ 60% din 

populația țării va avea nevo-

ie, la un moment dat, de mi-

nim o transfuzie de sânge; 

scade riscul de a dezvolta 

anumite forme de cancer;  

scade riscul de producere a 

infarctului miocardic acut;

Clujenii care vor să done-

ze sunt aşteptaţi în perioade-

le 3,4 mai și 7-11 mai la Cen-

trul Regional de Transfuzie 

Sanguină Cluj-Napoca de pe 

strada Nicolae Bălcescu între 

orele 7:30 și 13:30, unde do-

natorii vor fi  întâmpinați de 

voluntarii proiectului.

„Donează sânge, fii erou!”.
Campania va avea loc în luna mai.
O nouă campanie de donare de sânge va avea loc luna viitoare, în zilele de 3 şi 4 mai, cât şi din 7 până în 11 mai. 

Sângele donat (450 ml) poate salva 3 vieți

Oricine poate dona sânge, dar pentru că ne preocupă sănă-
tatea ta atât după actul de donare, cât și a primitorului, tre-
buie să indeplinesti anumite condiţii:

● donatorii trebuie să aibă la ei actul de identitate;

● să mănânce dimineață un mic dejun ușor fără grăsimi;

● vârsta 18-60 ani;

● stare generală de sănătate bună;

● greutate corespunzătoare femei>55kg, bărbați>60kg;

● să nu fi  avut hepatită, TBC sau alte boli infecțioase;

● să nu fi e alergic;

● să nu fi e răcit;

● să nu fi e sub tratament medicamentos;

● să nu aibă tensiune arterială >180/100 mmHg;

● să nu fi e în perioada menstruației;

● să nu fi e sub tratament anticoncepțional;

● să nu fi  suferit în ultimele 6 luni intervenții chirurgicale 
sau dentare

● să fi e odihnit;

● să nu fi e după tură de noapte la serviciu;

● să nu fi  consumat alcool în ultimele 72 ore;

● să nu fi  mâncat grăsimi în ultimele 24 ore;

● să nu fi e în pensie de boală (indiferent de diagnostic);

● să nu te fi  vaccinat în ultimele 2 săptămâni,

● să nu-și fi  făcut tatuaje în ultimele 6 luni

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti 
ca să poţi dona sânge?

SORINA PINTEA | Ministrul Sănătăţii

 „Ca să avem o medicină 
performantă avem nevoie de 
medici. Până la urmă, 
medicul este conducătorul 
echipei medicale şi în sfârşit îi 
recunoaştem meritele 
răsplătindu-l, pentru că, să 
fi m serioşi, cu salariile pe 
care le aveau era destul de 
greu să-i ţii şi în ţară, să le 
ceri şi performanţă.“
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Ministrul Valentin Popa a 

purtat marţi discuţii de clari-

fi care cu reprezentanţii celor 

care au manifestat în faţa se-

diului MEN, tematica aborda-

tă vizând modul de repartiza-

re preliminară a locurilor/gran-

turilor fi nanţate de la bugetul 

de stat pentru studiile univer-

sitare de licenţă, master şi doc-

torat, pentru anul universitar 

2018 – 2019. Ministrul Educa-

ţiei a reiterat poziţia potrivit 

căreia repartizarea prelimina-

ră a fost făcută pe criterii bi-

ne fundamentate, urmărindu-se 

susţinerea domeniilor priori-

tare de dezvoltare a Români-

ei, a absolvenţilor liceelor si-

tuate în mediul rural, precum 

şi formarea iniţială a viitoare-

lor cadre didactice. Valentin 

Popa a prezentat modul de re-

partizare preliminară, reamin-

tind că este pentru prima da-

tă de la intrarea în vigoare a 

Legii Educaţiei Naţionale când 

MEN a fundamentat şi a re-

partizat distinct locuri/gran-

turi fi nanţate de la bugetul de 

stat pentru studii universitare 

de licenţă, master şi doctorat, 

cu destinaţiile amintite.

„Celor prezenţi li s-a comu-

nicat, şi pe această cale, că Mi-

nisterul Educaţiei Naţionale a 

respectat repartizarea efectuată 

în anii precedenţi, în proporţie 

de aproximativ 90% la licenţă 

şi aproximativ 80% la master, 

diferenţa fi ind repartizată ast-

fel: pentru susţinerea domenii-

lor prioritare de dezvoltare, pro-

porţional cu numărul de stu-

denţi din programele care pot 

asigura o dezvoltare a acestora; 

pentru susţinerea absolvenţilor 

liceelor situate în mediul rural, 

proporţional cu cifrele reparti-

zate conform criteriului statis-

tic; pentru susţinerea programe-

lor care pregătesc cadre didac-

tice pentru sistemul preuniver-

sitar, proporţional cu numărul 

de studenţi din programele de 

studiu corespunzătoare”, se ara-

tă într-un comunicat al MEN.

Ministrul Educaţiei, mulţumit 
de repartizarea locurilor bugetate

Linia de Studii în Limba 

Germană a Universităţii 

Babeş-Bolyai organizează, 

în perioada 23-27 aprilie 

2018 „Universitatea 

Elevilor”, o serie de activi-

tăţi pentru elevii de liceu 

vorbitori de limba germană.

În cadrul programului, ele-

vii de liceu vor lua parte la cur-

suri interactive, workshop-uri 

creative, prezentări referitoare 

la ofertele de studiu în limba 

germană la universităţile cluje-

ne (Universitatea Babeş-Bolyai 

şi Universitatea Tehnică).

Concomitent cu aceste ac-

tivităţi, organizatorii le-au pre-

gătit elevilor şi un program 

cultural şi de petrecere a tim-

pului liber, pentru a-i famili-

ariza cu viaţa studenţească 

din Cluj-Napoca. În acelaşi 

timp, profesorilor însoţitori li 

se oferă oportunitatea schim-

bului de idei şi creării de re-

ţele de colaborare.

Evenimentul este susţinut 

activ de Gutenberg – Asocia-

ţia Studenţilor vorbitori de Lim-

ba Germanã şi de DAAD e.V 

(Deutscher Akademischer Aus-

tauschdienst / Serviciul Ger-

man de Schimb Academic).

Oportunităţi de studiu în limba germană 
pentru elevii de liceu în cadrul UBB

Clujenii vor putea vizita 

cazarma cu ocazia Zilei 

Porţilor deschise la 

comandamentul Diviziei 4 

Infanterie „Gemina”.

Joi, 19 aprilie, între orele 

1100 – 1300, la sediul coman-

damentului Diviziei 4 Infan-

terie „Gemina”, situat în 

Cluj-Napoca, Piaţa Ştefan cel 

Mare nr. 1-3, se va organiza 

„Ziua Porţilor Deschise”.

Activitatea destinată clu-

jenilor le va oferi acestora nu 

doar plăcerea unei plimbări 

prin cazarma (clădire istori-

că a Clujului) care are unul 

dintre cele mai frumoase par-

curi interioare ale oraşului, 

ci şi oportunitatea unui dia-

log direct cu militari din toa-

te unităţile garnizoanei 

Cluj-Napoca, în cadrul fi xat 

de elementele expoziţiei sta-

tice de armament şi echipa-

ment militar (zeci de mijloa-

ce tehnice militare, spaţii ex-

poziţionale cu tematică di-

versă, inclusiv istorică etc).

Evenimentul „Ziua Porţilor 

Deschise” se înscrie în seria 

de manifestări dedicate aniver-

sării „Zilei Forţelor Terestre Ro-

mâne” care se celebrează, anu-

al, în data de 23 aprilie, de săr-

bătoarea Sfântului Mare Mu-

cenic Gheorghe, Purtătorul de 

Biruinţă, recunoscut ca patron 

spiritual şi ocrotitor. Pentru că 

în acest an, Ziua Forţelor Te-

restre Române se circumscrie 

evenimentelor dedicate mar-

cării Centenarului Marii Uniri, 

la nivelul garnizoanei Cluj-Na-

poca s-a luat decizia ca activi-

tăţile festive să se desfăşoare 

într-un cadru mai larg în care 

grupul-ţintă să fi e reprezentat 

de membrii cei mai mici- ca 

vârstă- ai comunităţii clujene.

Clujenii pot vizita cazarma

Filarmonica de Stat 

”Transilvania” propune 

pentru vineri, 20 aprilie, 

de la ora 19.00, la 

Colegiul Academic, o 

seară în care vedeta va fi  

vioara, avându-l în prim 

plan pe Vlad Răceu, unul 

dintre violoniștii 

Filarmonicii de Stat 

”Transilvania”, care, de 

această dată, sub bagheta 

dirijorului Zsolt Jankó, va 

interperta, ca solist, 

Concertul pentru vioară, 

în re minor, op. 47 de 

Jean Sibelius. 

În deschiderea programu-

lui se vor cânta Momentele 

simfonice ale lui Ernö 

Dohnányi, iar în ultima par-

te Simfonia a IX-a în mi mi-

nor, op. 95, Din Lumea Nouă 

a lui Antonín Dvorák. 

Suita în cinci părţi a lui 

Ernö Dohnányi (1877, Bratis-

lava – 1960, New York), inti-

tulată Momente simfonice, es-

te o lucrare de mare efect, cu 

o orchestraţie superbă în fi e-

care secţiune a ei. Compusă 

în 1933, lucrarea are anumi-

te infl uenţe ale muzicii fran-

ceze, ca cea a lui Camille Saint-

Saëns sau Albert Roussel. 

Seara va continua cu o lu-

crare a lui Jean Sibelius (1865-

1957), un compozitor fi nlan-

dez din perioada Romantis-

mului târziu, mai exact Con-

certul pentru vioară în re mi-

nor, op. 47 (1904), interpre-

tat la vioară de Vlad Răceu. 

Prin libertatea formală, prin 

elementele de virtuozitate în-

cadrate într-o concepţie artisti-

că generală şi prin independen-

ţa discursurilor, Concertul pen-

tru vioară de Sibelius se apro-

pie de simfoniile sale. Acest 

concert este singurul compus 

de Sibelius, fi ind un omagiu 

adus gândurilor sale din tine-

reţe: „Când m-am apropiat de 

vârsta de cincisprezece ani, mu-

zica a avut asupra mea o înrâ-

urire atât de covârşitoare, încât 

ea a eclipsat toate celelalte pre-

ocupări ale mele. Am început 

să iau lecţii serioase de vioară 

de la cel mai bun muzician din 

câţi avusese orăşelul meu na-

tal. Vioara a pus stăpânire în 

întregime pe mine şi, în urmă-

torii zece ani, dorinţa mea cea 

mai arzătoare a fost să devin 

un mare virtuoz al ei.”

Potrivit organizatorilor, pri-

ma parte se deschide discret, 

cu tremolo-urile în pianissimo 

ale corzilor, peste care se supra-

pune tema melancolică a vio-

rii, cu trimiteri folclorice scan-

dinave. În partea a doua, pre-

zenţa instrumentului solist (vi-

oara) conduce la retragerea în 

plan secund a ansamblului or-

chestral, care ajunge, pe alocuri, 

şi la clasicul acompaniament în 

pizzicato. Ultima secţiune însă 

se deschide cu acompaniamen-

tul orchestral, care are rolul de 

a stabili tempoul şi caracterul 

agitat al temei viorii soliste. Cea 

de a doua temă este preluată 

de orchestră, având un puter-

nic caracter de vals, urmând 

apoi ca vioara să conducă la 

prelucrarea acestui material. 

Probabil această a doua temă l-

a făcut pe Donald Francis To-

vey să afi rme că ultima parte a 

concertului se aseamănă cu „o 

poloneză pentru urşii polari.”

Vioara, vedetă 
la Filarmonica Transilvania
Prima parte a concertului de vineri de la Filarmonica de Stat 
cuprinde trimiteri folclorice scandinave.

În deschidere se vor cânta Momentele simfonice ale lui Ernö Dohnány
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În Cluj, ai acum energie
cu ceva în plus.

electricitate asistență de urgență

Alege până pe 31 mai abonamentul Enel Fix Relaxat și 
beneficiezi de energie cu asistență de urgență inclusă.

prin tragere la sorțipremiu garantat

Promoție valabilă în perioada 16.04 -31.05.2018, pentru clienții de tip rezidențial pe piața concurențială din zonele 
precizate în regulamentul promoției, disponibilă la achiziționarea unui abonament Enel Fix Relaxat. Regulament 
disponibil pe www.enel.ro. *Apel gratuit din rețelele naționale. Program funcționare call center L-V 8.00-20.00, 
S 8.00-13.00.

Află detalii la:   0800.80.06.96*   enel.ro

 • Vivo Florești, Str. Avram Iancu nr. 492-500
• Iulius Mall, Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B

Teatrul Naţional 

Cluj-Napoca vine cu o 

nouă premiera Angajare 

de clovn de Matei Vişniec, 

care va avea loc în 

Studioul „Euphorion“, 

vineri, 20 aprilie, de la 

ora 19:00. Regia şi sceno-

grafi a sunt semnate de 

Sorin Misirianţu, care 

interpretează şi unul din-

tre cele trei roluri de 

clovn, alături de Ovidiu 

Crişan şi Ioan Isaiu.

Cele trei personaje, Nicco-

lo, Filippo şi Peppino, create 

cu fi neţe şi umor de mult în-

drăgitul autor dramatic Matei 

Vişniec, trezesc în spectator 

cele mai diverse şi profunde 

sentimente. Partituri scenice 

grele, aceste roluri sunt o pro-

vocare pentru orice actor ajuns 

la maturitate.

Laureată cu Premiul pen-

tru cea mai bună piesă a 

anului la Galele UNITER din 

1991, farsa tragică Angaja-

re de clovn a fost montată 

cu mare succes pe numeroa-

se scene din ţară şi din stră-

inătate. Criticul Laura Pavel 

cataloghează Angajare de 

clovn drept un „text simp-

tomatic pentru dramaturgia 

post-absurdă în care striden-

ţele avangardiste ale teatru-

lui anilor’60 sunt trecute 

prin filtrul unei ironii îndul-

cite cu accente lirice”.

Nicollo, Filippo şi Peppino 

sunt persoane anonime, inter-

şanjabile. Ei pot să fi e, de fapt, 

oricine. Inactivi în aşteptarea 

lor, ei se afl ă suspendaţi într-un 

timp incert. Se tachinează, sunt 

sarcastici, invidioşi, ingenui, ma-

nifestînd un amestec bizar de 

copilărie crudă şi tandreţe iubi-

toare. Bufonadele lor sunt, 

într-un fel, nişte parabole ale 

morţii, dar, totodată, un bun pri-

lej de etalare a „cunoştinţelor“ 

dobândite de-a lungul unei în-

delungate cariere. Nu sunt esen-

ţial răi, ci alienaţi de o societa-

te care le dă senzaţia că nu mai 

are nevoie de ei: o temă, parcă, 

mai actuală ca niciodată.

Atent exploatat în specta-

col, acest confl ict stă la baza 

tuturor acţiunilor fi zice ale in-

terpreţilor. Aceste personaje 

„ne pot reprezenta pe oricare 

dintre noi, indiferent de vâr-

stă, sex sau profesie”. Monta-

rea „suferă“ de o energie de-

bordantă, de un comic auten-

tic obţinut din subtilul melanj 

al dramatismului celui mai 

profund cu umorul sclipitor.

Sorin Misirianţu, regizorul 

acestei înscenări şi interpretul 

lui Peppino, mărturiseşte că es-

te „un spectacol despre dispe-

rare, claustrare, despre intole-

ranţă, despre terapie cu îngeri 

căzuţi a unor personaje ce pă-

şesc spre senectute. Cel mai pu-

ternic sentiment – frica – uneş-

te cele trei personaje; frica de a 

rata, de a nu mai fi  în centrul 

atenţiei, de a îmbătrâni, de a 

muri. Dorinţa celor trei clovni 

de a mai aparţine prezentului e 

un cântec de lebădă amânat. 

Încercarea lor de a se angaja e 

de fapt dorinţa de a fi  în armo-

nie cu Universul. Ei ajung să se 

descopere pe ei înşişi şi să-şi 

descopere potenţialul, un po-

tenţial pe care-l credeau apus“.

„Angajare de clovn”, o nouă 
premieră la Teatrul Naţional

Laboratorul de Imaginar – 

prima instalaţie interacti-

vă ce transformă experi-

enţa cititului într-un spec-

tacol de proiecţii – duce 

povestea mai departe la 

Târgul Gaudeamus din 

Cluj-Napoca, în perioada 

18-22 aprilie, când cluje-

nii o vor putea testa pen-

tru prima dată.

Instalaţia, semnată de sce-

nograful Adrian Damian şi BRD 

– Groupe Société Générale, în 

parteneriat cu CINETic (Cen-

trul Internaţional de Cercetare 

şi Educaţie în Tehnologii Ino-

vativ Creative), Aural Eye şi 

The Pole Society, presupune 

utilizarea căştilor neuronale 

pentru măsurarea undelor ce-

rebrale şi transformarea aces-

tora în proiecţii vizuale în func-

ţie de intensitatea emoţiilor ci-

titorului în momentul lecturii.

„Prin Laboratorul de Ima-

ginar ne-am dorit să arătăm 

vizual ce efect are consumul 

de cultură, respectiv cartea şi 

teatrul, asupra creierului 

uman. Această instalaţie este 

poarta noastră către o lume a 

poveştilor şi modul în care e-

le sunt percepute de mintea 

noastră infl uenţată constant 

de emoţii. De asemenea, este 

o dovadă de cum tehnologia 

nu trebuie să trăiască separat 

de cultură, ci poate interveni 

şi ne poate ajuta să vizuali-

zăm lumea din mintea noas-

tră. Este interesant de urmă-

rit modul în care undele pe 

care creierul nostru le emite 

în timpul lecturii generează 

lumi imaginare şi implicit un 

act artistic creat de însăşi min-

tea fi ecărei persoane. Opera 

de artă nu e cea pe care o vezi 

în faţa ta, e cea care se întâm-

plă în mintea ta, e ceva în ca-

re cred cu tărie. O poveste creş-

te în momentul în care ea es-

te imaginată de cititorul ei. 

Exact lucrul acesta încercam 

să îl punem în evidenţă, să îl 

punem în valoare”, a declarat 

Adrian Damian, scenograf.

Laboratorul de Imaginar es-

te o instalaţie video interactivă 

compusă din căşti neuronale ca-

re captează undele cerebrale în 

timpul cititului, un dispozitiv 

pentru scanarea retinei, un dis-

pozitiv de citire QR code, pro-

gramare şi mapare video. Toa-

te acestea formează un sistem 

care interpretează datele, le co-

dează şi le transformă în pro-

iecţii vizuale, la care se adaugă 

dispozitivul care măsoară nive-

lul de atenţie şi cel de imagina-

ţie din timpul cititului. 10 pasa-

je reprezentative din literatura 

universală au fost folosite pen-

tru a genera emoţiile transpuse 

apoi în formă vizuală.

În octombrie 2017, la Târ-

gului Internaţional Gaudea-

mus de la Bucureşti, peste 500 

de vizitatori au trecut pragul 

Laboratorului de Imaginar şi 

au putut vedea în timp real 

ce efect are cititul asupra cre-

ierului lor. Copii şi adulţi de 

toate vârstele au testat ce pa-

saje literare le stimulează cel 

mai tare imaginaţia şi atenţia.

Adrian Damian este sce-

nograf independent, nomina-

lizat de trei ori la Premiile U-

NITER pentru spectacolele 

„Viaţa e vis” şi „Iarna”, în re-

gia lui Mihai Măniuţiu, cât şi 

pentru „Cântăreaţa cheală”, 

în regia lui Radu-Alexandru 

Nica, spectacol care i-a şi adus 

premiul UNITER pentru sce-

nografi e în anul 2016. De a-

semenea, a fost laureat cu 

premiul pentru cea mai bu-

nă scenografi e din partea U-

niunii Artiştilor Plastici în 

2015 şi de Asociaţia Criticilor 

de Teatru din Ungaria în 2016. 

Este recunoscut în domeniul 

artei teatrale pentru stilul de-

osebit şi încărcarea decoruri-

lor şi obiectelor de recuzită 

cu emoţii şi simboluri.

Laboratorul de Imaginar transformă lectura în 
spectacol la Târgul Gaudeamus din Cluj-Napoca
Organizatorii spun că prin Laboratorul de Imaginar au dorit să arate vizual ce efect are consumul 
de cultură, respectiv cartea şi teatrul, asupra creierului uman.

Instalaţia presupune utilizarea căştilor neuronale pentru măsurarea undelor cerebrale şi transformarea acestora în proiecţii vizuale
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Consiliul de Securitate al 

Turciei a transmis, marţi, 

Parlamentului o moţiune 

pentru extinderea stării 

de urgenţă instituită după 

tentativa de lovitură de 

stat din 2016, a anunţat 

Bekir Bozdag, purtătorul 

de cuvânt al Guvernului 

de la Ankara, relatează 

site-ul agenţiei Anadolu.

Turcia a instituit starea 

de urgenţă după puciul din 

vara anului 2016, aceasta fi-

ind extinsă de şase ori pâ-

nă în prezent.

Bozdag a precizat că ex-

tinderea stării de urgenţă vi-

zează eliminarea grupărilor 

teroriste şi extremiste de pe 

teritoriul Turciei şi că nu va 

avea efecte asupra cetăţeni-

lor paşnici.

Extinderea stării de urgen-

ţă va intra în vigoare la data 

de 19 aprilie, imediat după 

aprobarea dată de Parlament.

Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a declarat sta-

re de urgenţă după tentativa 

eşuată de lovitură de stat din 

15 iulie 2016, în urma căreia 

250 de persoane au murit şi 

alte 2.200 au fost rănite.

Peste 150.000 de persoa-

ne au fost arestate, printre 

care jurnalişti şi angajaţi din 

administraţia centrală. În 

plus, peste 150.000 de pro-

fesori, funcţionari publici şi 

militari au fost demişi sau 

suspendaţi din funcţie. Ac-

ţiunile Ankarei au fost dur 

criticate de mai multe state 

europene şi organizaţii pen-

tru drepturile omului.

Regimul de la Ankara con-

sideră că reţeaua clericului 

musulman Fethullah Gulen, 

FETO, este responsabilă pen-

tru tentativa eşuată de lovi-

tură de stat. 

Preşedintele turc a de-

clarat că Statele Unite îl pro-

tejează pe clericul musul-

man în vârstă de 79 de ani, 

care locuieşte în statul 

Pennsylvania din anul 1999, 

şi a cerut extrădarea de ur-

genţă a acestuia. Fethullah 

Gulen a respins toate acu-

zaţiile şi consideră că Er-

dogan a impus o dictatură 

în Turcia.

Turcia anunţă extinderea stării 
de urgenţă pentru încă trei luni

Comisia Europeană pro-

pune obligativitatea intro-

ducerii datelor biometrice 

pe cărţile de identitate 

din Uniunea Europeană, 

pentru evitarea folosirii 

documentelor false de 

către infractori de drept 

comun şi de terorişti, în 

contextul în care România 

este pe primul loc în cla-

samentul falsifi cărilor.

„Comisia Europeană pro-

pune îmbunătăţirea elemen-

telor de securitate ale cărţi-

lor de identitate ale cetăţeni-

lor UE (...). În contextul în 

care aproximativ 80 de mili-

oane de europeni nu au cărţi 

de identitate care să poată fi  

scanate deoarece nu au ele-

mente biometrice de identi-

fi care, obiectivul este bloca-

rea utilizării documentelor 

false de către terorişti şi in-

fractori de drept comun care 

vor să ajungă din state extra-

comunitare în spaţiul UE”, 

anunţă Comisia Europeană 

într-un comunicat postat pe 

site-ul instituţiei.

Printre măsurile propuse 

de Comisia Europeană se nu-

mără adoptarea unor standar-

de comune de securitate la ni-

vel comunitar şi „obligativi-

tatea transpunerii datelor bi-

ometrice pe cardurile de iden-

titate”, adică a amprentelor şi 

imaginilor faciale.

„Securitatea a fost una 

dintre priorităţile actualei 

Comisii Europene încă din 

prima zi. Continuăm să sus-

ţinem eforturile statelor 

membre de a proteja mai 

bine cetăţenii şi de a le ga-

ranta drepturile. Astăzi, in-

tensificăm acţiunile pentru 

a-i lipsi pe infractorii de 

drept comun şi pe terorişti 

de instrumentele şi resurse-

le de care au nevoie pentru 

a comite delictele, respec-

tând angajamentul în sen-

sul unei Uniuni Europene 

care să ofere protecţie”, a 

declarat Frans Timmermans, 

prim-vicepreşedintele Co-

misiei Europene.

Date furnizate de Agenţia 

UE pentru protecţia frontie-

relor (Frontex) arată că Ro-

mânia ocupă primul loc la 

capitolul documente de iden-

titate falsifi cate, potrivit si-

te-ului agenţiei ANSA. Pe lo-

curile următoare se situează 

Italia şi Grecia.

Cărţile de identitate biometrice 
ar putea deveni obligatorii
România ocupă primul loc la documente falsificate.

80 mil. de europeni nu au cărţi de identitate care poat fi  scanate deoarece nu au elemente biometrice de identifi care
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Recunoaşterea facială 

devine din ce în ce mai 

puternică, iar o nouă teh-

nologie este capabilă să 

funcţioneze chiar şi pe 

întuneric.

Armata SUA a reuşit să cre-

eze o tehnică bazată pe inte-

ligenţă artifi cială şi pe învăţa-

re automatizată, capabilă să 

producă imaginea unui indi-

vid, folosind informaţii prove-

nite de la o cameră termică. 

Camerele termale şi senzorii 

FLIR se afl ă deja în dotarea ar-

matei de mult timp. Dacă la 

acestea se adaugă tehnologia 

de recunoaştere facială în lu-

mină slabă, soldaţii pot avea 

un avantaj major noaptea, când 

pot afl a rapid dacă un individ 

este o persoană de interes.

”Atunci când folosim came-

re termale pentru a capta ima-

gini cu feţele oamenilor, marea 

provocare este că imaginea cap-

tată trebuie comparată cu o ba-

ză de date care conţine imagini 

normale ale unor persoane de 

interes, spune Benjamin S. 

Riggan, implicat în procesul de 

dezvoltare a tehnologiei.

În cadrul unei conferinţe, 

armata a efectuat un test al 

noii tehnologii; aceasta com-

bină informaţii generale des-

pre întreaga faţă, cu informa-

ţii locale despre anumite re-

giuni, cum ar fi  ochii sau na-

sul. Astfel, este sporită capa-

citatea de a distinge o imagi-

ne sintetizată. Demonstraţia 

a arătat cum maparea ter-

mal-vizibil poate fi  folosită 

pentru a crea o imagine rea-

listă a feţei unui individ.

Problema optimizării în 

ceea ce priveşte sintetizarea 

unei imagini încearcă să păs-

treze forma feţei, dar şi as-

pectul detaliilor locale ale a-

cesteia. Cu ajutorul imaginii 

sintetizate termal-vizibil, dar 

şi cu ajutorul unei galerii de 

imagini, armata a efectuat ex-

perimente de recunoaştere fa-

cială, potrivit playtech.ro.

În cadrul testelor efectuate 

pentru publicarea cercetării, 

echipa a folosit o cameră ter-

mică FLIR Boson 320, dar şi un 

laptop care opera algoritmul 

aproape în timp real. Demon-

straţia a arătat audienţei că o 

imagine termală a unei persoa-

ne poate fi  produsă pentru a 

produce o imagine sintetizată, 

vizibilă, aproape pe loc.

Recunoaşterea facială 
care funcţionează 
şi pe întuneric

Un nou tip de ransomwa-

re vrea să-ţi ia calculato-

rul ostatic şi să te forţeze 

să te joci PUBG ca să-ţi 

recuperezi fi şierele.

PUBG, sau PlayerUnknown’s 

Battlegrounds, a devenit ex-

trem de popular în ultimele 

luni şi chiar dacă nu l-ai ju-

cat, sunt şanse mari să fi  au-

zit de el. Avem de-a face cu 

un adevărat fenomen multi-

player, pe care merită să-l în-

cerci dacă ai câţiva prieteni 

cu care să te joci.

Chiar şi dacă nu vrei să în-

cerci jocul, s-ar putea să fi i 

obligat să faci asta, cel puţin 

în cazul în care te-ai infectat 

cu un nou tip de ransomwa-

re. De obicei, astfel de viruşi 

sunt creaţi să-ţi blocheze fi şi-

erele din calculator şi să-ţi 

ceară o recompensă în schim-

bul deblocării acestora.

Ce îl face pe acest ran-

somware diferit e faptul că 

nu vrea bani de la tine, ci 

vrea să te distrezi o vreme în 

PUBG. Cei de la Malware-

HunterTeam au descoperit 

acest malware.

În fereastra pe care o des-

chide malware-ul, vei fi  întâm-

pinat de un mesaj scris cu câ-

teva greşeli gramaticale: ”Fişi-

erele tale este criprate de PU-

BG Ransomeware! Dar nu te 

îngrijora! Nu este atât de greu 

să le deblochezi! Nu vreau 

bani! Doar joacă PUBG 1ore!”

Experţii în malware au con-

fi rmat că acest virus chiar blo-

chează fi şierele, dar e uşor să 

scapi de el. Acesta criptează 

fi şierele de pe desktop şi le 

deblochează după ce joci doar 

trei minute de PUBG, chiar 

dacă ţi se specifi că în descri-

ere că va trebui să petreci o 

oră în joc.

Lawrence Abrams, expert 

în securitate, susţine că e vor-

ba de un ransomware afl at în 

curs de dezvoltare şi că nu 

putem fi  siguri dacă va fi  dis-

tribuit la scară largă sau da-

că este doar o glumă.

Virusul care îţi ia 
calculatorul ostatic şi 
te obligă să joci PUBG

Plasticului îi ia undeva 

între 450 şi 1.000 de ani 

pentru a se descompune. 

Acest proces îndelungat 

ar putea fi  grăbit cu aju-

torul unei descoperiri 

făcute din greşeală.

Criza de poluare cu plas-

tic ar putea avea, pentru pri-

ma dată, o speranţă reală de 

rezolvare. În 2016, la un de-

pozit deşeuri din Japonia a 

fost descoperită prima bacte-

rie care a evoluat natural pen-

tru a consuma plastic. Oame-

nii de ştiinţă din Marea Bri-

tanie au testat molecula pen-

tru a vedea cum a evoluat, 

doar că testele au arătat că 

savanţii au făcut molecula şi 

mai efi cientă în a descompu-

ne plasticul folosit la sticle, 

potrivit playtech.ro

„Ce am descoperit a fost 

că de fapt am îmbunătăţit 

enzima, ceea ce a fost un fel 

de şoc”, a explicat profeso-

rul John McGeehan, de la U-

niversity of Portsmouth, Ma-

rea Britanie, care a condus 

cercetarea. „Este o descope-

rire grozavă şi reală”.

Enzimei mutant îi trebuie 

câteva zile pentru a începe să 

descompună plasticul – infi -

nit mai puţin în comparaţie 

cu sutele de ani care trec pâ-

nă când plasticul se descom-

pune în oceane. Cercetătorii 

sunt optimişti, întrucât speră 

ca descoperirea lor să fi e apli-

cată la scară largă.

Momentan, sticlele de plas-

tic reciclate sunt transforma-

te în fi bre pentru haine şi co-

voare. Enzima ar putea schim-

ba acest lucru şi să transfor-

me plasticul pentru sticle tot 

în plastic pentru sticle. Ast-

fel, producţia de material nou 

ar putea să nu mai fi e nece-

sară. „Ce sperăm să facem 

este să folosim enzima pen-

tru a transforma plasticul în 

componentele sale originale, 

pentru a-l recicla din nou în 

plastic”, a explicat McGee-

han. „Înseamnă că nu va mai 

fi  nevoie să săpăm după ulei 

şi, în mod fundamental, ar 

trebui să reducă cantitatea de 

plastic din mediu”.

La nivel global, în fi ecare 

minut sunt vândute 1 milion 

de sticle de plastic. Din ele, 

doar 14% sunt reciclate. Ma-

re parte din celelalte ajung în 

oceane, unde dăunează vieţu-

itoarelor marine, dar şi oame-

nilor care le consumă. „Este 

incredibil de rezistent la de-

gradare”, a spus McGeehan 

despre plastic. „Este unul din 

acele materiale minune care 

au fost făcute puţin prea bine”

Greşeala care ne-ar putea scăpa 
de plasticul care poluează lumea

Cel mai recent proiect al 

Google menit să te trans-

forme în explorator onli-

ne facilitează explorarea 

unor obiective istorice 

afl ate pe cale de 

dispariție. Unele dintre 

ele au suferit deja pagube 

iremediabile din cauza 

dezastrelor naturale.

Tot mai multe obiective 

istorice sunt distruse com-

plet sau se transformă în ru-

ine din cauza războaielor, a 

turiștilor și a dezastrelor na-

turale. Deși conservarea lor 

este destul de dificilă în 

funcție de amplasament, 

păstrarea lor intactă în for-

mat digital este mai verosi-

milă ca niciodată. În acest 

scop, cercetătorul Ben Kacy-

ra a fondat CyArk – o 

organizație non-profit al că-

rei scop unic constă în sca-

narea și arhivarea digitală a 

monumetelor antice.

Toate echipamentele futu-

riste pe care lei ai în minte sunt 

utilizate pentru materializarea 

acestui proiect. scannere cu la-

ser, echipamente de photome-

trie, drone cu camere de înal-

tă rezoluție și sisteme de sca-

nare a luminii structurale.

În fi nal, informațiile agre-

gate sunt prelucrate și trans-

formate în modele 3D sur-

prinzător de detaliate ale unor 

obiective impresionante.

Lista include templul 

Ananda Ok Kyaung din 

Myanmar, palatul Al Azem 

din Syria, Chichen Itza din 

Mexic și nu numai. Pentru 

că respectivele modele nu 

ar fi foarte utile dacă nu pot 

fi explorate de către oameni 

obișnuiți, nu doar de către 

cercetători, Google a înche-

iat un parteneriat cu CyARK.

Urmarea respectivului con-

tract constă în punerea la 

dispoziția celor curioși a tu-

turor obiectivelor scanate prin 

intermediul platformei gratu-

ite Arts & Culture, potrivit 

playtech.ro

Primele benefi cii reale ale 

efortului făcut de CyArk au ieșit 

la iveală în 2016. La momentul 

respectiv, un cutremur a distrus 

mai multe temple cu semnifi cație 

istorică din zona Myanmar.

Pentru că experții CyArk 

au reușit în prealabil să sca-

neze atât pe interior, cât și pe 

exterior templele transforma-

te în ruine, vor putea fi  vizi-

tate în format virtual de către 

toate generațiile viitoare. 

Aceleași date digitale colecta-

te pot fi  folosite în cadrul efor-

turilor de restaurare.

Google a găsit o soluţie 
să salveze minunile 
istorice ale lumii
Tot mai multe obiective istorice sunt distruse complet sau se transformă 
în ruine din cauza războaielor, a turiştilor şi a dezastrelor naturale.

Tot mai multe obiective istorice sunt distruse sau se transformă în ruine
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament cu 2 came-
re, preferabil în cart. Gherorgheni, 
la preţ rezonabil. Informaţii la tel. 
0745-605924. (3.7)

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemobi-
lat, 2 băi utilate, balcoane închise, 
acte, la preţ intră garaj spaţios (ca-
re se poate transforma în locuin-
ţă), loc de parcare 13 mp, întabu-
lat, cart. Zorilor. Se acceptă inter-
mediari doar cu împuternicire no-
tarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (6.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (3.10)

¤ Vând casă și teren în Turda, cu 
posibilitate de construcţie, zonă li-
niștită, relativ aproape de centru. 
Inf. la tel. 0745-605924, 
0722-353810, 0264-556174. (3.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
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 în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

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 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 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.

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 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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibili-
tatea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (6.15)

APARTAMENTE

¤ 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

¤ Pensionar cu studii superioare, 
caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 
ofer C.V. Tel. 0744-700439. (1.7)

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(11.13)

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

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

SERVICII

Eliminăm umiditatea 
şi igrasia

la clădiri prin folosirea 
unei metode moderne.

Tel. 0744-878808, 
igraizol.ro (5.8)

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

¤ 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

AUTO-MOTO

¤ Vând GOLF 3 TDI, an 1997, 1,9 T-
DI, 90 CP, acte la zi, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii supli-
mentare latel. 0743-358002. (3.7)

¤ Vând DACIA 1410L, în stare bină, 
cu cârlig tracţiune remorcă, portbagaj 
și piese de schimb noi, impozit plătit. 
Preţ negocoabil, 1300 RON. Inf. la 
tel. 0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (3.7)

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pentru 
Dacia 1400 cmc și alte piese pen-
tru direcţie. Informaţii la tel. 
0726-458249. (3.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensi-
uni 205/60/15, preţ 80 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris electrică. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ Vând radio casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil.

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc și 
reșou mare, făcut la comandă. Su-
naţi la telefon 0735-176040. (2.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (2.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (2.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (3.7)

¤ Vând set nou vase din 16 pie-
se, marca ROYAL SILVER, în cutie 
originală și set de cuţite + cură-
ţător legume ceramice, cutie 
originală, preţ 1100 RON, nego-
ciabil. Informaţii la tel. 
0744-479172. (3.7)

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
200 RON și reșou pe gaz cu 3 
ochiuri la 150 RON, ambele în 
stare bună. Informaţii suplimen-
tare la tel 0735176040 (3.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (2.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 

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.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (11.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (10.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (9.20)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 
0723-435446 sau 
0264-487179. (2.7)

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (2.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 

nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (2.7)

CALCULATOARE

¤ Vând laptop marca IBM 
THINKPAD. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând marmură spartă la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Infor-
maţii la telefon 0745-339528, 
0742-057054 sau 0264-436753. 
(3.7)

¤ Vând cizme tureac înalt, din 
piele, mărimea 45-46, puţin foo-
site. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0741-028813. (2.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-
te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (2.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (7.15)

DONAŢII

¤ Donez copiator marcă XEROX 
5018, defect. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (3.7)

ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că planul PUZ-Dezvoltare ansamblu rezidenţial cu 
dotări“, în Cluj-Napoca, str. Calvaria, fn., jud. Cluj, titular 
S.C. General Construct, Suceava, nu necesită evalua-
re de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adop-
tare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României
12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Akzente
16:00 Telejurnal
16:05 Akzente
17:00 Telejurnal
17:30 Lozul cel mare
18:00 Banii tăi
18:35 Pulsul zilei
19:30 Jurnal de Centenar
19:35 Pulsul zilei
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal
21:00 România 9
22:00 România 9
22:30 Starea naţiei
22:55 Starea zilei
22:59 Starea naţiei
23:30 Zigzag prin istorie

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Totul pentru dragoste
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Aici eu sunt vedeta!
22:00 Guess My Age – 
Ghiceste varsta
23:15 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv
20:30 Las fi erbinți
21:30 Ferma vedetelor
23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Camera de râs
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Benny Hill Show
16:00 Elisa
17:00 Pasiune Toscană
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Ajutor! vreau să slăbesc!
22:30 Trăsniți 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 Dragoste și ură
23:00 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 City News Live
13:45 Știri
14:00 Baschet Euroliga: 
Olympiacos Pireu – Zalgiris 
Kaunas
16:00 Teleshopping
16:30 City News Live
17:15 Liga Magazin
18:00 România te privește
19:00 City News Live
19:45 Știri
20:00 Look de campion
21:00 Top goluri. Top ratări
21:30 Fotbal Campionatul 
Belgiei: Club Brugge - Charleroi
23:30 Magazin UEFA 
Champions League

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

COFETĂRIA 
FRIANDISE, 

situata in zona centrala 
a Clujului, angajează 

personal pentru poziţia de 

„Lucrător Comercial 
(vânzătoare)’’ – 2 

posturi
Căutăm o persoana pentru vânzarea produselor de 

cofetărie și patiserie pentru o perioadă nedeterminată, 
full-time job, care să faca parte din Echipa Friandise.

Care sunt criteriile de selecţie:
•  Persoană stabilă, amabilă, optimistă, discretă și cu 

simţul responsabilităţii;
• Să fi e o persoană ordonată, punctuală, cu dorinţă de muncă;
• Atentă la detalii, cu simţ estetic și îndemânare;
• Studii medii, cu/fără experienţă în vânzări;
•  Să fi e capabilă să asimileze și să memoreze informaţii 

legate de produse, pe care mai apoi sa să le transmită 
clienţilor;

•  Operarea pe PC și studii în domeniul alimentar constituie 
un avantaj.

Ce trebuie să facă:
• Să desfășoare activitatea de vânzare a produselor de 

cofetărie și patiserie;
•  Să promoveze produsele către clienţi, oferindu-le 

consiliere despre produse;
• Să lucreze cu casa de marcat, POS;
• Să asigure în permanenţă necesarul de produse la raft;
•  Să verifi ce stocurile de marfă și sa transmita comenzile 

către laborator;
• Să menţină curaţenia si igiena în cofetarie.

Programul de lucru si oferta noastra:
Se lucreaza 8 ore/zi, 5 zile/saptamana, o saptamana de 

dimineata, o saptamana de dupa-amiaza.
Oferim pentru perioada de probă salariul minim pe 

economie, bonuri de masă și decontarea transportului în 
comun (dacă este cazul).

Dacă te identifi ci cu aspectele mai sus menţionate și crezi 
că ești persoana potrivită pentru noi, Trimite-ne CV-ul tău 
la adresa de email veronica.szokoly@cofetariafriandise.ro, 
până în data de 30.04.2018. Mai multe informaţii despre 
noi găsești pe pagina noastră de facebook www.facebook.
com/cofetariafriandise/

Serviciul de Ajutor Maltez cu o experienţă de 25 de ani 
în acordarea de servicii sociale, valorile creștine și principiile 
umanitare afl ându-se la fundamentul acţiunilor organizaţiei.

În prezent, suntem în căutarea unor colegi pentru posturile 
de asistent medical, asistent social, în Arad în cadrul unui 
proiect care are ca scop oferirea unor servicii socio-medicale.

Cerinţele posturilor
● Pregătire de specialitate în domeniile mai sus amintite
● Atitudine pozitivă, abilităţi de conducere, abilităţi de 

comunicare și de lucru în echipă, abilităţi de planifi care și 
organizare a activităţii

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)
Avantaje:
● Permis de conducere categoria B (mobilitate)
● Cunoștinţe de limba engleză
Tipul jobului: Cu normă întreagă
Se oferă contract de muncă pe perioada determinată de 

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.
Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail până 

la data de 11 mai 2018, la adresa: hr@maltez.ro.

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Ocolul Silvic Huedin, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare în vederea obţinerii avizului 
de mediu conform HG 1076-2004 pentru derogare 
Amenajament Silvic – UB1 PRIMĂRIA SĂCUIEU. Prima 
versiune a amenajamentului poate fi  consultat la sediul 
titularului, str. Gheorghe Doja, nr.7, localitatea Huedin, 
judetul Cluj, din data de 16.04.2018, intre orele 9ºº – 14ºº. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 04.05.2018, la APM Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 
0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni – vineri, între orele 9ºº – 14ºº.

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Mastertur Curier SRL (în faliment, en faillite, in 
bankruptcy), cu sediul în Municipuil Cluj-Napoca, str. Dinu 
Lipatti, nr, 13, Judeţ Cluj, CUI 34367193, J12/1116/2015, 
prin Hotărârea nr. 617/2018 pronunţaţă la data de 
05.04.2018 de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul 
nr. 342/1285/2018

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Mastertur Curier SRL cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 03.05.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 11.05.2018.

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
08.06.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Mastertur Curier SRL 
va avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, 
ap 2B, jud Cluj, la data de 23.05.2018 ora 14.00.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

COMPANIA DE APĂ SOMEȘ S.A. anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului – modifi cările aduse 
proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din judeţele Cluj și Sălaj, în perioada 
2014-2020” propuse a fi  amplasate în următoarele unităţi 
administrativ teritoriale (UAT): Cluj-Napoca, Florești, Gilău, 
Huedin, Sâncraiu, Gherla, Apahida, Baciu, Căpușu Mare, 
Dej, Cășeiu, Chiuiești, Cojocna, Feleacu, Bobâlna, Recea 
Cristur, Sânmartin, Ţaga, Mica, Unguraș – judeţul Cluj și 
Zalău, Șimleul Silvaniei, Bălan, Cehu Silvaniei, Letca, Lozna, 
Bănișor, Bobota, Ip, Măeriște, Marca, Meseșenii de Jos, 
Valcău de Jos – judeţul Sălaj, nu se supun evaluării impactului 
asupra mediului și nu se supun evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 
294, sector 6, București, în zilele de luni – joi între orele 
8:00 – 16:30 și vineri între orele 8:00 – 14:00, precum și 
pe pagina web (www.anpm.ro) accesând domeniul 
Reglementări/ Acordul de mediu/ Drafturi acte reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 5 de zile 
de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 
25.04.2018.
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Camora a devenit 
jucătorul cu cele 
mai multe meciuri 
pentru CFR Cluj
Fundașul portughez Mario 
Camora a devenit jucătorul cu 
cele mai multe meciuri în Liga I 
pentru CFR Cluj, ajungând la 
203 partide în primul eșalon, 
cu ocazia întâlnirii FC Viitorul - 
CFR, câștigată cu 2-1 de oas-
peţi, informează site-ul Ligii 
Profesioniste de Fotbal. El l-a 
devansat în această ierarhie pe 
un compatriot, Ricardo Cadu. 
Născut pe 10 noiembrie 1986, 
Camora, care este căpitanul lui 
CFR Cluj, a debutat în Liga I pe 
24 iulie 2011, la meciul de pe 
teren propriu cu Astra, câștigat 
cu 2-0. El se afl ă la al șaptelea 
sezon în Liga 1, fi ind în mo-
mentul de faţă și cel mai longe-
viv jucător activ pe prima scenă 
în tricoul unei singure echipe 
(fără întrerupere). Iată cum 
arată top 5 prezente all-time în 
Liga I pentru CFR Cluj: 1. Mario 
Camora - 203 jocuri, 2. Ricardo 
Cadu – 202, 3. Marius Bretan – 
199, 4. Cristian Panin – 193, 5. 
Augustin Ţegean – 188. Pe 9 
martie, înaintea meciului CFR - 
CSM Poli Iași (2-1), Camora a 
fost premiat pentru faptul că a 
ajuns la 200 de meciuri jucate 
în Liga I.  (Raluca Sas)

Volei: ”U”, ultimul 
meci pe teren propriu
Echipa de volei masculin 
Universitatea Cluj va disputa ul-
timul meci pe teren propriu, îm-
potriva formației CS Dinamo 
București, sâmbătă, de la ora 
15:00. „Ca să ștergem imaginea 
și amintirea proastă a meciului 
cu Timișoara trebuie neapărat 
să câștigăm cu Dinamo. Sper ca 
băieții să fi i conștientizat ceea ce 
am discutat cu ei după meciul 
cu Timișoara și să înțeleagă că o 
victorie este obligatorie. Nu 
vreau ca până la sfârșitul sezo-
nului să mai avem discuții ca 
după meciul trecut”, a spus 
Bogdan Ungureanu, managerul 
echipei clujene.  (Raluca Sas)

Alibec, dorit 
de o altă echipă
Gigi Becali anunta ca e gata 
sa se desparta de Alibec la fi-
nalul sezonului. „Pentru 
Alibec am scăzut prețul de la 
10 milioane la 5 milioane! Îl 
dau cu 5 milioane! Cu 3 nu, 
că e prea puțin”, a spus Gigi 
Becali în urmă cu două zile. 
La acel moment, Becali spu-
nea că  una dintre echipele 
interesate de Alibec este 
Girondins de Bordeaux. Pe 
lângă Bordeaux, încă o 
formație îl urmărește, însă, 
pe Alibec! Este vorba despre 
o altă fostă campioana a 
Franței, Montpellier! 
Montpellier, antrenată de 
Michel Der Zakarian, a cucerit 
singurul sau titlu al Franței în 
sezonul 2011/12. De atunci, 
PSG a dominat campionatul 
francez, cu o singură pauză, 
dată de câștigarea titlului de 
câtre Monaco. În acest sezon, 
Montpellier ocupă locul 7 în 
Ligue 1, golgheterul echipei 
fiind ivorianul Giovanni Sio, 
cu 10 goluri în 28 de partide. 
Veteranul Camara are 2 go-
luri in 23 partide, iar tânărul 
belgian Mbenza are 6 goluri 
în 33 apariții.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

În perioada 21-22 aprilie 

2018, Clubul Sportiv 

Compass Cluj, în colabora-

re cu Federaţia Română de 

Orientare, Asociaţia 

Judeţeană de Orientare 

Cluj şi Comuna Tureni 

organizează concursul 

internaţional de orientare 

Cupa Busola de Aur, ed. 51.

Concursul se va desfăşura 

timp de două zile în pădurea 

din zona Casele Miceşti, cen-

trul de concurs fi ind instalat pe 

marginea drumului forestier Fe-

leacu – Casele Miceşti (GPS lat 

46.695558 lon 23.569846).

Se aşteptă participarea unui 

număr de aprox. 200 orienta-

rişti din România, Bulgaria, 

Ungaria şi Danemarca, de la 

copii sub 10 ani la seniori de 

peste 85 ani.

Concurenţii vor parcurge 

trasee cu lungimi între 1,7 şi 

8 km în pădure, pe teren cu 

relief frământat. Din cauza co-

pacilor dărâmaţi de viscolele 

din ultimii ani şi a crengilor 

căzute, alergarea în zona de 

concurs este destul de difi ci-

lă. Harta de concurs „Casele 

Miceşti 2018” (proprietatea C. 

S. TranSilva Cluj), a fost car-

tografi ată de Fey Sándor şi Fey 

Klára şi reambulată în 2018.

Lungimea şi nivelul tehnic 

al traseelor se adaptează pe 

grupuri de vârstă, iar adulţii în-

cepători pot experimenta ori-

entarea prin parcurgerea trase-

ului Open. Traseele au fost pre-

gătite de arbitrii Kiss Attila (et. 

1) şi Simon Gábor (et. 2) şi con-

trolate de Kerekes Kinga, re-

spectiv Simon Krisztina, iar se-

cretariatul concursului va fi  

condus de László András.

Validarea concurenţilor se 

va face sâmbătă, 21 aprilie 2018, 

între orele 10:00-11:00 la cen-

trul de concurs. Startul la eta-

pa 1 (lungă distanţă) se va da 

sâmbătă, 21 aprilie 2018, la ore-

le 12:00, iar la etapa a 2-a (me-

die distanţă) duminică, 22 apri-

lie 2018, orele 10:30. Rezulta-

tele obţinute la cele două eta-

pe se vor cumula şi primii trei 

concurenţi vor primi medalii, 

diplome şi dulciuri la festivita-

tea de premiere organizată du-

minică, începând cu orele 13:30.

Cupa Busola de Aur, un concurs 
de orientare organizat anual 
în ultima jumătate de secol

Jucătoarea Simona Halep, 

numărul 1 mondial, a 

declarat, miercuri, într-o 

conferinţă de presă susţi-

nută la Cluj, că, din punc-

tul său de vedere, actuale-

le jucătoare de tenis fac 

partea din cea mai bună 

generaţia a României în 

acest sport.

Întrebată de jurnalişti da-

că aceasta este generaţia de 

aur, Simona Halep a răspuns 

afi rmativ.

„Da, eu cred că este cea 

mai bună generaţie. (...) Me-

reu cred că am avut fete în 

tenis. (...) Sper să fi e şi mai 

multe jucătoare, junioarele 

să muncească mult şi să ai-

bă încredere că se poate ori-

ce şi să avem mereu aşa echi-

pă puternică la Fed Cup şi 

România să aibă aşa multe 

jucătoare bune”, a declarat 

Simona Halep, în conferinţa 

de presă susţinută alături de 

colegele sale Sorana Cîrstea, 

Irina Begu, Mihaela Buzăr-

nescu şi de căpitanul nejucă-

tor Florin Segărceanu.

Ea a mai spus că se simte 

bine pe zgură, că are încrede-

re în ceea ce priveşte turnee-

le următoare, dar că primul 

gând e la partida cu Elveţia 

din Fed Cup.

„Mă simt bine mereu pe 

zgură şi am destul de multă 

încredere pentru turneele ur-

mătoare, dar mă gândesc în 

primul rând la Fed Cup acum 

şi sper să câştig fi ecare meci 

pe care îl joc aici. Este o su-

prafaţă bună pentru mine şi 

vom vedea ce va ieşi”, a spus 

Simona Halep.

La rândul său, Sorana Cîr-

stea a spus că România poa-

te să aibă chiar două echipe 

de Fed Cup şi că, probabil, es-

te singura ţară cu aşa de mul-

te jucătoare valoroase.

„Avem foarte multe jucătoa-

re care pot face parte din echi-

pă, puteam să venim cu două 

echipe de Fed Cup. Suntem pa-

tru jucătoare în primele 40, cred 

că suntem singura naţiune cu 

aşa potenţial pe hârtie”, a afi r-

mat Sorana Cîrstea.

Căpitanul nejucător, Florin 

Segărceanu, a pus că echipa 

sa este una bună, dar totul e 

ca jucătoarele să fi e sănătoa-

se la ora meciului.

„Avem o echipă foarte bu-

nă. Important e ca la ora me-

ciului toată lumea să fi e sănă-

toasă, să avem şi puţină şansă 

şi să reuşim această victorie”, 

a subliniat Florin Segărceanu.

„Vrem să dăm tot ce pu-

tem mai bun, terenul de zgu-

ră este foarte bun, cel mai bun 

să câştige! Ambele echipe au 

avut rezultate bune pe zgură. 

Ne simţim bineveniţi la Cluj”, 

a adăugat Martina Hingis.

La rândul său, căpitanul 

nejucător al Elveţiei, Heinz 

Guenthardt, a declarat că echi-

pa sa îşi propune să contro-

leze partida şi să câştige me-

ciul cu România.

„Vrem să încercăm să con-

trolăm partida, ţinta noastră 

este să câştigăm trei puncte 

în partida cu România, sun-

tem motivaţi”, a subliniat He-

inz Guenthardt.

Răspunzând întrebărilor 

jurnaliştilor, Heinz Gu-

enthardt a mai spus că îi re-

comandă Simonei Halep ca, 

dacă vrea să rămână numă-

rul unu mondial, „să îşi con-

serve energia, să se concen-

treze să rămână sănătoasă, 

pentru că în tenis contează 

mult acest lucru”.

Fed Cup – Halep: „Cred că avem 
cea mai bună generaţie în tenis”
Întâlnirea de Fed Cup dintre România și Elveția, din playoff-ului Grupei Mondiale, 
este programată weekendul acesta, la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

Simona Halep, numărul 1 WTA: „mă gândesc în primul rând la Fed Cup acum şi sper să câştig fi ecare meci pe care îl joc aici”
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