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ADMINISTRAŢIE

Noi autobuze Mercedes, 
puse în circulaţie la Cluj
Încă 30 autobuze cu dotări de ultimă ge-
neraţie au intrat, de ieri, în circulaţie în 
Cluj-Napoca. Pagina 3

SĂNĂTATE

Spitalul Regional Cluj 
va fi construit după 2021
Spitalul Regional Cluj ar urma să fi e con-
struit după anul 2021, a afi rmat ministrul 
Sănătăţii, Sorina Pintea. Pagina 2

ACTUALITATE

Supraimpozitarea cu 500% 
se extinde şi în cartiere
Primăria Cluj-Napoca extinde taxa „pe ruine” 
şi în cartierele mărginaşe ale oraşului. Pagina 3

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

ECONOMIE

Ministerul Mediului nu are o nouă 
versiune pentru taxa auto

ADMINISTRAȚIE

Primarii marilor orașe vor întâlnire 
urgentă cu primul ministru

Deşi a promis în mai multe 
rânduri şi a oferit mai multe ter-
mene pentru o nouă taxă auto 
(ultimul termen fi ind sfârşitul 
acestui an), ministrul Mediului, 
Graţiela Garilescu, a declarat, 
marţi, că o astfel de taxă nu 
există în prezent.

„Până la ora actuală, o formă 
care să fi e agreată (o nouă taxa 
auto -n.r.), care să nu aibă ni-
ciun fel de dubiu, care să nu 
avem repercusiuni majore din 
punct de vedere fi nanciar asu-
pra noastră a fi ecăruia, lucru pe 
care nu mi-l doresc, este că nu 
s-a găsit încă optimul care să 
poată să confere, cumulate toa-
te plângerile care au fost depu-
se în decursul anilor, astfel încât 
să nu avem niciun fel de proble-
me din punct de vedere juridic”, 
a declarat, marţi, Graţiela Gav-
rilescu, ministrul Mediului.
Ministrul a mai susţine că „ma-

tematica nu este uşoară” în ce-
ea ce priveşte elaborarea unui 
proiect de taxă. „Ca atare, nu 
avem forma fi nală, pentru că nu 
este uşor, sunt cumuli şi cumuli 
de calcule. Matematica nu este 
uşoară”, mai susţine Gavrilescu.

Întrebată dacă are un ori-
zont de timp în ceea ce priveş-
te o nouă taxă, Graţiela Gav-
rilescu a declarat că nu vrea 
să mai promită nimic.

Romanii au achitat timp de 
zece ani taxa auto sub mai mul-
te denumiri: taxa speciala pen-
tru autoturisme si autovehicule 
(ianuarie 2007 – 30 iunie 2008), 
taxa pe poluare pentru autove-
hicule (1 iulie 2008 – 12 ianua-
rie 2012), taxa pentru emisiile 
poluante provenite de la auto-
vehicule (13 ianuarie 2012 – 14 
martie 2013), timbrul de mediu 
pentru autovehicule (15 martie 
2013 – 31 ianuarie 2017).

Conducerea Asociaţiei Muni-
cipiilor din România i-a solicitat 
primului ministru Viorica Dăn-
cilă organizarea unei întâlniri de 
urgenţă pentru discutarea nive-
lului cotelor din impozitul pe ve-
nit ce urmează a fi  alocate mu-
nicipiilor, oraşelor, comunelor şi 
consiliilor judeţene.

În urmă cu câteva zile, pri-
marul Emil Boc avertiza că mu-
nicipiul Cluj-Napoca ar putea 
rămâne în 2018 fără parkinguri, 
fără lărgirea străzii Bună Ziua, 
dar şi fără pasajele supratera-
ne/subterane de la Tăietura Tur-
cului sau Mărăşti.

Proiectul Legii Bugetului 
pe anul 2018, publicat şi tri-
mis spre aprobare în Parla-
ment, conţine o diminuare de 
28 milioane de euro pentru 
municipiul Cluj-Napoca în 
comparaţie cu anul 2017. 
Pierderea rezultă din diminu-

area cotelor din impozitul pe 
venit care revin municipiului 
Cluj-Napoca.

„Până în 2018, 41,7% din co-
ta de 16% plătită de toţi sala-
riaţii din oraş revenea munici-
piului Cluj-Napoca. Pentru a se 
păstra aceeaşi sumă de bani ca 
şi în 2017 trebuia ca această co-
tă de 41,7% să fi  fost majora-
tă la cel puţin 60%. S-a majo-
rat doar de la 41,7% la 43%. 
În consecinţă, diferenţa de 28 
de milioane de euro înseamnă 
o pierdere directă la bugetul 
municipiului Cluj-Napoca, a 
explicat primarul Emil Boc.

În acest context, din 1 ia-
nuarie 2019, taxele, impozite-
le locale şi amenzile vor fi mai 
mari în Cluj-Napoca. Propu-
nerea Primăriei este de a in-
dexa taxele şi impozitele lo-
cale cu rata inflaţiei pe 2018, 
adică cu 1,3%.
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DRUM JUDEȚEAN DIN CLUJ, UNA CU PEISAJUL. „TIŞE, OARE NU ÎŢI CRAPĂ OBRAZUL DE RUŞINE?” 
Consiliul Judeţean Cluj a picat testul deszăpezirii. Un drum judeţean s-a făcut una cu peisajul. „Oameni 
buni, aşa arată un drum judeţean (DJ 107M, între Săvădisla-Săcel-Băişoara) în Clujul anului 2018. Alin 
Păunel Tişe, oare nu îţi crapă obrazul de ruşine?”, a scris pe Facebook Horia Nasra, preşedintele PSD Cluj.

Tânără care și-a pierdut un picior înainte 
de Revelion în Florești, exemplu pentru toți
În timp ce aștepta autobuzul, Nicoleta Petean a fost lovită de o mașină și a rămas fără un picior. 
La un an de la tragedie, tânăra este un exemplu pentru toți cei care o întâlnesc. Pagina 7

inFOTO

„Orașul este feeric”,
dar înecat în zăpadă!
A nins în 4 zile cât într-o iarnă întreagă
Mașini blocate în nămeți, arbori și stâlpi prăbușiți, nervi întinși la maxim în trafic. 
Viceprimarul Dan Tarcea susține că autoritățile fac tot posibilul pentru a curăța străzile. 
Deocamdată, locuitorii de pe străzile lăturalnice trebuie să stea „la coadă”. Pagina 4
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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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Spitalele regionale (Iaşi, 

Craiova şi Cluj) ar urma 

să fi e construite după 

anul 2021, însă cu un pro-

cent mai mare de 

co-fi nanţare din fonduri 

europene, România solici-

tând o majorare a procen-

tului de la 50% la 85%, 

a afi rmat marţi ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Nu s-a întârziat pentru că 

n-a vrut Guvernul sau n-a vrut 

Ministerul Sănătăţii, ci pentru 

că există nişte proceduri pe ca-

re aceşti consultaţi le-au res-

pectat şi pe mine mă mâhneş-

te că anumite comunităţi loca-

le care nu au fost atât de im-

plicate spun că Ministerul Să-

nătăţii şi Guvernul nu vor. Vrem, 

o să atragem aceste fonduri şi 

vom construi aceste spitale, dar 

cred că trebuie să le construim 

cu costuri cât mai mici pentru 

România, dacă există aceste 

fonduri europene”, susţine mi-

nistrul Sănătăţii.

„Eu spun că este un lucru 

foarte bun şi că aceste spita-

le sunt tot mai aproape de cer-

titudine, pentru că şi sursa de 

fi nanţare este foarte clară în 

acest moment”, potrivit mi-

nistrului Sănătăţii.

Un spital = 400 mil. euro

Ministrul Sănătăţii mai spu-

ne că „valoarea unui spital es-

te de 400 de milioane de eu-

ro – construcţie plus dotare. 

Pentru că în 2014, când s-au 

cerut bani pentru spitale re-

gionale, s-au cerut doar pen-

tru construcţie – co-fi nanţa-

rea României fi ind de 50% şi 

co-fi nanţarea Europei de 50%. 

De aceea sumele alocate erau 

mai mici. Aşa s-au făcut esti-

mările în 2014. De la 100 de 

milioane de euro pe spital la 

400 de milioane de euro este 

o mare diferenţă şi cred că e-

ra de datoria noastră să gă-

sim surse viabile astfel încât 

aceste spitale să se facă.”

Consiliul Judeţean Cluj a 

cerut oficial, în luna 

noiembrie,Comisiei Europene 

şi autorităţilor de la Bucureşti 

preluarea proiectului spitalu-

lui regional.

Alin Tişe consideră „inad-

misibil” faptul că Guvernul nu 

accesează fi nanţarea care exis-

tă în acest moment. „Nimic nu 

opreşte Guvernul, pe urmă, da-

că vrea să investească în dota-

rea spitalelor, să o facă, dar noi 

nu mai putem să stăm. Am dat 

Ministerului Sănătăţii un teren 

de 14 hectare, cu titlu gratuit, 

să facă spitalul, iar acum nu 

mai vor să îl facă din diverse 

motive, cu toate că comisarul 

Corina Creţu a spus explicit că 

există bani, ei doar trebuie să 

fi e traşi. Să stau să mă uit cum 

ei nu depun pentru fi nanţare, 

când avem banii care ne aş-

teaptă, este inadmisibil”.

Clujul vrea să își 
construiască propriul 
spital regional

Şeful CJ Cluj mai spune că 

paşii pentru construcţia spi-

talului ar putea fi  demaraţi 

imediat după obţinerea fi nan-

ţării, posibil anul viitor: „Noi 

în momentul în care obţinem 

fi nanţarea, dăm drumul ime-

diat, vedem ce studii are Mi-

nisterul Sănătăţii, avem PUZ-ul 

făcut deja pentru teren, 14 

hectare, terenul este foarte ge-

neros, la ieşirea din Cluj spre 

Oradea. Noi estimăm că anul 

viitor am putea să demarăm 

aceşti paşi pentru construirea 

spitalului. E totuşi o clădire 

de spital, nu construim sub 

ocean şi nici nu construim 

turnuri de 200 de etaje”.

Întrebat cât estimează că 

va costa clădirea spitalului, 

Alin Tişe spune că şi la acest 

capitol, lucrurile la Ministerul 

Sănătăţii sunt neclare: „Minis-

terul a făcut atât de multe stu-

dii că nu mai ştiu pe care să 

le cred. Au vorbit de 150 de 

milioane de euro, apoi de 200 

de milioane de euro, apoi de 

250. Noi nu suntem aici la lo-

to, construim o clădire de spi-

tal, nu înţeleg ce este atât de 

complicat. Există standarde de 

cost pentru tot ceea ce se con-

struieşte în ziua de azi, nu in-

ventăm apa caldă. Toate aces-

te lucruri se cunosc, nu trebu-

ie să inventăm nimic, noi tre-

buie doar să le aplicăm.”

Spitalul Regional de la Cluj 
va fi construit după 2021
Construcţia Spitalului Regional Cluj ar urma să înceapă 
pe exerciţiul financiar 2021-2027

Spitalul regional din Cluj ar urma să fi e construit după anul 2021

Având o lungime de 24 

de kilometri, lotul dintre 

localităţile Sântimbru şi 

Aiud va putea fi  fi nalizat 

cel mai devreme în 2020.

Inginerul FIDIC Athanasi-

os Dimitrakopoulos, coordo-

natorul contractului pe tron-

sonul respectiv, promite că 

grecii de la Aktor se vor mo-

biliza mai bine de anul viitor, 

asta deşi termenul iniţial de 

fi nalizare al lotului 2 era spre 

fi nele anului 2019.

An dezastruos

„Anul acesta consider că a 

fost un an dezastruos pentru 

lotul 2. [...] Eu am sfătuit be-

nefi ciarul (n.r. Compania Na-

ţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere din Româ-

nia – CNAIR) să solicite asi-

gurări ferme în faţa antrepre-

norului în ceea ce priveşte re-

alizarea acestui proiect. A pre-

zentat o strategie în care ara-

tă că data fi nalizării lucrărilor 

va fi  la fi nalul anului 2019. A 

prezentat o listă cu resurse, 

oameni etc. Mai mult de atât, 

am sfătuit benefi ciarul să so-

licite un plan clar de plăţi că-

tre prestatori, furnizori şi un 

plan de sosire a utilajelor, pâ-

nă în februarie, să fi e clar că 

se mişcă lucrurile şi antrepre-

norul face ceea ce spune. A-

ceste demersuri ar arăta o bu-

năvoinţă din partea antrepre-

norului având în vedere ter-

menul asumat", a declarat ing. 

Athanasios Dimitrakopoulos, 

reprezentant al CNAIR, care 

urmăreşte în teren modul în 

care se desfăşoară lucrările, 

conform Ziarului Unirea.

Schimbarea de asociaţi la 

nivelul conducerii companiei 

de construcţii Aktor a deter-

minat o modifi care readicală 

de strategie, astfel că lucrări-

le pe lotul 2 au stagnat în ma-

re parte. Noua conducere a 

companiei a primit puţini bani 

de la CNAIR, mai ales că şe-

fi i Aktor au dorit să analize-

ze rentabilitatea proiectului. 

De asemenea, foştii asociaţi 

de la Euro Construct Trading 

'98 au intrat în insolvenţă.

Lotul 2 ar fi  trebuit 
fi nalizat în 2019 

„Termenul e anul viitor. Ex-

perienţa mea cu ei (n.r. grecii 

de la Aktor), din ultimii trei ani 

de când sunt în această funcţie, 

îmi arată că este cam greu. Eu 

sunt foarte sceptic că vor termi-

na proiectul anul viitor. La mo-

dul în care decurg lucrările, da-

că îmbunătăţesc situaţia, eu cred 

că vom ajunge în vara anului 

2020 cu fi nalizarea, dar doar cu 

presiune şi muncă susţinută”, 

a mai spus Dimitrakopoulos 

pentru Ziarul Unirea. Din pri-

cina lipsei de fi nanţare, în lu-

na noiembrie, pe şantierul de 

la lotul 2 al Autostrăzii Se-

beş-Turda erau doar circa 40 

de muncitori. Până în prezent, 

aceştia au turnat balast pe cir-

ca 6 km, respectiv asfalt pe un 

tronson de doar 1,5 km, pe 

ambele sensuri. Totodată, lu-

crările au avut de suferit şi din 

cauza terenului mlăştinos, re-

zolvat prin folosirea blocaju-

lui de piatră.

Cu toate acestea, inginerul 

susţine că realizarea lotului 2 

nu reprezintă probleme deose-

bite, fi ind vorba de un teren re-

lativ drept, care nu necesită prea 

multe excavări. De asemenea, 

este necesară construcţia a doar 

3 poduri, două peste râul Mureş 

şi unul peste calea ferată.

Lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda, 
finalizat în cel mai bun caz în 2020
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La doi ani de la imple-

mentarea programului 

de refaţadizare, Primăria 

Cluj-Napoca nu slăbeşte 

în faţa celor care nu-şi 

îngrijesc clădirile în care 

locuiesc. Astfel, după 

anunţarea imobilelor care 

urmează a fi  supraimpozi-

tate de anul viitor, progra-

mul este plănuit spre 

extinderea înspre cartiere-

le mărginaşe ale oraşului.

"Avem un total de 18 clă-

diri care sunt propuse spre su-

praimpozitare, cu 115 propri-

etari. Am început acest pro-

ces în 2016, consider că func-

ţionează destul de bine. Da-

că din 2016 până în prezent 

au fost identifi cate 117 clădiri 

cu probleme, cu un total 1.154 

de proprietari, situaţia a de-

venit îmbucurătoare. 40 din-

tre acestea, cu circa 550 de 

proprietari, au fost retrase (n.r. 

din programul de supraimpo-

zitare), pentru că şi-au făcut 

refaţadizarea. Pe lângă aces-

tea mai sunt alte 400 de clă-

diri care nu au fost propuse 

pentru supraimpozitare, dar 

şi-au restaurat imobilele din 

propria iniţiativă", a prezen-

tat Tarcea bilanţul "războiu-

lui" dus de Primărie împotri-

va celor care locuiesc în cen-

trul Clujului în clădiri care 

stau să se prăbuşească.

"Acest proces va continua 

cu siguranţă, vom extinde aria 

de infl uenţă şi vrem să ajun-

gem şi în cartierele mai înde-

părtate de centru. Vom apli-

ca aceste sancţiuni inclusiv la 

casele care au curte, până la 

urmă nici estetic nu arată bi-

ne dacă nu sunt îngrijite. Es-

te un program etapizat, nu 

vom putea face dintr-o dată 

pentru întreg municipiul", a 

precizat viceprimarul la un 

post de radio local.

Potrivit Primăriei Cluj-Na-

poca, prin clădire neîngriji-

tă se înţelege clădirea afla-

tă în stare avansată de de-

gradare, stare de paragină, 

insalubră, cu faţada nerepa-

rată/necurăţată/netencuită/

nezugrăvită cu geamuri spar-

te sau alte situaţii de ase-

menea natură.

Pe ordinea de zi a şedin-

ţei de Consiliul Local de as-

tăzi sunt peste 20 de proiec-

te toate cu acelaşi titlu: “pro-

iect de hotărâre privind ma-

jorarea cu 500% a impozitu-

lui pe clădiri începând cu anul 

2019”. Cu titlu de exemplu, 

anul viitor, Parohia Romano-Ca-

tolică Sf. Mihail va plăti impo-

zit majorat cu 500% pentru 

clădirea situată pe strada Arany 

Janos nr. 13, ca urmare a con-

statării stării tehnice de clă-

dire neîngrijită. Vor mai plă-

ti impozit majorat şi clujenii 

care locuiesc pe străzile Ho-

rea, Iuliu Maniu, Constanţa, 

Baba Novac, Tipografi ei, Plo-

ieşti, Piteşti, Andrei Şaguna, 

Piaţa Unirii, Piaţa Muzeului 

sau Dorobanţilor.

Primăria extinde supraimpozitarea cu 500% 
a clădirilor degradate şi în cartiere

Proiectul de hotărâre pri-

vind instituirea taxei spe-

ciale pentru promovarea 

turismului va fi  supus 

votului consilierilor 

locali, astăzi, la şedinţa 

Consiliului Local.

Potrivit viceprimarului Dan 

Tarcea, această taxă specială 

va suplimenta bugetul Primă-

riei pentru promovarea turis-

mului în Cluj-Napoca.

Conform proiectului de ho-

tărâre, plătitorii de taxe spe-

ciale pentru promovarea tu-

rismului sunt persoanele ca-

re benefi ciază de servicii de 

cazare în structurile clasifi ca-

te de pe raza municipiului 

Cluj-Napoca. Acestea încasea-

ză taxa prin reţinere la sursă 

şi o evidenţiază distinct faţă 

de tariful de cazare şi mic de-

jun. Taxa este calculată ca pro-

cent din tariful net de cazare 

încasat pe noapte, în cuan-

tum de 1%.

"Taxa va aduce mai mul-

ţi bani pentru a promova tu-

rismul în Cluj-Napoca. Ser-

viciile hoteliere şi de restau-

rant vor avea mai multe ve-

nituri, un leu investit în tu-

rism atrage după el alţi 4 lei, 

aşa ne spune cartea. Vom pu-

tea încerca să punem Cluj-Na-

poca acolo unde îi este locul, 

în topul marilor oraşe din Eu-

ropa. Să nu uităm că, din 

punctul de vedere al siguran-

ţei, Clujul este pe locul 6 în 

Europa şi pe locul 13 în lu-

me, de asemenea a fost de-

clarat cel mai primitor oraş", 

a declarat Tarcea la un post 

de radio local.

Introducerea taxei de tu-

rism de la 1 ianuarie 2019 vi-

ne după ce Consiliul Judeţean 

Cluj a instituit taxe pentru 

promovarea turistică, atât pe 

raza municipiului Cluj-Napo-

ca (170 lei/ghidaj – 4 ore), cât 

şi pe raza judeţului Cluj (700 

lei/ghidaj – 8 ore). Vicepri-

marul a explicat procedura 

prin care banii vor ajunge în 

contul Primăriei.

"Taxa va fi  plătită de cei 

care vin în Cluj-Napoca, în 

jur de 5 lei pe noapte, iar noi, 

ca municipalitate, vom putea 

face investiţii în turism. Ta-

xa va fi  colectată de locurile 

de cazare şi virată apoi Pri-

măriei Cluj-Napoca", a pre-

cizat viceprimarul.

Obiectivele taxei specia-

le sunt următoarele: promo-

varea obiectivelor turistice, 

creşterea calităţii serviciilor 

turistice şi crearea de noi 

servicii de turism, dezvol-

tarea de proiecte cu fonduri 

europene direct legate de 

serviciile de turism, dezvol-

tarea smart turismului, sus-

ţinerea sistemului online de 

promovare turistică, elabo-

rarea unui plan multianual 

de promovare turistică, con-

solidarea brandului turistic 

al municipiului Cluj-Napo-

ca şi promovarea produse-

lor tradiţionale locale.

În pragul votului pentru taxa de turism: 
„Mai mulţi bani pentru promovarea oraşului!”

30 de autobuze de ultimă 

generaţie, cu grad redus 

de poluare, care sunt 

dotate cu wifi , dar şi cu 

un sistem audio de infor-

mare a nevăzătorilor şi 

trapă pentru cărucioare 

de bebeluşi, au fost puse, 

marţi, în circulaţie de 

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj-Napoca. 

În total, 75 de autobuze Mer-

cedes noi circulă din 2018 în 

Cluj-Napoca. Preţul unui auto-

buz este de 1.046.994 lei +TVA. 

Tot în acest an au fost puse în 

circulaţie 11 autobuze electrice 

Solaris. Valoarea totală a celor 

60 de autobuze este de 62,8 

milioane lei fără TVA.

Autobuzele care au intrat 

pe rutele Companiei de Trans-

port Public Cluj-Napoca au 12 

metri lungime, corespund tu-

turor normelor europene în 

domeniu, cu podea complet 

coborâtă, rampă pentru foto-

liile rulante ale persoanelor 

cu dizabilităţi etc. Capacitate 

totală de transport: 104 călă-

tori din care 26 locuri pe sca-

une şi 78 locuri in picioare.

„Punerea în circulaţie a aces-

tor autobuze va contribui la 

înnoirea fl otei de transport a 

municipiului Cluj-Napoca. Pen-

tru noi, creşterea confortului 

clujenilor în mijloacele de trans-

port în comun reprezintă una 

dintre cele mai importante pri-

orităţi pe care primărie le are. 

Pe de-o parte, dorim să prio-

ritizăm transportul în comun 

în oraş, aşa cum o fac şi alte 

oraşe europene şi în al doilea 

rând să oferim condiţii decen-

te, civilizate, la fel ca în ora-

şele europene pentru toţi clu-

jenii. Aceste autobuze noi vin 

să întărească confortul cluje-

nilor în materie de transport 

public. Sunt autobuze de ulti-

mă generaţie, cu toate dotări-

le şi facilităţile aferente, prin 

asta înţeleg aer condiţionat, 

wi-fi , dar şi podea joasă sau 

podea special adaptată pentru 

persoanele cu dizabilităţi in-

clusiv pentru accesul cu foto-

lile rulante şi de asemenea pen-

tru mămici sunt locuri speci-

ale pentru cărucioare”, a de-

clarat primarul Emil Boc.

Odată cu sosirea acestor au-

tobuze, reprezentanţii Compa-

niei de Transport Public 

Cluj-Napoca spun că autobu-

zele vechi vor fi  scoase din uz.

Şi aceste autobuze sunt 

echipate la prima uşă din fa-

ţă cu un anunţ vocal.

Alte 30 de autobuze cu dotări de ultimă 
generaţie, puse în circulaţie la Cluj
Încă 30 autobuze Mercedes-Benz au intrat, de ieri, în circulaţie în municipiul Cluj-Napoca. 

30 de autobuze de ultimă generaţie au fost puse, marţi, în circulaţie de Compania de Transport Public (CTP)

Autobuzele Mercedes, caracteristici tehnice

-  capacitate totală de transport:104 călători, din care 26 lo-
curi pe scaune și 78 locuri în picioare

- norma de poluare Euro VI

- lungimea autobuzului este de 12 m

-  loc special amenajat în salon pentru fotoliile rulante și lan-
dourile pentru copii

- înclinarea pe o parte a autobuzului în staţii

-  au 3 uși duble (cu câte 2 foi fi ecare) cu sistem antistrivire 
a călătorilor

- sistem de frânare dotat cu ABS EBS, ESR

- sistem de încălzire în sezonul rece

- sistem de aer condiţionat pentru sezonul cald

- sistem de supraveghere video interioară și exterioară

-  sisteme de informare vizuală și audio a călătorilor atăt in-
terior cât și exterior

- sistem de numărare a călătorilor transportaţi

- sistem de ticketing

- computer de bord

- internet gratuit WI-FI pentru călători

- prize tip USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile

-  anunţarea vocală a numarului de traseu și a direcţiei de 
deplasare, în exteriorul autobuzului, în dreptul primei uși, 
pentru informarea persoanelor cu defi cienţe de vedere.
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Societatea Salina Turda SA aduce la cunoștinţa publicului programul de funcţiona-
re cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru toate obiectivele afl ate în administrare:

Salina Turda:

Luni, 24 Decembrie 2018 – DESCHIS 09.00 – 17.00, cu ultima intrare în mină 
la orele 16.00

Marţi, 25 Decembrie 2018 – ÎNCHIS
Miercuri, 26 Decembrie 2018 – DESCHIS 09.00 – 17.00, cu ultima intrare în 

mină la orele 16.00
Luni, 31 Decembrie 2018 – DESCHIS 09.00 – 17.00, cu ultima intrare în mină 

la orele 16.00
Marţi, 01 Ianuarie 2019 ÎNCHIS
Miercuri, 02 Ianuarie 2019 – DESCHIS 09.00 – 17.00, cu ultima intrare în mi-

nă la orele 16.00

Complexul balnear Potaissa:

Luni 24 Decembrie 2018 – DESCHIS 12.00 – 16.30 (Curăţenie generală 07.00 – 12.00)
Marţi 25 Decembrie 2018 – DESCHIS 09 – 20.30
Miercuri 26 Decembrie 2018 – DESCHIS 09 – 20.30
Joi 27 Decembrie 2018 – DESCHIS 07.00 – 21.30
Vineri 28 Decembrie 2018 – DESCHIS 07.00 – 21.30
Sâmbătă 29 Decembrie 2018 – DESCHIS 07.00 – 21.30
Duminică 30 Decembrie 2018 – DESCHIS 07.00 – 21.30
Luni 31 Decembrie 2018 – DESCHIS 12.00 – 15.30 (Curăţenie generală 07.00-12.00)
Marţi 01 Ianuarie 2019 – DESCHIS 11.00 – 20.30
Miercuri 02 Ianuarie 2019 – DESCHIS 09.00 – 20.30
Joi 03 Ianuarie 2019 – DESCHIS 07.00 – 21.30
Vineri 04 Ianuarie 2019 – DESCHIS 07.00 – 21.30

Bazinul de Înot:

Sâmbătă 22 Decembrie 2018 – Duminică 06 Ianuarie 2019 – ÎNCHIS – pen-
tru schimbarea apei de îmbăiere, dezinfecţie, deratizare, spălarea bazinului con-
form Ordinului nr. 119/04.02.2014 art. 17 al Ministerului Sănătăţii și revizii teh-
nice la instalaţii și centralele termice.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm cu mare drag!

PUBLICITATE

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Nemulţumiţi de modul în 

care decurg deszăpezirile, 

clujenii au primit acum 

un răspuns din partea 

Primăriei. 

Viceprimarul Dan Tarcea 

susţine că autorităţile fac tot 

posibilul pentru a curăţa stră-

zile, însă aminteşte de priori-

tatea zonelor de intervenţie. 

Deocamdată, locatarii de pe 

străzile lăturalnice trebuie să 

stea „la coadă”.

„Aşa iarnă frumoasă din 

punctul de vedere al preci-

pitaţiilor nu am avut de foar-

te mult timp, oraşul este fe-

eric, mai ales pe timpul nop-

ţii. Bineînţeles, aceste ima-

gini frumoase vin la pachet 

cu mari probleme, mă refer 

aici la deszăpeziri. Facem 

eforturi de trei zile încoace, 

pentru că sunt cantităţi ma-

ri de zăpadă. Pentru început 

se intervine pe zona de pri-

oritate numărul 1, adică ar-

terele principale de ieşire şi 

intrare spre oraş, respectiv 

arterele de acces la spitale 

sau alte instituţii publice. 

Apoi vin străzile secundare 

din zona de intervenţie nu-

mărul 2 şi, într-un fi nal, ale-

ile dintre blocuri sau strădu-

ţele care nu sunt circulate şi 

nu există mijloace de trans-

port de comun. Circa 680 de 

străzi sunt prinse în aceste 

urgenţe. Din punct de vede-

re legal, intervenţiile trebu-

ie fi nalizate în maxim 4 ore 

de la încetarea ninsorii, dar 

ritmul este puţin mai lent, 

la noi ninge de trei zile în-

continuu”, a declarat Tarcea 

la un post de radio local.

Viceprimarul îndeamnă 

clujenii să cureţe trotuarele 

din faţa casei şi spune că 

s-au împărţit deja amenzi fi r-

melor de deszăpezire din pri-

cina intervenţiei precare din 

ultimele zile.

„Am dat deja dispoziţie 

ca în zona trecerilor de pi-

etoni să fie curăţată zăpada 

pentru a facilita accesul, dar 

nu putem face faţă la trans-

portul cantităţilor mari de 

zăpadă. Reamintesc că fie-

care agent economic şi pro-

prietar are obligaţia să cu-

reţe zăpada din faţa casei, 

există şi un HCL în acest 

sens care prevede amenzi 

cuprinse între 500 şi 1.000 

lei. Asta este iarna, se cir-

culă mai greu, mai încet, 

trebuie să existe siguranţă, 

iar oamenii trebuie să fie 

mai atenţi. Aş putea spune 

că se poate şi mai bine (n.r. 

procesul de deszăpezire), 

oricum am aplicat destul de 

multe amenzi pentru că sunt 

anumite zone în care nu s-a 

intervenit aşa cum ne-am fi 

dorit. Sigur, pe clujeni nu-i 

interesează acest aspect, ei 

doresc ca problema să fie 

rezolvată în cel mai scurt 

timp, nu să aplicăm amenzi 

de 5.000 lei firmelor”, a 

punctat Tarcea.

Acesta a dat asigurări că 

nu vor fi uitaţi nici clujenii 

de pe aleele lăturalnice, ex-

plicând apoi ce se va întâm-

pla cu mormanele de zăpa-

dă adunate la marginea stră-

zilor. „Dacă se opreşte nin-

soarea, vom putea finaliza 

toate urgenţele, inclusiv din 

zona de intervenţie numă-

rul 3. Vreau să fac o preci-

zare: Primăria nu poate in-

terveni pe străzile private. 

Acolo fiecare proprietar tre-

buie să-şi asigure deszăpe-

zirea şi accesul maşinilor 

care duc gunoiul. Cu sigu-

ranţă le vom ridica (n.r. mor-

manele de zăpadă), vom în-

cepe cu zona centrală şi zo-

na staţiilor de mijloc de 

transport în comun. Sunt 

stabilite vreo 17 puncte în 

care vom depozita morma-

nele de zăpadă adunate", a 

comentat viceprimarul.

Clujul sub nămeţi, 
deszăpezire zero
Maşini blocate în nămeţi, arbori şi stâlpi prăbuşiţi, 
nervi întinşi la maxim în trafic. Aşa a surprins Clujul 
prima ninsoare bogată din acest sezon. 

DAN TARCEA | 
viceprimar

 „Aşa iarnă frumoasă 
din punctul de vedere al 
precipitaţiilor nu am 
avut de foarte mult 
timp, oraşul este feeric, 
mai ales pe timpul 
nopţii. Bineînţeles, 
aceste imagini 
frumoase vin la pachet 
cu mari probleme, mă 
refer aici la deszăpeziri. 
Facem eforturi de trei 
zile încoace, pentru că 
sunt cantităţi mari de 
zăpadă. Pentru început 
se intervine pe zona de 
prioritate numărul 1, 
adică arterele principale 
de ieşire şi intrare spre 
oraş, respectiv arterele 
de acces la spitale sau 
alte instituţii publice. 
Apoi vin străzile 
secundare din zona de 
intervenţie numărul 2 
şi, într-un fi nal, aleile 
dintre blocuri sau 
străduţele care nu sunt 
circulate şi nu există 
mijloace de transport 
de comun. Circa 680 de 
străzi sunt prinse în 
aceste urgenţe. Din 
punct de vedere legal, 
intervenţiile trebuie 
fi nalizate în maxim 4 
ore de la încetarea 
ninsorii, dar ritmul este 
puţin mai lent, la noi 
ninge de trei zile 
încontinuu“
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Chimcomplex anunţă lan-

sarea planurilor de dez-

voltare a celui mai puter-

nic pol regional din indus-

tria chimică prin demara-

rea unui plan de investiţii 

de 115 milioane de euro. 

Astfel, în urma unui plan 

de afaceri pe 5 ani validat prin 

acordarea fi nanţării internaţi-

onale de către Credit Suisse 

Londra şi VTB Bank în valoa-

re de 164 milioane de euro, 

compania va depăşi în 5 ani 

pragul de 1 miliard de euro 

cifră de afaceri.

„Acest eveniment este cu 

totul remarcabil pentru in-

dustria chimică din Româ-

nia: lansăm cel mai amplu 

proiect de integrare econo-

mică din industria chimică 

din ultimii 20 de ani. Sun-

tem optimişti şi ne bazăm 

pe încrederea şi colaborarea 

dintre echipa noastră şi cea 

de la Vâlcea, dar şi pe exper-

tiza şi ambiţia altor profesi-

onişti din ţară care doresc să 

ni se alăture. Avem un plan 

de afaceri bine structurat, 

construit pe principii de efi -

cienţă economică, investiţii 

masive, relansarea cercetă-

rii şi dezvoltarea pe orizon-

tală a ambelor combinate” a 

declarat omul de afaceri Şte-

fan Vuza, preşedintele Con-

siliului de Administraţie al 

Chimcomplex.

Compania estimează că va 

creşte producţia anuală cumu-

lată de la 500.000 de tone la 

700.000 de tone pe an şi va 

dubla productivitatea muncii 

în următorii 5 ani, prin dema-

rarea unui program susţinut 

de investiţii în cercetare şi ino-

vaţie, unde se va aloca 8% din 

totalul investiţiilor planifi cate, 

adică de 4 ori mai mult decât 

ceilalţi jucători din regiune. 

Preluarea activelor Oltchim 

de către Chimcomplex şi lan-

sarea planului de revitaliza-

re a noului pol industrial au 

fost fi nanţate cu 164 milioa-

ne de euro de către VTB Bank 

Europe SE, Credit Suisse AG 

şi Global Loan Agency Ser-

vices Limited – Common Se-

curity Agent. 

Chimcomplex, investiţii 
de 115 milioane de euro 
după preluarea Oltchim

În cadrul Galei Aniversare 
Capital, Ștefan Vuza a pri-
mit Premiul de Excelenţă 
în Antreprenoriat – ca re-
cunoaștere a implicării și 
rezultatelor pe care le-a 
avut în industria româ-
nească în ultimii 25 de ani 
și a viziunii sale de relan-
sare a chimiei industriale 
în România. În urmă cu 4 
ani, Ștefan Vuza a vizionat 
potenţialul urias pe care a-
ceastă ramură a industriei 
o are și a planifi cat extin-
derea strategică a 
Chimcomplex prin achiziţi-
onarea celui mai mare 
combinat chimic din ţară, 
Oltchim.

Antreprenorul din spatele 
celui mai mare grup 
industrial românesc

Conducerea Consiliului 

Judeţean a semnat, ieri, 

contractul de vânza-

re-cumpărare privind 

achiziţionarea a mai 

multor active afl ate 

în patrimoniul Clujana, 

pe amplasamentul situat 

în Piaţa 1 Mai.

Potrivit unui comunicat de 

presă al forului judeţean, no-

uă imobile, terenuri şi con-

strucţii, deţinute de fabrica de 

încălţăminte, respectiv biro-

uri, spaţii comerciale, curţi şi 

hale de producţie, au trecut 

în proprietatea judeţului Cluj. 

Suma achitată de Consiliul Ju-

deţean pentru cumpărarea 

acestor active este de 

22.072.808 lei.

Conform contractului de 

vânzare-cumpărare, toate ce-

le nouă imobile, în suprafa-

ţă totală de 9.929 mp, vor fi  

predate către Consiliul Jude-

ţean în maxim 90 de zile. In-

tenţia forului administrativ 

judeţean referitoare la aces-

te imobile este aceea de re-

conversie a lor în diverse 

spaţii administrative. “Ast-

fel, se doreşte ca în clădiri-

le achiziţionate acum să fi e 

relocate birouri şi spaţii de 

arhivare pentru Centrul Mi-

litar Zonal Cluj, Centrul Ju-

deţean de Resurse şi Asis-

tenţă Educaţională Cluj sau 

pentru Filarmonica Cluj, in-

stituţii care în acest moment 

plătesc chirii în valoare to-

tală de peste 650.000 lei an-

nual”, transmite instituţia.

În ceea ce priveşte fabrica 

Clujana, Consiliul Judeţean 

Cluj intenţionează să mute li-

niile de producţie şi toate ce-

lelalte active în una din hale-

le nou construite în Parcul In-

dustrial Tetarom I de pe stra-

da Tăietura Turcului.

Consiliul Judeţean Cluj 
a cumpărat activele Clujana

Instituţia a demarat pro-

cedura de achiziţie a unui 

imobil-teren şi construcţie 

– cu o suprafaţă cuprinsă 

între 3,15 şi 5,5 hectare 

situat în municipiul 

Cluj-Napoca sau în intra-

vilanul localităţilor limi-

trofe acestuia.

Potrivit forului judeţean, 

construcţia va avea destina-

ţia de “spital”, unele secţii ale 

Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii Cluj-Napoca ur-

mând a fi  relocate într-un sis-

tem monobloc.

Acum, în ultima şedinţă de 

Consiliu Judeţean din acest an, 

pe ordinea de zi se afl ă un pro-

iect privind rectifi carea bugetu-

lui propriu al judeţului Cluj. În 

acest sens, forul judeţean va alo-

ca 11,1 milioane lei (2,4 milioa-

ne de euro) pentru achiziţia unui 

imobil destinat pentru realiza-

rea serviciilor medicale pedia-

trice în sistem monobloc.

În luna noiembrie, ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea, le-a ce-

rut celor de la Consiliul Jude-

ţean Cluj să se ocupe de spita-

lul de pediatrie pe care îl au în 

subordine şi nu de spitalul re-

gional de urgenţă.

În momentul de faţă, Spita-

lul de Copii îşi desfăşoară acti-

vitatea în nu mai puţin de 14 

clădiri afl ate în 9 locaţii diferi-

te, clădirile în cauză fi ind vechi, 

într-o stare precară, o bună par-

te dintre ele chiar revendicate, 

ceea ce face imposibilă repara-

rea capitală şi modernizarea lor.

Una dintre variantele vehi-

culate de Consiliul Judeţean, în 

vara anului 2018, a fost prelua-

rea "Spitalului Pelican" de pe 

Calea Turzii. Intenţia însă nu s-a 

materializat. Grupul maghiar 

Kesz a anunţat însă că va trans-

forma clădirea care trebuia să 

devină primul spital privat din 

Cluj-Napoca în spaţiu de biro-

uri şi aparthotel, printr-o inves-

tiţie de 20 de milioane de euro.

Directorul Spitalului Clinic 

de Urgenţă pentru Copii, Cor-

nel Aldea, a precizat că în spi-

tal intră în jur de 70.000 de 

copii în fi ecare an.

„Infrastructura pe care o 

avem la UPU ne-a ridicat une-

le problem (...) Nu cred că lip-

sa de personal este o proble-

mă. Există o limită pe care tu 

o poţi avea în infrastructura pe 

care o avem şi în condiţiile în 

care lucrăm în momentul de 

faţă (...) Noi dacă nu vom re-

uşi să rezolvăm o infrastructu-

ră, nu vom putea fi zic să fa-

cem faţă tuturor acestor solici-

tări (...) La nivelul Clujului, in-

ternările pe care le facem noi 

în spital, în jur de 50% sunt 

din interiorul Clujului, 50% 

sunt din afară”, spune directo-

rul Spitalului de Copii.

Aldea mai spune că din par-

tea Direcţiei de Sănătate Publi-

că, clauzele de funcţionare sunt 

până la sfârşitul anului, adică 

31 decembrie.

„Dintre aceste clauze vă spun 

doar câteva: mutarea secţiei de 

distrofi ci, nu ai unde să o mu-

ţi; spaţiu insufi cient pentru ma-

me în secţia de neonatologie, 

de unde să creezi spaţiu?; cir-

cuite nefuncţionale în secţia de 

terapie intensivă, circuite ne-

funcţionale în bloc-operator, sec-

ţia ORL (…) Noi în structura 

spitalului avem 65 de paturi, 

atâtea ne apar în structură (...) 

În pat stă mama şi copilul şi în-

cercăm să rezolvăm cumva lu-

crurile încât să fi e în regulă (...) 

În momentul de faţă în secţia 

de prematuri avem doar două 

saloane pentru mame cu 10 pa-

turi. Deci într-o clădire din 1890 

funcţionăm noi în momentul de 

faţă ca o clinică de pediatrie”, 

a mai spus Aldea.

2,4 mil. € pentru clădirea 
spitalului monobloc de la Cluj
Consiliul Judeţean Cluj intenţionează să achiziţioneze un imobil pentru 
realizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc, sursele 
de finanţare fiind asigurate integral din bugetul propriu.

În Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii intră în jur de 70.000 de copii în fi ecare an

CORNEL ALDEA | Directorul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii

 „Infrastructura pe care o avem la 
UPU ne-a ridicat unele problem (...) 
Nu cred că lipsa de personal este o 
problemă. Există o limită pe care tu 
o poți avea în infrastructura pe care 

o avem și în condițiile în care lucrăm 
în momentul de față (...) Noi dacă 
nu vom reuși să rezolvăm o 
infrastructură, nu vom putea fi zic să 
facem față tuturor acestor solicitări“
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La 100 de ani de la înfi inţa-

rea universităţii româneşti 

din Cluj, care va fi  aniver-

sată în 2019, UBB ţinteşte 

să fi e recunoscută la nivel 

internaţional drept o insti-

tuţie academică de tip 

world class, având ca 

model instituţii de învăţă-

mânt superior precum 

Harvard.

Prorectorul responsabil cu 

cercetarea al Universităţii Ba-

beş-Bolyai, Daniel David, a de-

clarat luni, în cadrul unei cere-

monii de premiere a celor mai 

bune cadre didactice şi cercetă-

tori din acest an, că, prin asu-

marea acestei ştachete, UBB nu 

doar că încearcă să îşi consoli-

deze poziţia de cea mai bună 

universitate din România, dar 

continuă tradiţia începută acum 

sute de ani la Cluj.

„În 2019 UBB împlineşte 100 

de ani. Pentru noi este foarte 

important să vedem cum stăm, 

ţinând cont de tradiţia pe care 

am avut-o, fi indcă universita-

tea românească, la 1919, era o 

universitate cu respiraţie inter-

naţională. Universitatea ma-

ghiară din 1872 era o universi-

tate gândită să aibă respiraţie 

europeană. Universitatea din 

sec XVIII, pe linie germană, e-

ra o universitate bine ancorată 

în mişcarea europeană, Cole-

giul iezuit era, la vremea lui, 

bine ancorat european şi atunci 

întrebarea este cum stăm, as-

tăzi, la UBB”, a precizat Dani-

el David, amintind de cele mai 

recente clasamente în care a 

fost inclusă universitatea.

UBB a trecut recent şi prin-

tr-un audit QS Stars, în urma 

căruia a fost clasifi cată ca uni-

versitate de patru stele. Potrivit 

lui David, auditul prevede un 

clasament care acordă de la 1 

la 5 stele, în care o stea înseam-

nă universitate locală, două ste-

le – regională, trei stele – naţi-

onală cu impact internaţional, 

patru stele – o universitate in-

ternaţională, iar cinci stele – u-

niversitate de tip world class.

„În acest moment, UBB a-

re 4 stele, asta înseamnă o u-

niversitate internaţională cu 

excelenţă în cercetare şi preda-

re. (...) Această universitate, şi 

prin tradiţia pe care a avut, s-a 

defi nit ca o universitate world 

class, adică pune accent pe toa-

te cele trei componente – pre-

dare, cercetare, relaţia cu soci-

etatea. Este foarte imortant pen-

tru noi să ţinem acest profi l. 

Foarte multe universităţi care 

aveau pretenţii în România, vă-

zând că nu reuşesc să meargă 

pe linia world class au început 

să ia bucăţele din world class. 

Unele spun că vor să fi e antre-

prenoriale sau sociale, civice. 

Fiecare ia câte o bucăţică. Noi, 

în acest moment, putem să fi m 

o universitate world class, pen-

tru că o astfel de universitate 

este şi antreprenorială. Cine 

este mai antreprenorial decât 

Harvard este şi o universitate 

socială şi civică – uitaţi-vă ce 

implicare socială şi civică are 

Harvard şi alte universităţi 

world class. Are excelenţă în 

predare şi are în acelaşi timp 

excelenţă în cercetare”, a spus 

Daniel David.

În prezent, UBB fi nanţează 

cercetarea din granturi FDI (Fon-

dul de Dezvoltare Instituţiona-

lă), precum şi resurse interne 

ale universităţii.

În cadrul unei ceremonii, rec-

torul Ioan-Aurel Pop şi Daniel 

David au acordat, luni, premii 

celor mai buni profesori şi cer-

cetători din acest an.

„Cu atât cred că putem să 

fi m mai recunoscători, noi cei 

din conducerea universităţii, 

vouă, pentru că faceţi eforturi 

să menţinem acest profi l world 

class, să mergem în această di-

recţie, în condiţiile în care fi -

nanţarea la nivel naţional nu 

ne ajută absolut deloc. Nu mai 

vorbesc de componentele le-

gislative, dar partea de fi nan-

ţare nu ne ajută deloc", a mai 

spus David.

UBB ȚINTEȘTE RECUNOAȘTERE INTERNATIONALĂ DUPĂ MODELUL HARVARD

100 de ani de la înfiinţarea 
universităţii româneşti din Cluj
În anul centenarului său, UBB ţinteşte la o recunoaştere internaţională ca universitate de tip world class

 UBB ţinteşte să fi e recunoscută la nivel internaţional drept o instituţie academică de tip world class
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Au trecut trei săptămâni 

din Târgul de Crăciun, şi 

ne îndreptăm cu paşi 

repezi spre sfârşitul aces-

tui eveniment. Au mai 

rămas două săptămâni, iar 

de luni, 17 decembrie, am 

început să ne bucurăm de 

săptămâna cadourilor. 

Urmează o săptămână 

plină de concerte, specta-

cole şi multe alte surprise.

Săptămâna ce tocmai s-a 

încheiat a fost dedicată mân-

cării, cu spectacole şi atelie-

re culinare în fi ecare seară. 

Dacă aţi fost prin Piaţă în a-

ceastă perioadă, v-aţi putut 

bucura de ateliere şi discuţii 

culinare, aţi afl at reţete şi se-

crete de la profesionişti.

Nu au fost uitaţi nici cei 

mici: s-au putut bucura de 

ateliere la Căsuţa lui Moş Cră-

ciun şi de animaţii stradale cu 

prinţi, prinţese, Scooby-Doo, 

Clowniţa, Anna, Elsa, Kristo-

ff, Omul de Zăpadă, Harry 

Potter şi mulţi alţii.

Târgul de Crăciun continuă 

cu săptămâna cadourilor, în-

tre 17 şi 23 decembrie, cu ani-

maţii stradale, ateliere la Că-

suţa lui Moş Crăciun, colinde 

în faţa bradului, spectacole şi 

concerte.

Săptămâna cadourilor la Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

În câteva zile se împlineşte 

un an de la tragicul acci-

dent care a avut loc înainte 

de Revelion în Floreşti. 

Nicoleta Anca Tilinca 

Petean a fost la locul nepo-

trivit în momentul nepotri-

vit. În timp ce aştepta 

autobuzul, a fost lovită 

de o maşină şi a rămas 

fără un picior. Tragedia 

ei a unit o comunitate, 

iar acum, un an 

de zile mai târziu, Nicoleta 

este un exemplu pentru 

toţi cei care o întâlnesc.

În data de 29 decembrie 

2017, într-o seară de vineri 

oarecare, viaţa unei femei din 

Floreşti a fost dată peste cap. 

Anca Nicoleta Petean a fost 

lovită de o maşină în timp ce 

aştepta autobuzul împreună 

cu fi ul ei cel mare pentru a 

merge să facă nişte cumpără-

turi. Piciorul ei a fost prins 

între maşină şi un coş de gu-

noi. Şoferul ar fi  încercat să 

întoarcă pe mijlocul străzii şi 

a fost lovit de o altă maşina, 

aruncând-o astfel pe prima în 

staţia de autobuz.

„Peste drum de staţie stă-

tea un ciubucar. Sunt ferm 

convinsă că a văzut autobu-

zul şi a vrut să întoarcă repe-

de în staţie să ia nişte oameni. 

Practic pentru 12 lei mie mi-a 

fost tăiat un picior, pentru lă-

comia lui. Dacă ciubucarul nu 

întorcea, nici băiatul care cir-

cula regulamentar nu intra în 

mine. Şi am văzut fi lmarea. 

El zicea că nu a făcut nimic 

şi era extrem de arogant. Nu 

avea nicio urmă de remuşca-

re”, îşi aminteşte Nicoleta.

Un accident care 
a unit o comunitate

Despre accident s-a scris 

pe reţelele de socializare, iar 

fl oreştenii au devenit foarte 

solidari cu victima. Au trans-

mis gânduri bune, s-au inte-

resat de sănătatea ei şi au 

aşteptat cu sufl etul la gură 

să afl e care va fi  soarta Ni-

coletei. Au ajutat-o în mo-

mentele în care a avut cea 

mai mare nevoie, iar cu mul-

ţi dintre ei a rămas prietenă.

„S-a schimbat radical viaţa 

mea de atunci încoace, din toa-

te punctele de vedere. Am cu-

noscut foarte mulţi oameni noi, 

care m-au ajutat foarte mult. Ni-

ciodată nu m-am gândit că sunt 

iubită de atâta lume şi că exis-

tă atâtea persoane care pot să 

îmi sară în ajutor. Că până la 

urmă… eram o necunoscută. E 

frumos să vezi câtă lume vrea 

să îţi fi e aproape. E copleşitor”, 

povesteşte Nicoleta Petean.

O viaţă schimbată 
radical în doar câteva 
secunde

Nico spune că viaţa ei s-a 

schimbat radical. Ea face şi 

acum kinetoterapie, care a aju-

tat-o să reînveţe să meargă.  

Momentan, merge prin casă 

într-un cărucior cu rotile, fi -

indcă prima proteză pe care a 

folosit-o nu i-a fost potrivită, 

iar cu cea nouă trebuie iar să 

înveţe să meargă. Tânăra însă 

e veselă, merge dintr-o came-

ră în alta, se joacă cu fetiţa ei 

şi face lucruri hand-made.

„Eu trebuia să îmi învăţ fetiţa 

să meargă şi kinetoterapeuta a 

venit să mă înveţe ea pe mine 

să umblu. Din februarie, de 

când mă ajută, nu a vrut să îmi 

ia niciun ban. Mi-a devenit în-

tre timp prietenă, simt că face 

parte din familie. Mi-am schim-

bat proteza, dar cred că nu su-

portă pielea siliconul. Mi-au a-

părut nişte răni. Aştept să se 

vindece să încep apoi iar să 

merg. E greu, dar dacă mă plâng 

oricum nu devin lucrurile mai 

uşoare. Aşa că am decis să lupt, 

să fac tot ce trebuie ca să fi e 

bine. Dacă doar stăteam să mă 

vaiet, poate era şi mai greu. 

Am crezut că dacă proteza no-

uă este una performantă va fi  

uşor. Dar nu, iar trebuie să în-

văţ să merg, să învăţ să îmi mut 

greutatea de pe un picior pe al-

tul, să fac câte un pas. Deci as-

ta este a treia oară când trebu-

ie să învăţ să merg în această 

viaţă. Prima dată a fost când 

eram mică, apoi cu prima pro-

teză şi acum cu asta”, mărtu-

riseşte femeia.

Nicoleta spune că datorită 

oameni care s-au adunat în 

jurul ei, care au ajutat-o, ca-

re au susţinut-o, care i-au ofe-

rit încredere în ea, a reuşit să 

îşi păstreze optimismul şi nu 

a fost nevoie să meargă să dis-

cute cu un psiholog despre 

experienţa ei traumatizantă.

Obiecte decorative, 
făcute cu drag

Tânăra primeşte indemniza-

ţia de maternitate şi o pensie de 

handicap, însă nu vrea să tră-

iască doar din ceea ce îi oferă 

statul. Nicoleta a început încă 

din luna februarie să creeze tot 

felul de lucruşoare hand-made 

şi a reuşit să îşi formeze clien-

tela. Iar în această perioadă a 

sărbătorilor de iarnă, creează 

globuri şi ornamente, care de 

care mai interesante.

„Niciodată nu mi-a plăcut 

să stau şi să aştept să îmi pi-

ce ceva din cer. Pentru mine 

la început a fost ca şi o tera-

pie, fi indcă am vrut să îmi 

ocup timpul cu ceva. Aşa că 

am început să realizez obiec-

te hand-made. Am început 

cu sticlele pentru echipele de 

fotbal şi aşa am ajuns să îl 

cunosc pe Hagi. Visam la as-

ta de când eram mică. Am 

realizat cutii pentru ceasuri, 

globuri, iar lumea le apreci-

ază”, spune tânăra.

Nicoleta a mărturisit că, 

în ciuda lucrurilor rele care 

se întâmplă zilnic în lume, ei 

i s-a demonstrat că există 

multă bunătate, că oamenii 

au sufl et, că nimeni nu este 

cu adevărat singur.

Cei care vor să o cunoas-

că pe Nicoleta, să primească 

o doză de veselie şi optimism, 

dar şi să vadă obiectele pe ca-

re ea le creează, o pot întâlni 

vineri de la 18 la 20 la Vivo!, 

unde va avea un stand.

Un an de la accidentul 
care a zdruncinat o comunitate
Femeia care şi-a pierdut un picior îşi creşte cei trei copii şi realizează globuri hand-made

Nicoleta Anca Tilinca Petean în timp ce aştepta autobuzul, a fost lovită de o maşină şi a rămas fără un picior

•  Un concurs cu cadouri zilnice pentru cei care-și fac cumpără-
turile la Târgul de Crăciun din Cluj;

• Programul de la scenă:
– Spectacol al Liceului „Lucian Blaga” cu Ansamblul Mioriţa;
– Spectacol muzical susţinut de Smart Stars;
– Concert al trupei Pro Musica Vera;
– Spectacol susţinut de Liceul special pentru defi cienţi de vedere;
– Spectacol muzical al Liceului „Mihai Eminescu”;
– Concert susţinut de Muguri de Fluier;
– Spectacol al Colegiului Tehnic Napoca
–  Spectacol muzical susţinut de Ansamblul Folcloric 

„Dansatorii de pe Someș” din Gherla;
– Spectacol muzical al Grupului Folcloric Bărbătesc „Izvoarele”;
– Spectacol muzical susţinut de Art School;
– Concert al trupei „The Remakers”;
– Spectacol muzical susţinut de Liceul Teologic Baptist „Emanuel”;
– Concert al trupei Garage Band;

– Concert susţinut de trupa Satellites;
– Concert al trupei Roge Piano Fantasy;
– Spectacol muzical susţinut de Zestrea Ardealului;
– Spectacol muzical susţinut de Zestrea Iancului;
– Concert susţinut de Patriciu Pop;
•  Ateliere organizate de Oameni mici și Mari la Căsuţa lui 

Moș Crăciun:
– Pictură pe sticlă;
– Hand Craft;
– Tradiţional turcesc;
– Robotică – LEGO;
• Colinde în faţa bradului;
•  Animaţii stradale cu Alvin, vrăjitoarea, un minion, domnul 

Clown, Doamna Ţestoasă, Spiridușul, Sven, Kristoff, Olaf, 
Anna, Elsa, Crăiasa Zăpezii, și păpuși;

• Povești la Gura Sobei.

Iată programul acestei săptămâni

NICOLETA PETEAN 

 „S-a schimbat radical viața mea de atunci 
încoace, din toate punctele de vedere. Am 
cunoscut foarte mulți oameni noi, care m-au 
ajutat foarte mult. Niciodată nu m-am gândit că 
sunt iubită de atâta lume și că există atâtea 
persoane care pot să îmi sară în ajutor. Că până 
la urmă… eram o necunoscută. E frumos să vezi 
câtă lume vrea să îți fi e aproape. E copleșitor“
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Ministrul francez al educa-

ţiei naţionale, Jean-Michel 

Blanquer, a anunţat marţi 

închiderea unei şcoli „clan-

destine” considerată a fi  

„salafi stă”, care găzduia 20 

de elevi în cartierele din 

nordul oraşului Marsilia, 

relatează AFP.

„Este o şcoală clandestină 

care nu corespunde regulilor 

pe care le-am fi xat din luna 

iulie” prin care este înăsprit 

regimul şcolilor private fără 

contract pentru a se evita de-

rivele, a precizat ministrul la 

postul de televiziune BFMTV.

„Nu este prima şi nici ul-

tima”, a adăugat el, promi-

ţând că şi alte şcoli vor fi  în-

chise în săptămânile viitoare.

Această „grupare de elevi”, 

fi ecare fi ind declarat „sub re-

gimul şcolarizării la domici-

liu”, nu era deschisă în mod 

„regulat”, au precizat pentru 

AFP serviciile de educaţie na-

ţională din Aix-Marsilia, pre-

cizând „că a fost sesizat pro-

curorul Republicii”.

Această „şcoală clandesti-

nă" găzduia „20 de elevi”, po-

trivit ministrului. „De acum, 

când o şcoală pune o proble-

mă în special din punct de ve-

dere al ordinii publice şi din 

punct de vedere al respectă-

rii regulilor de bază ale edu-

caţiei naţionale, (...) suntem 

în situaţia de a o putea închi-

de”, a adăugat el.

Legea care înăspreşte re-

gimul şcolilor private fără 

contract în Franţa are ca 

obiectiv principal să lupte 

împotriva „înrolării” elevi-

lor de către islamul radical 

şi să găsească „un echilibru 

între libertatea de învăţare 

şi protecţia copiilor”.

Învăţământul liber, fără 

contract, număra 74.000 de 

elevi la începutul anului 

şcolar în 2017, dintr-un to-

tal de 12 milioane de elevi 

în Franţa.

Autorităţile au închis 
o şcoală „clandestină”, 
considerată a fi „salafistă”

Japonia îşi va accelera pro-

gramul de achiziţii militare, 

în următorii cinci ani 

urmând să cumpere avioane 

'invizibile', rachete cu rază 

lungă de acţiune şi alte echi-

pamente avansate pentru a 

sprijini forţele americane în 

faţa expansiunii Chinei în 

Pacifi cul de Vest, transmite 

marţi Reuters, citând două 

documente guvernamentale. 

Japonia îşi propune să chel-

tuiască 225 miliarde de dolari 

pentru achiziţii militare în ur-

mătorii 5 ani.

Aceste planuri sunt cel mai 

clar indiciu de până acum în ce 

priveşte ambiţia Japoniei de a 

deveni o putere regională, în con-

textul presiunii pe care o pun a-

supra aliatului său, SUA, ascen-

siunile Chinei şi Rusiei. „State-

le Unite rămân cea mai puter-

nică naţiune a lumii, dar riva-

lităţile naţionale ies la suprafa-

ţă şi recunoaştem importanţa 

competiţiei strategice atât cu 

China, cât şi cu Rusia, care con-

testă ordinea regională', se ara-

tă în programul de apărare pe 

10 ani aprobat marţi de guver-

nul condus de Shinzo Abe.

La Beijing, purtătoarea de 

cuvânt a Ministerului de Ex-

terne, Hua Chunying, a decla-

rat că Japonia „cântă aceeaşi 

melodie veche” şi emite 're-

marci nechibzuite' despre ac-

tivităţi de apărare normale ale 

Chinei. „China îşi exprimă pu-

ternica nemulţumire şi opo-

ziţie şi a emis deja proteste 

ferme”, a afi rmat ea.

Japonia cumpără avioane 
pentru a contracara China 
Coreea de Nord şi Rusia

Reporteri fără frontiere: 
80 de jurnalişti au fost 
ucişi în lume în 2018
După trei ani de scădere, 

numărul violenţelor împo-

triva jurnaliştilor a crescut 

din nou în 2018, 80 de jur-

nalişti fi ind ucişi în lume, 

conform bilanţului anual 

al organizaţiei Reporteri 

fără frontiere (RSF), publi-

cat marţi şi citat de AFP. 

Anul trecut, 65 de jurna-

lişti au fost ucişi pentru că 

şi-au exercitat misiunea de 

informare. Dintre victimele 

din acest an, 63 au fost jur-

nalişti profesionişti, repre-

zentând o creştere de 15%, 

13 au fost jurnalişti nonpro-

fesionişti (comparativ cu şap-

te anul trecut) şi patru au 

fost colaboratori ai diverse 

media, a subliniat ONG-ul cu 

sediul la Paris.

În total, peste 700 de jur-

nalişti profesionişti au fost 

ucişi în ultimii 10 ani, con-

form RSF.

Mai mult de jumătate din-

tre jurnaliştii ucişi în 2018 "au 

fost în mod intenţionat luaţi ca 

ţintă şi asasinaţi", cum s-a în-

tâmplat cu editorialistul saudit 

Jamal Khashoggi, asasinat la 

Consulatul Arabiei Saudite de 

la Istanbul la 2 octombrie, şi 

cu jurnalistul slovac Jan Kuci-

ak, ucis la 21 februarie.

În iunie, autorităţile 

de la Chişinău au reacţio-

nat rapid, cedând, la presi-

unea protestelor şoferilor 

contra scumpirii benzinei 

şi motorinei. Benzina se 

scumpise cu 25% într-un 

an, în condiţiile în care 

Republica Moldova este 

considerată cea mai săracă 

ţară din Europa, scrie 

Ziarul Financiar.

Pe 17 noiembrie are loc pri-

mul act al deja celebrelor pro-

teste ale „vestelor galbene“ din 

Franţa, şi ele aprinse de scum-

pirea carburanţilor. Franţa nu 

este o naţiune săracă, însă 

boom-ul economic din ultimii 

ani i-a ocolit pe unii francezi, 

mai ales pe cei de la periferii. 

Weekendul trecut a marcat al 

cincilea episod al demonstraţi-

ilor franceze, presărate cu sce-

ne violente şi perturbatoare. Pre-

şedintele Emmanuel Macron, 

cu popularitatea în scădere, a 

cedat în cele din urmă, dar, spun 

unii, prea târziu.

„Vestele galbene” şi 
protestele şoferilor bulgari

În paralel cu fi lmul „veste-

lor galbene“ s-au făcut auzite şi 

protestele şoferilor bulgari con-

tra creşterii preţurilor benzinei 

şi motorinei. Mai multe week-

enduri la rând demonstraţiile 

s-au răspândit în aproape 20 de 

oraşe, iar participanţii au blocat 

drumuri principale. S-a vorbit 

de un cartel al preţurilor carbu-

ranţilor, dominat de Lukoil. Au-

torităţile antimonopol au pro-

mis că vor cerceta practicile prin 

care retailerii de combustibil sta-

bilesc preţurile.

Ecourile vestelor galbene s-au 

auzit în Belgia, unde în toam-

nă protestatarii au încercat să 

blocheze un depozit al Lukoil, 

în Olanda, în Germania, în Po-

lonia, unde un grup de fermi-

eri a blocat o autostradă pentru 

a cere compensaţii pentru por-

cii pe care au fost obligaţi să-i 

ducă la abator, şi mai recent 

chiar în Turcia.

În Serbia, iarna a început cu 

mii de persoane adunate într-un 

marş prin Belgrad contra unui 

atac asupra unui politician de 

opoziţie. Sâmbăta trecută, mii 

de sârbi s-au adunat din nou în 

capitala ţării pentru a protesta 

împotriva a ceea ce ei conside-

ră că este regimul autocrat al pre-

şedintelui Aleksandar Vucic, fost 

responsabil cu propaganda pen-

tru preşedintele Iugoslaviei şi 

apoi al Serbiei Slobodan Miloşe-

vici, condamnat de Tribunalul 

Internaţional al Naţiunilor Uni-

te pentru crime împotriva uma-

nităţii în războaiele din Iugosla-

via şi Kosovo. Demonstranţii au 

cerut demisia lui Vucic, alegeri 

corecte şi o presă liberă. În ur-

ma primelor proteste, de pe 8 

decembrie, preşedintele a spus 

că nu va ceda, chiar dacă în stra-

dă vor ieşi cinci milioane de per-

soane. De asemenea, presa lo-

cală l-a citat spunând că ar pu-

tea cere noi alegeri generale an-

ticipate în primăvara anului vii-

tor. Deşi partidul său este de mult 

timp cel mai mare din parlamen-

tul Serbiei, Vucic a mai recurs la 

astfel de manevre pentru a-şi în-

tări poziţia. Protestele ar veni 

când tensiunile cu Kosovo cresc. 

Fost naţionalist radical, Vucic 

spune acum că vrea să aducă 

Serbia în Uniunea Europeană, 

notează Deutsche Welle.

Ungurii şi turcii 
au ieşit în stradă

În Ungaria, duminică a fost 

a patra zi de proteste din ulti-

mele cinci. Demonstraţiile din 

weekend au devenit cea mai în-

chegată şi susţinută manifesta-

re de opoziţie faţă de politicile 

premierului Viktor Orban de 

când acesta a venit la putere, în 

urmă cu opt ani. Protestele au 

început ca reacţie la două legi, 

una care forţează angajaţii să 

lucreze până la 400 de ore su-

plimentare pe an, iar cealaltă 

care permite crearea unui sis-

tem de justiţie paralel ce sub-

minează sever principiul inde-

pendenţei puterii judecătoreşti, 

scrie The New York Times.

Până duminică, demonstra-

ţiile au devenit un protest ge-

neral contra guvernării tot mai 

autocrate a premierului Orban. 

Acesta a fost reales în aprilie 

cu aproape 50% din voturi în 

alegeri despre care observato-

rii au spus că au fost libere, dar 

nu şi corecte. Demonstranţii au 

fost rapid etichetaţi ca agenţi 

ai fostului investitor america-

no-maghiar George Soros de zi-

arele şi televiziunile controlate 

de aliaţii lui Orban.

Ca un ecou la mişcarea “Ves-

telor Galbele“ din Franţa, mii de 

turci au demonstrat duminică 

contra scumpirii traiului, spu-

nând că refuză "să plătească pre-

ţul crizei economice“, scrie AFP. 

Protestele s-au concentrat în su-

dul şi sud-estul ţării. Oamenii au 

acuzat mai ales creşterile puter-

nice ale preţurilor din ultimele 

luni. Situaţia economică din Tur-

cia s-a degradat mai ales din ca-

uza prăbuşirii lirei turceşti pe 

fondul unor tensiuni diplomati-

ce între Ankara şi Washington 

în această vară şi al reacţiilor pie-

ţelor la politicile economice ale 

guvernului. În noiembrie, infl a-

ţia a atins un ritm anualizat de 

21,6%, nivel uşor mai slab de-

cât în luna anterioară.

IARNA PROTESTELOR 

Viaţa scumpă şi regimurile 
cu tendinţe totalitare 
îi scot pe oameni în stradă
Boom-ul economic din Europa a lăsat locul marii încetiniri, care 
pune presiune pe cei la care prosperitatea nou creată n-a ajuns.

Protestele „vestelor galbene” au început pe 17 noiembrie în Franța 
din cauza scumpirii carburanților
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Ocazional, apar aplicaţii 

de Android pe care n-ar 

trebui să le instalezi, 

dacă nu vrei viruşi. 

O nouă listă cu astfel 

de aplicaţii a fost publi-

cată, aşa că ar trebui 

să o verifici şi să scapi 

de aplicaţiile nedorite.

Magazinul Google Play 

pare să aibă o problemă con-

stantă cu aplicaţiile care pot 

afecta telefoanele utilizato-

rilor în diverse moduri. Par-

tea cu adevărat proastă e că 

Google nu pare să aibă un 

interes prea mare în a rezol-

va astfel de situaţii, scrie 

playtech.ro

Un nou virus a apărut în 

magazin, fiind servit la pa-

chet cu vreo douăzeci de 

aplicaţii diverse. Aceste apli-

caţii sunt create pentru a-ţi 

fura diverse date personale 

de pe telefon sau chiar de 

pe PC. În urmă cu câteva 

luni, un virus similar acţio-

na nu pe telefoane, ci pe 

PC-uri, atunci când conec-

tai cele două dispozitive 

printr-un cablu USB.

Aplicaţiile de Android pe care 
ar trebui să le ştergi chiar acum

Sparkle FlashLight – com.sparkle.fl ashlight
Snake Attack – com.mobilebt.snakefi ght
Math Solver – com.mobilebt.mathsolver
ShapeSorter – com.mobilebt.shapesorter
Tak A Trip – com.takatrip.android
Magnifeye – com.magnifeye.android
Join Up – com.pesrepi.joinup
Zombie Killer – com.pesrepi.zombiekiller
Space Rocket – com.pesrepi.spacerocket
Neon Pong – com.pesrepi.neonpong
Just Flashlight – app.mobile.justfl ashlight
Table Soccer – com.mobile.tablesoccer
Cliff Diver – com.mobile.cliffdiver
Box Stack – com.mobile.boxstack
Jelly Slice – net.kanmobi.jellyslice
AK Blackjack – com.maragona.akblackjack

Lista de aplicații recent infectate, 
de care ar trebui să scapi imediat 
dacă nu vrei să ai probleme

Apple va utiliza noile pano-

uri OLED de la Samsung 

pentru ca iPhone-ul din 

2019 să fi e mai subţire 

decât cel de anul acesta.

Pe internet a apărut un nou 

raport de la furnizorii Apple 

care sugerează că băieţii din 

Cupertino vor să folosească o 

nouă tehnologie de la Sam-

sung pentru cel puţin unul 

dintre modelele noi din 2019, 

scrie playtech.ro.

Este binecunoscut că Apple 

vrea ca produsele sale să fi e 

frumoase şi cu o construcţie 

premium, dar în ultima vre-

me nu prea s-a concentrat pe 

grosimea dispozitivelor. Drept 

urmare, pentru 2019, vrea să 

facă cel mai subţire iPhone 

făcut vreodată. Pentru asta, 

sursele spun că Apple va fo-

losi panouri OLED cu touchs-

creen inclus.

Până acum, compania din 

California folosea o peliculă 

sensibilă la atingere pe display.

Integrând partea de touch 

în display, Apple poate face 

telefoane şi mai subţiri. Acest 

nou tip de display se numeş-

te Y-Octa şi este realizat de 

Samsung Display pentru Apple. 

Aşadar, Samsung va livra pa-

nouri OLED pentru cel puţin 

un model de iPhone din 2019.

Samsung a vândut aceas-

tă idee în martie anul acesta. 

În prezent, compania coreea-

nă este singurul furnizor de 

panouri OLED pentru iPhone 

X, Xs şi Xs Max. Totuşi, Apple 

a încercat să ajungă la o în-

ţelegere şi cu LG pentru fur-

nizarea de panouri OLED.

Samsung Display a înche-

iat mai multe parteneriate cu 

diferite companii pentru părţi 

şi materiale pentru noile dis-

play-uri care ar trebui să fi e 

gata anul viitor, deşi cantita-

tea iniţială va fi  una limitată.

Asta ne face să credem că 

noul ecran va fi  integrat doar 

în modelul de top de iPhone 

de anul viitor, chiar dacă a-

ceste ecrane se vor dovedi a 

fi  mai puţin costisitoare decât 

ecranele folosite în prezent.

Cel mai subţire telefon cre-

at de Apple până acum a fost 

iPhone 6 în 2014 când telefo-

nul avea o grosime de 6,9 mm. 

Modelul Xs Max are o grosi-

me de 7,7 milimetri.

Apple apelează la Samsung ca să facă 
telefoane mai subţiri în 2019

După victoria lui Donald 

Trump procurorul special 

Robert Mueller a devenit 

ţintă, potrivit unor rapoar-

te comandate de Senatul 

SUA, relatează AFP.

Internet Research Agency 

(IRA), agenţie cu sediul la San-

kt Petersburg şi considerată de 

justiţia americană ca o fermă 

de „troli” plătită de Kremlin, 

a căutat în timpul campaniei 

prezidenţiale să descurajeze 

segmente de populaţie în ge-

neral apropiate de democraţi, 

ca tinerii, minorităţile etnice 

şi comunitatea LGBT (lesbia-

nă, gay, bisexuală, transsexu-

ală şi intersexuală), să voteze, 

potrivit documentelor.

Agenţia a pus un accent de-

osebit pe alegătorii afroameri-

cani, indică analiza cea mai 

completă până în prezent a 

miilor de mesaje şi publicaţii 

difuzate pe reţele sociale de 

IRA, între 2015 şi 2017, efec-

tuată în comun de Universita-

tea Oxford şi specialişti de la 

Graphika în noile media.

Un alt raport comandat de 

Senat a fost elaborat de socie-

tatea New Knowledge şi Uni-

versitatea Columbia în special.

IRA a creat astfel numeroa-

se conturi sub false profi luri 

americane destinate comuni-

tăţii afroamericane. Unul din-

tre acestea, numit 'Blackti-

vist', trimitea mesaje negati-

ve despre candidata democra-

tă Hillary Clinton, acuzată că 

este oportunistă, dornică nu-

mai să câştige voturi.

„Această campanie a vizat 

să convingă că modul cel mai 

bun de a ameliora cauza co-

munităţii afroamericane era 

boicotarea alegerilor şi con-

centrarea pe alte subiecte”, 

au scris autorii raportului.

În paralel, o parte a celor 

3.841 de conturi de Facebook, 

Instagram, Twitter sau Youtube 

studiate a căutat să îi determi-

ne pe alegătorii albi apropiaţi 

republicanilor să participe la vot.

Iniţial, mesajele au susţi-

nut tezele republicane – a-

părarea dreptului de a pur-

ta armă sau lupta împotriva 

imigraţiei – fără să citeze fa-

voriţi. După ce candidatura 

lui Donald Trump a căpătat 

consistenţă, mesajele IRA 

i-au fost clar favorabile, po-

trivit acestui studiu.

Potrivit unui studiu al Pew 

Research Center, rata partici-

pării alegătorilor albi a cres-

cut în 2016, în timp ce a mi-

norităţii afroamericane, la 

59,6%, s-a redus cu cinci 

puncte în raport cu 2012. Mai 

mulţi angajaţi ai IRA, fi nan-

ţată de oligarhul Evgheni Pri-

gojin, au fost inculpaţi de jus-

tiţia americană pentru inge-

rinţă în alegerile din 2016.

Campania de propagandă 

a evoluat ulterior pentru a-şi 

găsi o nouă ţintă după vic-

toria lui Donald Trump: pro-

curorul special Robert Mue-

ller, însărcinat să ancheteze 

asupra bănuielilor de înţele-

gere secretă între echipa de 

campanie a omului de afa-

ceri republican şi Rusia, a 

informat luni seară cotidia-

nul Washington Post. Con-

turi alimentate de ruşi pe re-

ţelele sociale au difuzat ast-

fel mesaje în care se afi rma 

că Robert Mueller este co-

rupt, o postare pe Instagram 

mergând până la a pretinde 

că el a lucrat în trecut cu 

„grupuri islamiste radicale”.

SUA: Ingerinţa Rusiei viza descurajarea 
afroamericanilor de a merge la vot
Campania de propagandă desfăşurată de Rusia pe reţelele sociale înainte de prezidenţialele 
americane din 2016 a încercat să îi determine pe afroamericani să se abţină de la vot.

Campania de propagandă desfăşurată de Rusia pe reţelele sociale înainte de prezidenţialele americane 
din 2016 a încercat să îi determine pe afroamericani să se abţină de la vot

Instagram ar fi  jucat un rol mai mare în manipularea votanţilor 
americani de către ruși decât se credea iniţial și probabil va fi  o 
unealtă cheie pentru propaganda rusă pentru alegerile din 2020.
Instagram a fost reţeaua care a avut parte de cea mai mare in-
teracţiune cu postările de propagandă dintre toate platformele 
folosite, inclusiv Facebook.
„Instagram a avut un rol seminifi cativ în acestă operaţiune, ce-
va ceea ce reprezentanţii Facebook au omis în audierile din ca-
drul Congresul american. Evaluarea noastră arată că Instagram 
ar putea fi  un cămp de luptă cheie și în viitor”, se arată în rapor-
tul Senatului american.
Așadar, postările de pe Instagram au avut 187 de milioane de 
interacţiuni, pe Facebook au avut loc 77 de milioane de interac-
ţiuni și 73 de milioane de interacţiuni pe Twitter, pe un set de 
date de postări între 2015 și 2018.
Instagram s-a dovedit a fi  un mod mai efi cient de a transmite 
meme-uri și conţinut viral bazat pe fotografi i și video. În jur de 
40% din conturile de Instagram realizate de ruși au obţinut peste 
10.000 de urmăritori și 12 conturi au avut peste 100.000 de fani. 
Cel mai mare cont numit blackstagram a atras peste 300.000 de 
urmăritori. Un alt cont pe nume femenism_tag promova idei fe-
ministe și faptul că Clinton nu apăra drepturile femeilor.
Cercetătorii au descoperit că în 2016 și 2017 aproape 30 de mi-
lioane de oameni de pe Facebook au distributi propaganda ru-
să. Conţinutul a fost bine segmentat pe mai multe categorii de 
interes precum: imigraţia, control asupra armelor de foc, relaţii-
le dintre rase și așa mai departe.

Instagram, cea mai mare influenţă 
în manipularea alegerilor din SUA
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (2.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (2.7)

¤ Ocazie! Vând casă cu 3 came-
re, baie, bucătărie, cămară, 
beci, sobe noi, apă caldă, pomi 
tineri de brazi, tuia, fosă septică 
la DN, la 7 km de Borsec, reno-
vată complet. Infromaţii la tele-
fon 0744-643989. (2.7)

¤ OCAZIE! Vând casă cu 3 ca-
mere, baie, bucătărie, cămară, 
beci, sobe noi, apă caldă, pomi 
tineri de brazi, tuia, fosă septică 
la DN, la 7 km de Borsec, reno-
vată complet. Infromaţii la tele-
fon 0744-643989. (14.14)

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

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

lii sunași la tel. 0763-769120.

TERENURI

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, mobilată, zona Tutulescu, 
pe termen lung. Informaţii la te-
lefon 0264-581136. (2.10)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, deco-
mandat. Informaţii la telefon 
0740-156142. (2.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, în cart. Mănăștur, deco-
mandat, aproape de mijloacele 
de transport. Informaţii și detalii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Persoana fi zica angajez 
menajera in localitatea 

Copaceni, comuna 
Sandulesti. Salar minim 

pe economie. 
Avem nevoie de o 
persoana serioasa, 

muncitoare si punctuala. 
Pentru detalii sunati la nr 
de telefon 0757959940 

sau trimiteti CV la adresa 
daniaday@yahoo.com

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

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

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + 
hotă, preţ 350 lei, negociabil. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (2.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 

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.

ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (2.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţi-
me 188 cm, lăţime 120 cm, i-
deal pentru închis balcoane, 
pentru ferestre, deshidere stân-
ga, oscilobatant, preţ 600 
RON. Tel. 0748-220979. (2.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (2.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă 
faianţă albă, cu baterie, 60 x 
50 cm, WC cu rezervor și capac, 
calorifer 95 x 60 cm și candela-
bru cu 3 braţe cu abajure sticlă 
opaca. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut. Infor-
maţii la telefon 0264-437710. 
(2.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, du-
blu, dulapuri, mese, toaletă cu 
oglindă, mobilă de bucătărie, bi-
rou, bibliotecă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (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, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (2.15)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0264-321720. (2.10)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (2.10)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (2.10)

DONAŢII

¤ Familie defavorizată, caută oa-
meni cu sufl et, care ne-ar putea 
ajuta cu haine groase, încălţămi-
te, mâncare sau o sumă de bani. 
Mulţumim din sufl et! Relaţii la te-
lefon 0749-974302. (2.10)

DIVERSE

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preț foarte avantajos. (1.7)

¤ Vând covoare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (2.7)

¤ Vând borcane de tot felul, di-
ferite dimensiuni. Aștept tele-
foane la 0735-176040. (2.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de hai-
ne, încălţămite, și multe alte 
lucruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (2.7)

¤ Vând armă de tir cu aer com-
primat ”Slavia CZ 630” de 4,5 
mm, , pistol ”Rohm” de 9 mm, 
cu gaze, pentru autoapărare și 
pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de 
toate mărimile, articole deco-
rative, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 
role, aparatul este nou, marcă 
străină, preţ negociabil. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0741-100529. (2.7)

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

¤ Vând coniac de 47° și ţuică 
de prune, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 

la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și carpete cu diferite 
modele, preţ negociabil. Inf. la 
telefon 0264-591965. (2.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând blană de damă și pal-
ton bărbătesc de piele, nou. 
Sunaţi la telefon 0264-541633. 
(2.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru 
croșetat , peţuri negociabile. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (2.7)

LICITAȚII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice - Cluj-Napoca. 
Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj, având în vede-
re prevederile O.G. nr. 14/2007, 
date în aplicare prin H.G. nr. 
731/2007, privind reglementarea 
modului și condiţiilor de valorifi -
care a bunurilor intrate, potrivit 
legii, în proprietatea privată a 
statului, scoate la: Vânzare direc-
tă: - 3842 bucăţi pietre preţioa-
se/ rubine în greutate totală de 
989,24 grame, la preţul de 19 
lei/ gram, cu valoare totală de 
18795,56 lei; - 92,1 gr. aur 
585%0, 500%0 și 333%0 la pre-
ţul de 112,37 lei/ gr. brut; 
53,753 lei/ gr. brut, respectiv 
94,432 lei/ gr. brut; - 17,19 gr. 
aur 585%o și 333%o la preţul de 
106 lei/ gr. brut, respectiv 83 lei/ 
gr. brut; - 65,61 gr. argint 925%o 
respectiv 999%o la preţul de 
1,95l lei/ gr. brut, respectiv 2,15 

lei/ gr. brut; - 28,77 gr. argint 
925%0 la preţul de 1,95/ gr. 
brut. Pentru bunurile prezentate 
mai sus achiziţionarea se face pe 
întreaga cantitate/ pe cutii cu ru-
bine/ 206 - 350 buc./ sau loturi/ 
tipuri de bijuterii prin persoane fi -
zice/ juridice autorizate de 
A.N.P.C. București. - Autoturism 
Opel Astra, an fabricaţie 1996, 
km parcurși 265222, 1389 cmc., 
preţul 425 lei; - Autoutilitară Ci-
troen Jumper , an fabricaţie 
1995, km parcurși 311778, preţul 
1375 lei; - Autoutilitară 
Volswagen,L.T.28, an fabricaţie 
nu se cunoaște, km parcurși 
643322, auto nefuncţională, pre-
ţul 1400 lei; - Autoutilitară 
Volswagen Caddy, an fabricaţie 
1996, km parcurși nu se cunosc, 
auto nefuncţională, preţul 700 
lei; - Autoutilitară Fiat Ducato, 
neînmatriculată în România, an 
fabricaţie 1998, km parcurși 
273937, stare tehnică nesatisfă-
cătoare, preţul 1300 lei; - Autou-
tilitară Mercedes Benz neînma-
triculată în România, an fabrica-
ţie 2003, km parcurși cca. 
200.000, preţul 2200 lei. Infor-
maţii suplimentare, alte date/ 
elemente de identifi care, exper-
tiză, pot fi  obţinute la adresa de 
e-mail: Vasile.Goizago.CJ@anaf.
ro. precum și la sediul instituţiei - 
Compartimentul Valorifi care Bu-
nuri și prin accesarea site-ului - 
www.anaf.ro - > valorifi care sto-
curi - > valorifi care stocuri - > se-
lectează judeţul - > denumire 
produs - > categorie.

PIERDERI

¤ Pierdut atestat profesional con-
ductor auto transport marfă pe 
numele HAIDUC SORIN-LIVIU. Se 
declară nul.

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de S.C. SAMMILLS 
DISTRIBUTION S.R.L., C.U.I. 13467530, cu sediul în Sa-
tu Mare, com. Botiz, str Mioriţei nr. 159, jud. Satu Mare, 
tel. 0264-596786; 0728287592, ce intenţionează să soli-
cite de la Administraţia Bazinală de Ape Crișuri aviz de gos-
podărire a apelor pentru desfășurarea activităţii de “Ela-
borare PUZ pentru introducere teren în intravilan şi Con-
struire Hale de producţie şi depozitare, Operaţiuni notari-
ale, împrejmuiri, amenajări exterioare, racorduri şi bran-
şamente“, amplasată în Com. Poieni, sat Bologa, jud. Cluj.

Aceasta este o investiţie existent.

Ca rezultat al procesului de producţie vor rezulta perma-
nent următoarele ape uzate: ape menajere - maxim 1.63 
mc/zi și ape pluviale - maxim 0.11 mc/s ce se vor evacua 
în valea Săcuieu După ce au fost epurate printr-o staţie de 
epurare 18-24LE-Q=3mc/zi pentru apele menajere, respec-
tiv prin separatoare de hidrocarburi pentru apele pluviale.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr.107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

ACORD DE MEDIU
Municipiul Cluj-Napoca anunță publicul interesat asupra 

depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul ”Amenajare sistem de irigaţii în Parcul Cen-
tral ”Simion Bărnuţiu“, propus a fi  amplasat în Parcul Cen-
tral ”Simion Bărnuțiu”.

Informașiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Pretecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99 și la sediul fi rmei Eco Garden Construct, 
Aleea Stadionului nr. 2, în zilele de luni-joi între orele 9.00–
16.00 și vineri între orele 9.00–12.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului 
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 
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0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum
13:00 Teleshopping
13:30 Tribuna partidelor 
parlamentare
14:00 Telejurnal
14:55 Vorbește corect!
15:00 Convieţuiri
16:00Telejurnal
16:05 Convieţuiri
17:00 Telejurnal
17:05 Istoria cu Virgil
17:05 Discover Romania
17:25 Caii din Marele Război
18:25 Live stadion
18:30 FIFA Club World Cup
18:30 FIFA Club World Cup: 
Kashima Antlers – Real 
Madrid CF
20:3 0Telejurnal
21:30 România 9
22:30 Ecaterina
23:20 Vorbește corect!
23:30 Mystery Files

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Intrusul
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:00 Fructul oprit
23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv
14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă
17:00 Știrile Pro Tv
18:00 Ce spun românii
19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Legea e lege
23:00 Capcana minţii

PRIMA TV

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

KANAL D

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

LOOK TV

13:30 Teleshopping
14:30 Rezumatele Ligii I 
Betano
15:00 Teleshopping
16:00 Footbal Stars
16:30 Magazin UEFA 
Champions League
17:00 Știrile Look Sport
17:30 Rezumatele etapei 
Primiera Liga
18:30 Liga Magazin
19:15 Baschet Euroliga: 
Darussafaka – Zalgiris Kaunas
21:15 Rezumatele etapei 
Super Lig

RADP Cluj-Napoca 
anunţă 

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

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

deschisă numai în zilele de sâmbătă.

ANUNŢ PUBLIC

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modifi carile 
si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC ENRICA 
SANITARE SRL anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul Fabricarea 
de obiecte sanitare din ceramica al SC ENRICA SANITARE 
SRL din localitatea Gilau, Ferma 8, hala 4, jud Cluj

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobantilor Nr. 99, in zilele de luni intre 
orele 9.00-16.30, marti-joi intre orele 9.00-14.00, vineri 
intre orele 9.00-12.00.

ANUNŢ URBANISM

MARTIN DRAGOȘ IONEL ȘI MARIN ZENI anunță 
inițierea "ELABORARE PLAN URBANISTIC DE DETALIU ŞI 
ELABORARE DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA 
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE A DOUĂ LOCUINŢE 
– O LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ CU SPAŢII DE SERVICII LA 
PARTER ŞI O LOCUINŢĂ UNIFAMILIALĂ, MICROSTAŢIE DE 
EPURARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI", pe 
strada Voievodul Gelu, nr. 11A, municipiul Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, camera 62.

ANUNŢ URBANISM

S.C. BLC IMOBILE S.R.L. anunță inițierea Planului 
Urbanistic de Detaliu ”PLAN URBANISTIC DE DETALIU - 
CONSTRUIRE IMOBIL MIXT, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI 
EXTERIOARE“,amplasat pe str. Aurel Vlaicu nr. 76/a, str. 
Șiretului nr. 6, mun. Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Cluj-
Napoca, Compartimentul Strategii urbane, camera 62
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Ultimul meci din an

Etapa a zecea din Grupa A a 
Ligii Naționale de Baschet 
Feminin este ultima a primei 
faze a campionatului. Meciul 
pe care îl vor susține baschet-
balistele clujene este în com-
pania formației FCC ICIM CSB 
Arad astăzi, 19 decembrie, 
de la ora 18:00 în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”. 
Cele două echipe sunt vecine 
de clasament, Aradul fiind pe 
locul cinci cu 12 puncte, iar 
Universitatea Cluj pe locul 
șase cu nouă puncte. Faza a 
doua a LNBF începe pe 22 
decembrie, iar echipa univer-
sitară va continua în grupa 
valorică Roșie, alături de 
Sepsi Sf. Gheorghe, CS 
Municpal Satu Mare, CSM 
Târgoviște, Olimpia Brașov, 
ICIM Arad și nou-promovata 
în grupă, Phoenix Constanța.

Simona Halep 
schimbă echipa

Simona Halep se pregătește 
intens pentru sezonul urmă-
tor al WTA. Liderul clasamen-
tului de simplu își reorgani-
zează echipa, după ce a înce-
tat colaborarea cu Darren 
Cahill. Astfel, lui Florin 
Segărceanu, Andrei Cristofor 
și Teo Cercel li s-a alăturat 
Vasile Antonescu, un sportiv 
clasat pe locul 818 în ierar-
hia ATP. Cei doi au mai cola-
borat și în 2017, când 
Simona nu începea foarte bi-
ne sezonul și nu lega două 
victorii în primele 4 turnee 
ale anului. Pierdea în primul 
tur la Australian Open și era 
eliminată în tururile secunde 
ale competiţiilor de la 
Shenzen, St. Petersburg și 
Indian Wells. Anunţul cola-
borării a fost făcut de Halep, 
prin intermediul unor postări 
pe Instagram.

Bronz la înot
La Pitești, s-a desfășurat 
Campionatul Național de 
Poliatlon pentru cadeți, 12-
14 ani, în perioada 13-16 
decembrie 2018. De la secția 
de natație a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca a 
participat Marius Gabi Veiss, 
în vârstă de 14 ani, el fiind 
însoțit de antrenoarea sa, 
Laura Sachelarie. Înotătorul 
universitar s-a clasat pe locul 
III în clasamentul general al 
campionatului – Poliatlon, 
câștigând, astfel, medalia 
de bronz.

Pe scurt

PUBLICITATE

Sala Sporturilor „Horia 

Demian” din Cluj-Napoca 

a găzduit, luni, Gala fot-

balului feminin, prima 

gala de acest gen, în 

cadrul căreia au fost pre-

miate cele mai bune jucă-

toare din România.

În cadrul acestei gale au 

fost premiate şi echipele câş-

tigătoare din cadrul turneului 

„Fotbal şi Feminitate” care a 

avut loc în perioada 16-18 de-

cembrie la Cluj-Napoca.

Jucătoarele au fost premi-

ate de Mihai Stoichiţă, direc-

tor tehnic al FRF, şi de Cipri-

an Paraschiv, manager dez-

voltare fotbalistică FRF. Pre-

zentatorul acestei gale a fost 

Alin Cioban, reprezentantul 

cluburilor de fotbal feminin 

în cadrul FRF.

La fel ca acum două săptă-

mâni, Teodora Meluţă, funda-

şul echipei ”U” Olimpia Cluj, 

a primit premiul pentru cea mai 

bună jucătoare a anului. Căpi-

tanul echipei clujene, Ioana 

Bortan, a primit şi ea premiul 

de excelenţă pentru întreaga sa 

activitate din anul 2018.

Mihai Stoichiţă, directorul 

tehnic al FRF, a declarat, la fi -

nalul galei, că îi place mai mult 

să urmărească meciurile de 

fotbal feminin şi că îşi doreş-

te ca infrastructura, mai ales 

cea logistică, să se dezvolte.

„Clujul este recuoscut pen-

tru faptul că a fost portdrape-

lul la competiţiile sportive in-

ternaţionale la baschet, dădeau 

cele mai multe jucătoare la lo-

turi... Noi am vrea să creştem 

foarte mult. Mai sunt foarte 

multe lucruri de făcut. În pri-

mul rând trebuie să dezvoltăm 

infrastructura, dezvoltat secto-

rul logistic, creşterea de antre-

nori foarte buni. După aceea 

avem noi grija să le păstorim 

pe la loturile naţionale. Mă bu-

cură când mă duc la un meci 

de fete în care atunci când stau 

în tribună este confortabil”, a 

declarat Mihai Stoichiţă.

De asemenea, au fost acordate 

premii pentru cele mai bune jucă-

toare din generaţiile 2000-2005 ast-

fel: Melinda Nagy (2000), Ana Vlă-

dulescu (2001), Claudia Pană (2002), 

Roxana Mirea (2003), Adina Boro-

di (2004), Anda Jivan (2005).

FRF a premiat, la Cluj, 
cele mai bune fotbaliste 
După ce în urmă cu doar două săptămâni Federaţia Română de Fotbal şi-a desemnat cei 
mai buni jucători, secţia de fotbal feminin şi-a desemnat cele mai bune jucătoare din 2018.

La Gala fotbalului au fost premiate cele mai bune jucătoare din România

Cea masi bună jucătoare a 
anului: Teodora Meluţă (”U” 
Olimpia Cluj)

Cea mai bună jucătoare 
din Seria 1, Liga 2: Rita Mitri 
(Vasas Femina)

Cea mai bună jucătoare din 
Seria 2, Liga 2: Georgiana 
Tudor (Luceafărul Filiași)

Cea mai bună jucătoare din 
Seria 1, Liga 3: Iulia Obreja 
(Carmen București)

Cea mai bună jucătoare 
din Seria 2, Liga 3: Ioana 
Grigoraș (CSM Pașcani)

Cea mai bună jucătoare 
din Seria 3, Liga 3: Mădălina 
Boroș (CSM Târgu Mureș)

Lista celor mai 
bune fotbaliste:

Anul 2018 a însemnat 

pentru Federaţia Română 

de Ciclism revenirea tota-

lă la normalitate, astfel 

că s-au organizat nume-

roase competiţii, inclusiv 

Turul României.

Eduard Novak a afi rmat că 

se fac paşi importanţi pentru 

înfi inţarea de noi cluburi, creş-

terea bazei de selecţii la copii, 

dar federaţia suferă acum de 

o mare lipsă de personal spe-

cializat, cei care susţin perfo-

manţa sportivilor.

Preşedintele FRC susţine că 

licenţa trebuie acordată şi cicliş-

tilor amatori pentru a participa 

la competiţii, cu scopul de a se 

evita situaţii care pun sănătatea 

acestora în pericol.

„Momentan sunt 80 de clu-

buri şi anul acesta am avut cam 

700 de sportivi cu licenţe la toa-

te categoriile. În 2013, erau 170 

de licenţiaţi. Acum am dori ca 

în viitor orice sportiv să aibă li-

cenţa, dacă doreşte să participe 

la o competiţie. Asta înseamnă 

că am preveni foarte multe pro-

bleme. Sunt mulţi sportivi ama-

tori care se trezesc la 40-50 ani 

că vor să devină ciclişti, într-un 

an vor să recupereze ce nu au 

făcut în zeci de ani, iar asta le 

face rău. Nici nu merg la medic, 

îşi cumpără o bicicletă şi hai să 

mă duc la 100 km. Nu ştiu să 

meargă cum trebuie, să frâneze, 

să schimbe vitezele, se supraso-

licită şi apoi apar probleme mai 

mari”, a declarat Eduard Novak.

În 2019, la nivelul judeţului 

Cluj, vor avea loc doar patru 

competiţii de ciclism.

FRC vrea să condiționeze participarea 
la competiții de licențierea cicliștilor

Echipa de fotbal CFR Cluj 

a învins, în luni seara, în 

deplasare, formaţia FC 

Viitorul, cu scorul de 1-0 

(1-0), în ultimul meci al 

etapei a 20-a din Liga 1. 

Unicul gol a fost marcat 

de George Ţucudean, în 

minutul 33.

Exact ca în meciul din tu-

rul sezonului, în care CFR Cluj 

a pierdut în faţa formaţiei FC 

Viitorul, scor 1-2, golgheterul 

echipei clujene, George Ţucu-

dean a înscris pentru CFR Cluj. 

Atacantul CFR-ului a înscris, 

în minutul 33, cu un şut din 

apropiere după o pasă a lui 

Omrani, acesta readucând pe 

campioana en titre la trei punc-

te avans de principala urmă-

ritoare, FCSB.

De cealaltă parte, Viitorul 

rămâne pe locul al patrulea, 

cu 33 de puncte, la zece lun-

gimi în spatele liderului. În ul-

tima partidă din 2018, elevii 

lui Gică Hagi joacă în depla-

sare cu FC Hermannstadt.

Atacantul a vorbit despre 

succesul împotriva fostei sale 

echipe cu care a câştigat titul 

în 2017 şi a afi rmat ca CFR, în 

ciuda victoriei, a fost domina-

tă în majoritatea timpului.

„Sincer, doar cu Hermann-

stadt am mai fost aşa domi-

naţi. Am avut o singură oca-

zie şi am dat gol. Dar impor-

tant e că am obţinut victoria, 

era un meci important. FCSB 

pusese presiune, dar noi fa-

cem faţă în astfel de momen-

te. Viitorul are posesie, joacă 

foarte bine acasă. De aceea 

ne-am apărat, pentru că ar fi  

putut să ne egaleze şi după a-

ceea ne părea rău că nu am 

fost mai defensivi”, a spus Ţu-

cudean la fi nalul meciului.

În etapa următoare, ultima 

din acest an calendaristic, CFR 

Cluj întâlneşte în deplasare, 

pe Arena Naţională, pe FCSB.

CFR a învins Viitorul și îi oferă 
speranțe lui Conceicao
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