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SĂNĂTATE

Spital Regional la Iasi, 
dar nu si la Cluj! De ce?
Ministerul Sănătăţii va depune cerere de 
fi nanţare pentru Spitalul Regional din Iaşi, 
nu şi pentru cel de la Cluj.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Tişe cere ajutorul 
premierului Dăncilă
Preşedintele Consiliului Judeţean îi cere 
premierului Viorica Dăncilă să sprijine 
amenajarea Someşul Mic.  Pagina 4

ECONOMIE

Biletele CTP devin istorie?
Numărul clujenilor care cumpără bilete de 
la ghişeu a scăzut semnifi cativ, susţine di-
rectorului CTP, Liviu Neag.  Pagina 5

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

Ecaterina Andronescu le-a transmis primarilor de comune să sprijine Ministerul Educației 
în înființarea de clase profesionale la sat. Dacă ideea nu este bine privită de către profesori, primarii 
din comunele din județul Cluj sunt de altă părere. „Mie chiar mi-ar conveni să fie clase profesionale 
la noi în sat, fiindcă nu se găsește forță de muncă”, spune primarul din Jucu. Pagina 6

EDUCAŢIE

Elevii primesc vouchere 
pentru adidaşi şi trening

ECONOMIE

Câţi bani au fost alocaţi 
pentru Prima Casă în 2019

Ministrul Educaţiei, Ecate-
rina Andronescu, a declarat, 
marţi, că 600 de milioane de 
lei vor fi  alocate pentru rechi-
zite, pentru întreg anul şcolar, 
şi vouchere pentru echipament 
sportiv, respectiv „costum de 
trening şi adidaşi”.

„Nu este prima dată când 
se derulează un asemenea 
proiect. Un proiect de rechi-
zite şcolare pentru un număr 
de aproximativ 1,1 -1,2 mili-
oane s-a mai derulat înce-
pând cu anul 2001. (...) Pro-
cedura va fi Legea achiziţii-
lor publice. Nu putem să fim 
în afara legii. Intenţionăm ca 
în aceste resurse să cuprin-
dem pentru elevii din ciclul 

gimnazial şi două cărţi – Lim-
ba română şi Matematică, 
manuale care să rămână la ei 
pentru că le sunt utile pen-
tru Evaluarea de la clasa a 
VIII-a şi pentru ciclul liceal 
disciplinele care sunt disci-
pline de examen”, a anunţat 
ministrul Educaţiei.

Potrivit Ecaterinei Andro-
nescu, elevii din învăţământul 
obigatoriu (clasa pregătitoare 
– clasa a X-a) vor primi în acest 
an vouchere pentru echipa-
ment sportiv.

„Pentru echipamentul spor-
tiv se dau vouchere şi fi ecare 
îşi cumpără potrivit măsurii 
costum de trening şi adidaşi”, 
a mai precizat Andronescu.

Executivul a aprobat în şedin-
ţa de de astăzi plafonul total de 
garantare pentru anul 2019, afe-
rent programului „Prima casă”, 
în valoare de 2 miliarde de lei.

Finanţatori participanţi în 
program sunt: BRD, BCR, Ban-
ca Transilvania, CEC Bank, 
ING, Raiffeisen Bank, OTP 
Bank, Banca Românească, U-
nicredit, Garanti, Piraeus 
Bank, Marfi n, Credit Agricole 
şi Leumi Bank.

Alocarea plafonului total al 
garanţiilor care pot fi  emise în 
anul 2019 în cadrul programu-
lui se face la solicitarea fi nan-
ţatorilor participanţi de către 
FNGCIMM, cu acordul MFP, 
conform procedurii şi criterii-

lor de evaluare anuală a modu-
lui de utilizare a plafoanelor de 
garantare, aprobate prin Ordi-
nul ministrului fi nanţelor pu-
blice, publicat în Monitorul Ofi -
cial din 6 decembrie 2017.

Anul trecut au fost acordate 
20.423 garanţii, în valoare to-
tală de 1,9 miliarde de lei, cu 
o valoare medie a garanţiei 
acordate de 94.000 lei, precum 
şi 7.160 promisiuni de garan-
tare, în valoare totală de 800 
de milioane de lei.

De la lansarea programului în 
anul 2009 şi până la fi nalul lu-
nii decembrie 2018 au fost acor-
date 267.752 garanţii şi promisi-
uni de garantare, în valoare to-
tală de 23,7 miliarde de lei.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

1  = 4.7401 LEI

Telefon Monitorul: 0264/59.77.00

PUBLICITATE

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

CLUJ-NAPOCA

60C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

După cine a fost denumită strada ta? 
10 personalități străine omagiate în Cluj-Napoca!
Cine a fost Karl Liebknecht? Dar Emmanuel de Martonne? Sau Georg Friedrich Hegel? Deși nu au avut niciodată 
tangență cu „inima Transilvaniei”, zeci de personaje importante dau numele străzilor din Cluj. Pagina 3

Școli de meserii
în sate fără copii!
Asta-i soluția pentru reducerea abandonului școlar?
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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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Un tânăr a fost salvat 
după ce s-a aruncat 
într-o fântână

Un tânăr de 24 de ani din localitatea clu-
jeană Dezmir a fost salvat de aparţină-
tori și de pompierii clujeni, după ce s-a 
aruncat într-o fântână. Purtătorul de cu-
vânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a declarat, 
marţi, că tânărului, care era în stare de 
conștienţă, i-a fost acordat primul ajutor 
la faţa locului, după care a fost transpor-
tat la spital cu o ambulanţă a SMURD. 
Potrivit IPJ Cluj, bărbatul ar fi încercat să 
se sinucidă. "Din primele informaţii, băr-

batul s-a aruncat în fântână, fiind scos 
de părinţi și soţie înainte de sosirea la 
faţa locului a forţelor de intervenţie. Se 
pare că le-ar fi spus părinţilor și soţiei că 
se va sinucide cu câteva momente înain-
te de a ridica capacul de la fântână și de 
a se arunca", se arată într-o informare a 
IPJ Cluj. De asemenea, din primele cerce-
tări rezultă că e posibil ca tânărul să fi 
fost sub influenţa alcoolului.

Doi copii de doi ani, 
scoşi de pompieri 
dintr-o maşină blocată
Pompierii din Detașamentul Huedin au 
intervenit pentru deblocarea a doi copii, 
de circa 2 ani, blocaţi într-o mașină. 
Potrivit ISU Cluj, totul s-a întâmplat în 
inima Huedinului, în Piaţa Victoriei. 
Autoturismul în care se aflau cei doi mi-
cuţi avea sistemul de închidere centrali-
zată defect. Aceștia nu au necesitat con-
sult medical, însă erau foarte speriaţi că 
nu pot ieși din mașină. Conform prime-
lor detalii, mama copiilor a fost cea care 
a iniţiat apelul. Aceasta a încercat să re-
medieze singură defecţiunea și să des-
chidă portiera, dar după ce a realizat că 
nu poate deschide autoturismul, a solici-
tat ajutorul pompierilor. Aceștia au reu-
șit să forţeze unul din geamurile din spa-
te și să elibereze copii, fără a produce 
pagube însemnate autoturismului.

Un nou incendiu 
la Cluj-Napoca!
După cele patru incendii cu care s-au 
confruntat pompierii în ultimele zile, o 
nouă anexă gospodărească a luat foc în 
Cluj-Napoca. Conform primelor informa-
ţii oferite de ISU Cluj, pompierii au inter-
venit la stingerea unui incendiu de pe 
strada Câmpeni. De teama că în incinta 
imobilului cuprins de flăcări s-ar putea 
adăposti oameni ai străzi, pompierii au 
pătrus rapid în anexa gospodărească. 
Din fericire, înăuntru nu era nimeni, iar 
focul, care s-a extins și la acoperiș, a fost 
stins în scurt timp. În decursul a doar câ-
teva zile, pompierii de la ISU Cluj au fost 
chemaţi pentru a stinge mai multe in-
cendii. Mai întâi, un incendiu a izbucnit 
într-un canal tehnologic de pe strada 
Răsăritului, unde locuiau abuziv mai 
multe persoane fără adăpost. Apoi, du-
minică dimineaţa, pompierii au fost che-
maţi pe Aleea Micuș, unde a luat foc un 
apartament situat la parterul unui bloc. 
Câteva ore mai târziu, cinci autospeciale 
de pompieri au intervenit în comuna 
Florești pentru stingerea flăcărilor care 
au cuprins două case de pe strada Sub 
Cetate. Nu în ultimul rând, o locuinţă de 
pe strada Unirii din satul Chinteni a luat 
foc, duminică seara, pompierii interve-
nind cu două autospeciale pentru stinge-
rea incendiului.

Pe scurt

Ministrul Sănătăţii, 

Sorina Pintea, a declarat 

că, dacă studiile de feza-

bilitate pentru spitalele 

regionale Cluj şi Craiova 

nu vor fi  fi nalizate rapid, 

va fi  depusă în prima fază 

la Comisia Europeană 

doar cererea de fi nanţare 

pentru spitalul de la Iaşi.

Sorina Pintea a spus, într-o 

conferinţă de presă la Iaşi, că 

Spitalul regional de urgenţe 

de la Iaşi este „cel mai înain-

tat“ în privinţa documentaţi-

ei, fi ind terminate deja stu-

diul de fezabilitate şi impac-

tul de mediu.

„Pentru spitalul de la Iaşi 

urmează depunerea cererii 

de fi nanţare. Concomitent cu 

Iaşiul vor fi  depuse şi cereri-

le de fi nanţare pentru spita-

lele regionale Cluj şi Craio-

va. Aceste cereri se depun în 

intervalul martie-aprilie. Da-

că studiile de fezabilitate pen-

tru Cluj şi Craiova nu vor fi  

pregătite, atunci vom depu-

ne doar Iaşiul în prima fază”, 

a precizat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătăţii a adă-

ugat că, pentru construcţia 

spitalelor regionale, banii alo-

caţi actualului exerciţiu fi nan-

ciar vor fi  utilizaţi până în 

2021 pentru fi nalizarea pro-

cedurilor de achiziţie şi pen-

tru pregătirea personalului, 

fi ind vorba de “etape care nu 

necesită construcţie efectivă“.

Ministru Sănătăţii a spus 

că, potrivit studiului de fe-

zabilitate întocmit de exper-

ţii străini, spitalul regional 

de la Iaşi va costa 400 de mi-

lioane de euro.

Reamintim că anul trecut, 

Consiliul Judeţean Cluj a so-

licitat să preia construirea Spi-

talului Regional de Urgenţă.

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, le-a replicatreprezen-

tanţilor Consiliul Judeţean 

Cluj, în legătură cu construi-

rea din fondurile proprii a unui 

spital regional, insistând că 

acest proiect va fi  făcut de că-

tre Guvernul României.

Sorina Pintea le-a cerut ce-

lor de la Consiliul Judeţean 

Cluj să se ocupe, în schimb, 

de spitalul de pediatrie pe ca-

re îl au în subordine, despre 

care spune că are „referinţe 

nu tocmai plăcute”.

„Spitalul regional Cluj-Na-

poca se va face de către Gu-

vernul României, cu atrage-

rea de fonduri europene. Am 

înţeles că sunt nişte discuţii 

în spaţiul public. Consiliul 

Judeţean Cluj cred că ar tre-

bui să se ocupe de Spitalul 

de pediatrie, pentru că am 

nişte referinţe nu tocmai plă-

cute despre ceea ce se întâm-

plă acolo din punct de vede-

re al structurii”, a declarat 

ministrul Sănătăţii, în cadrul 

unei vizite la Spitalul Jude-

ţean de Urgenţă din Bistriţa.

Ministrul s-a arătat sur-

prins de intenţia anunţată 

de reprezentanţii CJ Cluj de 

a construi singuri spitalul 

regional şi a dat asigurări 

că vor fi depuse la Bruxel-

les cererile de finanţare a-

tât pentru spitalul din 

Cluj-Napoca, cât şi pentru 

cele din Iaşi şi Craiova.

„Eu am rămas foarte sur-

prinsă de ceea ce au spus cei 

de la Consiliul Judeţean, pen-

tru că, în momentul în care 

am preluat portofoliul Sănă-

tăţii, în luna februarie, Clu-

jul nu avea defi nit un teren, 

mai era nevoie de încă o bu-

cată de teren, trebuia extins 

PUZ-ul şi am întâmpinat foar-

te mari difi cultăţi în relaţia 

cu CJ Cluj. Lucrurile s-au re-

zolvat între timp, studiul de 

fezabilitate pentru spital es-

te gata. În decembrie, vor fi  

depuse la Bruxelles cererile 

de fi nanţare pentru cele trei 

spitale regionale – Iaşi, Cluj 

şi Craiova, dar să nu uităm 

că este nevoie de o cofi nan-

ţare din partea statului ro-

mân”, a spus Pintea.

Spitalul Regional de Urgen-

ţă Cluj, dacă va fi  construit 

vreodată, ar urma să fi e pe 

un teren de 14 hectare în co-

muna Floreşti, de lângă 

Cluj-Napoca.

Potrivit proiectului, viito-

rul Spital Regional de Urgen-

ţă Cluj urma să aibă 1000 de 

paturi, 37 de secţii medicale 

şi să dispună de un heliport.

Spital regional la Iași,
dar nu și la Cluj! De ce?
Ministerul Sănătăţii nu depune cerere de finanţare 
pentru Spitalul Regional Cluj pentru că mai multe studii nu sunt gata

Președintele CJ Cluj Alin Tișe insistă cu preluarea proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgență, 
în timp ce ministrul Sănătății Sorina Pintea refuză
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Maria Moldovan, o tânără 

din comuna clujeană Aiton, 

a declanşat un scandal 

uriaş, după ce a fost acuza-

tă că ar fi  întreţinut relaţii 

sexuale cu un copil de 

11 ani pe care l-ar fi  sedus. 

Femeia de 35 de ani a fost 

trimisă în judecată şi, 

pentru fapta sa, ar putea 

face închisoare.

De profesie sociolog, Ma-

ria Moldovan a fost reţinută 

în iulie 2018, după ce ar fi  fă-

cut sex cu un copil de 11 ani, 

în repetate rânduri. Femeia a 

fost ulterior plasată sub con-

trol judiciar.

„Se pare că există ele-

mente care să conducă la 

concluzia că fapta s-a petre-

cut, atâta vreme cât procu-

rorul a dispus controlul ju-

diciar. Ea nu recunoaşte în-

să. Copilul avea 11 ani la 

momentul producerii faptei, 

acum are 12 ani. S-a întâm-

plat în mod repetat în de-

curs de 4-5 luni. Poliţiştii de 

la Postul de poliţie Aiton au 

aflat cumva de informaţii, 

s-au autosesizat şi au de-

clanşat cercetările”, decla-

ra purtătorul de cuvânt al 

IPJ Cluj, Traian Morar, în 

momentul în care Maria Mol-

dovan a fost reţinută.

Săptămâna aceasta, tână-

ra de 35 de ani a fost trimisă 

în judecată la Turda.

Surse citate de Ziar de Cluj 

susţin că Maria Moldovan şi 

minorul de 11 ani erau ve-

cini. Femeia, care lucra ca so-

ciolog la un centru din 

Cluj-Napoca, s-a văzut în re-

petate rânduri cu băiatul, în 

diverse locuri din satul Re-

diu, comuna Aiton. Localni-

cii susţin că i-ar fi  văzut pe 

cei doi sărutându-se.

De asemenea, un alt co-

pil, care a fost audiat în pre-

zenţa părinţilor, a mărturi-

sit că a văzut-o pe Maria 

Moldovan în timp ce între-

ţinea relaţii sexuale cu bă-

iatul de 11 ani. Mai mult, 

minorul i-ar fi povestit unui 

psiholog cum se întâlnea cu 

femeia care ar fi iniţiat ra-

porturile sexuale.

Copilul de 11 ani ar fi  în-

cercat să pună în aplicare 

poziţiile sexuale practicate 

cu Marinela Maria Moldovan 

şi cu o fetiţă, colegă de şcoa-

lă cu acestea. 

La momentul la care fe-

meia a fost reţinută de poli-

ţişti, familia băiatului a în-

cercat să ascundă relaţia ce-

lor doi pe motiv că „se fac 

de ruşine în sat”.

Procurorii au trimis-o în 

judecată pe Maria Moldovan, 

fi ind acuzată că a întreţinut 

relaţii sexuale cu un minor. 

Sociologul riscă între doi şi 

şapte ani de închisoare.

Tânăra din Cluj care ar fi întreţinut relaţii sexuale 
cu un băiat de 11 ani a fost trimisă în judecată

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

În primul „episod” al unei 

mini-serii educative, 

Monitorul de Cluj vă face 

cunoştinţă cu primele 

zece personalităţi străine 

care s-au ales cu o denu-

mire de stradă clujeană.

Cu peste 1.250 de bulevarde, 

străzi şi alei, Cluj-Napoca, oraş 

cu o vastă bogăţie istorică şi cul-

turală, se mândreşte cu o sume-

denie de fi guri emblematice are 

au cinstit oraşul de-a lungul se-

colelor. Indiferent de etnie, că au 

fost români, maghiari sau chiar 

saşi, aceste personalităţi marcan-

te au fost omagiate cu câte o plă-

cuţă de stradă. Fireşte, frecven-

tele schimbări de regim au pro-

vocat şi dese schimbări de de-

numiri stradale. Cine nu cunoaş-

te denumirile tradiţionale – Uni-

rii, Libertăţii, Republicii sau 21 

Decembrie 1989, regăsite în ma-

joritatea oraşelor din România? 

Nomenclatorul arterelor din 

Cluj-Napoca „ascunde” însă şi 

idei originale, străzi denumite 

după personaje despre care (poa-

te!) nici chiar unii locatari nu 

ştiu mai nimic.

Strada Carlo Goldoni 
(zona Măgura) – Porţiunea 

din nordul oraşului abundă 

în denumiri după personali-

tăţi străine, iar veneţianul Car-

lo Goldoni (1707-1793) este 

una dintre ele. Cunoscut drept 

unul dintre cei mai mari dra-

maturgi din istoria Peninsulei 

Apennine, Goldoni este con-

siderat un veritabil geniu al 

comediei. Cea mai cunoscu-

tă scenetă a sa, „Slugă la doi 

stăpâni”, încă stârneşte hoho-

te pe scenele celebrelor tea-

tre West End (Londra) sau 

Broadway (New York).

Strada Georg Friedrich 
Hegel (cartierul Gheorgheni, în-

spre Sopor) – Figură emblema-

tică a idealismului german, He-

gel (1770-1831) este „părintele 

hegelianismului”, concept fi lo-

zofi c care atinge subiecte pre-

cum fenomenologia spiritului. 

Potrivit fi lozofului născut la Stutt-

gart, există trei nivele de conşti-

inţă: sensibilitatea (certitudinea 

imediată), percepţia (confi rma-

rea sensibilităţii) şi înţelegerea 

(sesizarea esenţialului).

Strada Emmanuel de 
Martonne (Centru, leagă 

străzile Mihail Kogălniceanu 

şi I.C. Brătianu) – Renumit 

geograf francez, de Martonne 

(1873-1955) a fost prezent la 

Tratatul de la Paris din 1920, 

fi ind consilierul ministrului 

de Externe francez, André Tar-

dieu, respectiv al prim-minis-

trului francez la acea vreme, 

Georges Clemenceau. Geogra-

ful a fost cel care s-a ocupat 

de problemele legate de fron-

tiere în România şi în Ţările 

Balcanice, fi ind familiarizat 

cu Europa Centrală în urma 

studiilor efectuate în tinereţe 

în Carpaţii Meridionali.

Piaţa Karl Liebknecht (car-
tierul Iris) – Cunoscut socialist 

german, Liebknecht (1871-1919) 

s-a opus vehement participării 

germanilor în Primul Război 

Mondial. Imediat după sfârşi-

tul războiului a format Liga 

Spartachistă, mişcare revoluţi-

onară marxistă, similară revo-

luţiei bolşevice din Rusia. A 

sfârşit executat după înăbuşi-

rea răscoalei, devenind un mar-

tir emblematic al socialiştilor.

Strada Edgar Quinet (La 

Ciurgău, Pădurea Bisericii) – 

Istoric şi intelectual francez, 

Quinet (1803-1875) a jucat un 

rol important în Revoluţia Fran-

ceză din 1848, care a pus ca-

păt Monarhiei din Iulie şi a con-

dus la formarea celei de-a Do-

ua Republici Franceze. A criti-

cat dur regimul lui Napoleon 

al III-lea, motiv pentru care a 

ales calea exilului. Cea de-a do-

ua soţie a lui Quinet a fost Her-

mione Asachi, fi ica scriitorului 

moldovean Gheorghe Asachi. 

Strada care îi poartă numele es-

te, momentan, singura arteră 

privată care a fost preluată de 

către municipalitate.

Strada Heinrich Heine 

(cartierul Grigorescu) – Po-

et şi eseist german de origi-

ne evreiască, Heine 

(1797-1856) a inspirat crea-

ţiile unor renumiţi compozi-

tori clasici, precum Franz 

Schubert sau Robert Schu-

mann. Membru al organiza-

ţiei radicale Junges De-

utschland, Heine a fost dese-

ori cenzurat de autorităţile 

germane pentru viziunile sa-

le politice. A petrecut un sfert 

de veac în exil la Paris şi, la 

scurt timp după formarea ce-

lui de-al Treilea Reich, ope-

rele sale au fost interzise şi 

arse de către nazişti.

Strada Jean Jaurès (zo-

na Gării) – Lider socialist 

francez, Jaurès (1859-1914) 

a fost unul dintre primii so-

cial-democraţi. Personaj le-

gendar al Stângii Franceze şi 

antimilitarist convins, Jaurès 

a murit asasinat de un fana-

tic în urma izbucnirii Primu-

lui Război Mondial. La o su-

tă de ani de la moartea aces-

tuia, foştii preşedinţi francezi 

Nicolas Sarkozy şi François 

Hollande l-au omagiat pe 

Jaurès, considerat „omul so-

cialismului de ieri, omul în-

tregii Franţe de astăzi”.

Strada George Gordon 
Byron (cartierul Iris) – Lord 

Byron (1788-1824), poet şi po-

litician britanic, a fost unul din-

tre reprezentanţii curentului ro-

mantic. A călătorit prin toată 

Europa, inspirându-se din cei 

şapte ani petrecuţi la Veneţia 

sau Roma. A luptat de partea 

grecilor împotriva Imperiului 

Otoman în Războiul de Inde-

pendenţă, motiv pentru care 

este considerat erou naţional 

de către eleni. A murit tânăr, 

răpus de febră, însă rămâne fai-

mos datorită vieţii excentrice 

pe care a avut-o, presărată cu 

numeroase relaţii cu femei şi 

bărbaţi deopotrivă, dar şi prin 

faptul că este, în continuare, 

unul dintre cei mai citiţi autori 

britanici. Singura sa fi ică legi-

timă, Ada Lovelace, este cunos-

cută drept primul programator 

din istorie.

Strada Antoni Gaudí (Co-

lonia Becaş, cartierul Andrei 

Mureşanu) – Renumitul arhi-

tect catalan este poate cel mai 

cunoscut nume din lista de as-

tăzi. Gaudí (1852-1926) a pus 

bazele faimoasei Sagrada 

Família din Barcelona, cate-

drală a cărei construcţie con-

tinuă şi în ziua de astăzi. Sti-

lul său unic a fost inspirat de 

pasiunile din tinereţe: religia 

şi natura. Nu mai puţin de şap-

te opere ale sale sunt incluse 

pe lista UNESCO, iar reprezen-

tantul curentului modernista 

este un idol şi astăzi în inima 

Cataloniei. Printre operele sa-

le de renume se numără Par-

cul Güell sau Casa Milà (La 

Pedrera) din Barcelona.

Strada Robert Koch (car-

tierul Zorilor) – Microbiolo-

gist şi fi zician german, Koch 

(1843-1910) este părintele bac-

teriologiei moderne. Experi-

mentele sale au condus la 

identifi carea agenţilor cauza-

tori de tuberculoză, holeră sau 

antrax (dalac). Munca enor-

mă depusă în studierea tuber-

culozei a fost răsplătită cu un 

Premiu Nobel în 1905. Cele 

patru criterii enunţate în „pos-

tulatele lui Koch” rămân ele-

mentele de bază ale microbi-

ologiei medicale.

Ştii după cine a fost denumită strada ta? 
10 personalităţi străine omagiate în Cluj!
Cine a fost Karl Liebknecht? Dar Emmanuel de Martonne? Sau Georg Friedrich Hegel? Deşi nu au avut 
niciodată tangenţă cu „inima Transilvaniei”, zeci de personaje importante dau numele străzilor din Cluj.

Cu peste 1.250 de bulevarde, străzi şi alei, Cluj-Napoca, oraş cu o vastă bogăţie istorică şi culturală, se mândreşte cu o sumedenie de fi guri emblematice are au cinstit oraşul de-a lungul secolelor
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Comitetul de iniţiativă 

al campaniei “Oameni 

noi în politică” a decis 

să facă sesizări penale 

pentru abuz în serviciu 

împotriva mai multor 

primari PSD, PNL şi 

ALDE care au refuzat să 

respecte legea şi să ates-

te semnăturile cetăţeni-

lor care susţin iniţiativa.

„Comitetul de iniţiativă 

al campaniei «Oameni noi 

în politică» de reformă a le-

gislaţiei electorale a decis 

să facă sesizări penale pen-

tru abuz în serviciu împo-

triva mai multor primari 

PSD, PNL şi ALDE care au 

refuzat să respecte legea şi 

să ateste semnăturile cetă-

ţenilor care susţin iniţiati-

va. Legea 189/1999 privind 

exercitarea iniţiativei legis-

lative de către cetăţeni obli-

gă primarii să ateste listele 

de susţinători în termen de 

15 zile lucrătoare de la de-

punerea acestora la primă-

rie”, au transmis reprezen-

tanţii iniţiativei.

La acest moment, vor fi 

depuse plângeri penale îm-

potriva următorilor: Dorin 

Nicolae Lojigan (PNL), Pri-

mar al municipiului Câmpia 

Turzii – judeţul Cluj; Aleo-

dor Sobolu (PSD), Primar al 

comunei Orţişoara –judeţul 

Timiş; Gheorghe Onul (PSD), 

Primar al comunei comuna 

Salva – judeţul Bistriţa Nă-

săud; Pavelea Anchidim 

(PNL), Primar al comunei 

Runcu Salvei – judeţul Bis-

triţa Năsăud; Dumitru Buş-

coiu (PSD), Primar al comu-

nei Zagra – judeţul Bistriţa 

Năsăud; Ioan Pavelea (PNL), 

Primar al comunei Coşbuc 

– judeţul Bistriţa Năsăud; 

Gheorghe Bălăjan (ALDE), 

Primar al comunei Dumitra 

– judeţul Bistriţa Năsăud; 

Ioan Nuţu Herbei (PSD), Pri-

mar al comunei Moneasa – 

judeţul Arad.

Primarul din Câmpia Tur-

zii este acuzat că a reţinut 

în mod abuziv semnăturile 

pentru susţinerea campani-

ei cetăţeneşti „Oameni noi 

în politică”.

„Primul dosar ce conţinea 

aproape 200 de semnături a 

fost depus de către reprezen-

tanţii iniţiativei la primărie 

pe data de 23 ianuarie. Con-

form legii, primarul avea obli-

gaţia să ateste listele de sus-

ţinători în termen de maxim 

15 zile lucrătoare, adică cel 

târziu 13 februarie, fapt ca-

re nu s-a întâmplat însă. L-am 

anunţat şi de intenţia noas-

tră de a veni după semnătu-

rile validate, lucru pe care 

l-au confi rmat şi cu care au 

fost de acord, spunând că 

acestea sunt validate şi ne 

aşteaptă să le ridicăm. Atunci 

când voluntarul nostru a ve-

nit însă să ridice semnături-

le validate, acesta a fost pus 

să aştepte degeaba două ore 

pe holurile primăriei sub di-

verse pretexte. În fi nal, func-

ţionarii l-au informat că nu 

va primi nimic deoarece ei 

au cerut şi aşteaptă un punct 

de vedere din partea Autori-

tăţii Electorale permanente, 

instituţie care nu are niciun 

atribut în această chestiu-

ne”, se arată în comunicatul 

remis de USR Cluj.

Plângeri penale împotriva a opt primari. 
Primarul din Câmpia Turzii, cap de listă

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, i-a trans-

mit o solicitare prim-ministru-

lui Viorica Dăncilă prin care 

i-a solicitat implicare şi sprijin 

în fi nalizarea lucrărilor de ame-

najare a râului Someşul Mic.

“Deşi titularul investiţiei es-

te Ministerul Mediului şi schim-

bărilor climatice, proiectul este 

unul major, cu un impact ex-

trem de important la nivelul ju-

deţului Cluj. Astfel, amenajarea 

hidrotehnică a râului Someşul 

Mic va scoate de sub efectul in-

undaţiilor 1785 de locuinţe din 

municipiul Cluj-Napoca şi din 

comuna Apahida, 476 de 

IMM-uri, 877 de hectare de te-

ren. Mai mult, de această inves-

tiţie vor benefi cia şi Centrul Agro 

Transilvania SA, Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu şi Sta-

ţia de epurare a municipiului 

Cluj-Napoca”, se arată într-un 

comunicat de presă al CJ.

Potrivit forului judeţean, “ne-

realizarea acestor lucrări pune 

în pericol construcţiile din ime-

diata vecinătate a cursului râ-

ului, favorizând inundarea în-

tregii albii majore actuale”.

„Îi solicit public doamnei 

prim-ministru să intervină şi să 

sprijine acest proiect extrem de 

important la nivelul judeţului 

Cluj. Amintesc, totodată, că de 

acest proiect este strâns legată 

şi lucrarea de extindere a pis-

tei Aeroportului Internaţional 

Cluj”, transmite Alin Tişe.

În 2016, când a venit în frun-

tea Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe spunea că Aeroportul 

Internaţional Cluj nu va bene-

fi cia prea curând de prelungi-

rea pistei de aterizare-decolare 

de la 2100 la 3500 de metri, în 

ciuda faptului că, nu de puţine 

ori, conducerea instituţiei a ce-

rut insistent prelungirea aceste-

ia. Preşedintele CJ Cluj Alin Ti-

şe spunea că prelungirea noii 

piste “nu e de actualitate”.

“Pelungirea noii piste încă 

nu e de actualitate (...) Acest 

aeroport, aşa cum este el, re-

zistă din punct de vedere al 

trafi cului, face faţă în perspec-

tiva a 2,3, 5,7 ani. Nu avem 

presiunea de a prelungi pista 

mâine pentru că aşa cum es-

te ea mai puţin zborurile trans-

continentale nu se pot reali-

za. Prelungirea pistei va fi  ga-

ta în următorii 5 ani”, susţi-

nea la acea dată Tişe.

Anul trecut, Alin Tişe şi 

mai mulţi funcţionari din Con-

siliul Judeţean au trimis un 

document la Autoritatea Ae-

ronautică Română care con-

ţinea informaţii absolut şo-

cante, cea mai tare fi ind ace-

ea că în orice moment pe no-

ua pistă de aterizare/decola-

re se pot produce catastrofe 

aeriene, care s-ar solda cu 

zeci sau sute de morţi.

Pe de altă parte, la fi ecare 

eveniment care are loc la ae-

roport, fi e că vorbim de ina-

gurări de noi curse aeriene 

sau de sărbătorirea număru-

lui mare de pasageri, directo-

rul Aeroportului Cluj David 

Ciceo vorbeşte de importan-

ţa extinderii pistei de ateriza-

re-decolare.

În 2013 a existat o întrea-

gă tevatură legată de prelun-

girea pistei la 3500 de metri, 

autorităţile declarând că pre-

lungirea va fi  afectată de cen-

tura Vâlcele-Apahida, la ca-

pătul pistei existând o porţi-

une care ar putea obtura zbo-

rurile avioanelor. Ca soluţii se 

discuta atunci despre devie-

rea centurii sau impunerea 

unor restricţii de circulaţie.

DUPLICITATEA PREŞEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢEAN

Alin Tişe cere ajutorul Vioricăi Dăncilă 
pentru Aeroportul Cluj-Napoca
La Aeroportul Internaţional Cluj este nevoie de o pistă de 3.500 de metri pentru a putea avea zboruri 
intercontinentale, iar pentru realizarea pistei este necesară devierea râului Someş.

În 2013, Consiliul Judeţean Cluj fi naliza lucrările de construire a noii piste de decolare-aterizare de 2100 metri

Anul trecut, Aeroportul Internaţional Cluj nu a văzut niciun 
ban de la Consiliul Judeţean. Dacă în anii precedenţi aero-
portul primea fi nanţare de la bugetul Consiliului Judeţean 
pentru cheltuieli de capital sau pentru fi nanţare de rute noi, 
în 2018 instituţia nici măcar nu a mai fost menţionată în 
proiectul de buget. Aeroportul nu a primit bani nici măcar 
pentru plata de despăgubiri exproprieri pistă 3500 metri 
aeroport sau în vederea realizării documentaţiei cadastrale 
pentru terenuri în ceea ce privește devierea Someșului.

Mai mult, pe lângă faptul că nu a primit niciun ban din buge-
tul Consiliului Judeţean în acest an, deși are cel mai mare 
profi t dintre toate societăţile și regiile din subordinea forului 
judeţean, Aeroportul Internaţional Cluj a rămas și cu bugetul 
tăiat. Consiliul Judeţean a decis reducerea bugetului la aero-
port cu aproape 500.000 de lei. Directorul Aeroportului Cluj, 
David Ciceo, spunea că o reducere exagerată a cheltuielilor 
va pune în pericol strategia de siguranţă și securitate.

Aeroportul nu a văzut niciun ban de la CJ

TRAFIC AERIAN

2.782.401 
pasageri a înregistrat Aeroportul Internaţional 
Avram Iancu Cluj în 2018

Luni, 18 februarie, a fost dat 

ordinul de începere pentru 

lucrările de modernizare a 

pasajului denivelat „Nod N”. 

Pasajul reprezintă una din-

tre principalele căi de acces 

în municipiul Cluj-Napoca 

dinspre Oradea şi asigură 

legătura între cartierele 

Grigorescu şi Mănăştur.

„Organizarea de şantier în 

vederea începerii lucrărilor a 

fost demarată şi se vor efectua 

reparaţii la infrastructura şi su-

prastructura pasajului. La par-

tea superioară a pasajului vor 

fi  refăcute în totalitate calea, hi-

droizolaţia, bordurile şi trotua-

rele existente. Faţada pasajului 

va fi  modernizată complet, sis-

temul arhitectural va fi  alcătu-

it din plăci de aluminiu eloxat 

pe o structură metalică, anco-

rată în elementele armate de 

beton ale pasajului. Parapetul 

pietonal va fi  compus din ace-

leaşi tipuri de lamele din alu-

miniu şi panouri din tablă pla-

nă perforată. De asemenea, va 

fi  modernizat iluminatul public 

şi va fi  instalat sistem de supra-

veghere video, iar faţada mo-

dernizată va avea un sistem de 

iluminat modern”, transmite 

primarul Emil Boc.

La fi nalizarea lucrărilor pa-

sajul va avea 51,3 m lungime:

• partea carosabilă – 18,50 

m lăţime;

• pistă de biciclişti de 2 m 

lăţime pe partea dreaptă;

• trotuare de 1,30 m lăţime 

pe partea dreaptă, respectiv de 

1 m lăţime pe partea stângă.

Pe perioada de execuţie cir-

culaţia nu va fi  închisă. Valoa-

rea totală a investiţiei este de 

6.010.214,93 lei fără TVA. 

Cum va arăta Podul N 
după modernizare

Primarul din Câmpia Turzii este acuzat că a reţinut în mod abuziv semnăturile 
pentru susţinerea campaniei cetăţeneşti „Oameni noi în politică”
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Numărul clujenilor care 

cumpără bilete de la ghi-

şeu a scăzut semnifi cativ 

în ultima perioadă, potrivit 

directorului Companiei de 

Transport Public (CTP) din 

Cluj-Napoca, Liviu Neag.

„Numărul biletelor care au 

fost achiziţionate de la ghişee 

a scăzut foarte mult, crescând 

numărul celor distribuite prin 

sistemele moderne. S-a ajuns 

la sistemul de achiziţie prin 

SMS undeva la 300.000 de uti-

lizatori pe lună, sunt nişte ci-

fre importante în ceea ce pri-

veşte modul de accedere şi de 

apelare la aceste soluţii pe ca-

re le-am oferit publicului că-

lător”, a declarat Neag pen-

tru Monitorul de Cluj.

Modernizarea sistemul de 

distribuţie a biletelor şi abo-

namentelor va fi  continuată 

şi în acest an, potrivit direc-

torului CTP, prin extinderea 

variantelor actuale de plată.

„Pe lângă sistemul de ticket-

ing, care a ajuns la un stadiu 

destul de bun de exploatare, 

există sistemul de obţinere a 

biletului prin SMS şi de ase-

menea obţinerea biletelor de 

călătorie prin aplicaţia 24pay”, 

explică Liviu Neag.

Ghişeele, eliminate treptat

Renunţarea la varianta 

clasică de vânzare a bilete-

lor de călătorie se va face 

treptat, pe măsură ce oa-

menii se vor obişnui cu no-

ile sisteme.

„Pe măsură ce se extinde 

sistemul de achiziţie a legi-

timaţiilor de călătorie, indi-

ferent că este vorba de bile-

te sau abonamente, numă-

rul tonetelor va scădea, dar 

nu aşa încât să rămână zo-

ne neacoperite. Şi la ora ac-

tuală există un anumit pro-

cent de utilizatori care pre-

feră sistemul vechi chiar da-

că nu este unul pentru zile-

le noastre”, spune directorul 

CTP Cluj-Napoca.

Informatizarea, 
ţintă CTP

„Punem accent deosebit 

pe partea de informatizare, 

de intrare a zonei IT în zona 

transportului public. Deja 

transportul public se bazea-

ză foarte mult pe programe, 

în zona de prelucrarea auto-

mată, de soft-uri, practic toa-

te programele prin care ges-

tionăm fl ota la nivel de oraş. 

Flota este urmărită prin GPS, 

avem un dispecerat central, 

prin care vedem la orice mo-

ment dacă intervin anumite 

probleme operative. Avem un 

departament de IT care ela-

borează programele de circu-

laţie, grafi ce de circulaţie, 

programele care sunt nece-

sare pentru comunicarea cu 

publicul călător. Fiecare mij-

loc de transport este prevă-

zut încă de la livrare cu un 

computer de bord, care în-

magazinează toate datele 

necesare, atât cele pe care 

trebuie să le reţinem pentru 

noi ca şi companie, dar şi ce-

le pe care trebuie să le trans-

mitem mai departe publicu-

lui călător (informarea audio 

sau luminoasă)”, conchide 

Liviu Neag.

24pay, peste 70.000 
de utilizatori în 9 luni

În decurs de 9 luni, 

aplicația 24pay a ajuns la 

peste 70.000 de utilizatori. 

În medie, zilnic sunt reali-

zate prin intermediul aplica-

ţiei peste 2.500 de tranzac-

ţii prin care sunt cumpărate 

bilete online pentru trans-

portul în comun. 

Plăţile pentru achiziţiona-

rea biletelor au loc prin so-

luţia de plată cu card oferi-

tă de o bancă locală.

Biletele CTP de hârtie devin istorie?
Sute de mii, vândute lunar prin SMS.
Sistemul de achiziţie prin SMS a avut 300.000 de utilizatori într-o singură lună 

Numărul biletelor care au fost achiziţionate de la ghişee a scăzut foarte mult, crescând numărul celor distribuite prin sistemele moderne

Din iunie 2014 biletul ne-
cesar pentru deplasarea cu 
mijloacele de transport în 
comun se poate cumpăra 
și prin SMS. 

Pentru cumpărarea unui 
bilet prin această metodă, 
se trimite SMS la 7478 și 
în conținut trebuie intro-
duse codurile alocate fi e-
cărui tip de bilet. Codurile 
sunt afi șate în autobuze, 
la casele de bilete și pe 
site-ul companiei. Fiecărui 
tip de bilet îi corespunde o 
literă sau o literă și un nu-
măr. Dreptul de călătorie 
este valabil din momentul 
în care a primit mesajul de 
confi rmare. Biletul se poa-
te cumpăra imediat după 
ce călătorul a urcat în au-
tobuz. Dacă se depășește 
timpul valabil precizat în 
SMS nu se consideră 
contravenție.

Aproape 4 ani 
de la introducerea 
sistemului 
de plată prin SMS

Pentru a doua jumătate 

a anului 2019, aproxima-

tiv 450,000 de metri 

pătraţi de spaţii industria-

le şi logistice sunt aştep-

taţi a fi  fi nalizaţi la nivel 

naţional, potrivit unui 

studiu recent.

Clujul, Timişoara şi Plo-

ieşti vor atrage cel mai ma-

re volum de livrări în afara 

capitalei. Mai mult de jumă-

tate din proiectele planifi-

cate sau aflate în construc-

ţie fiind localizate în Bucu-

reşti (54%).

Cererea de spaţii logistice 

şi industriale în România a 

fost de aproximativ 120,000 

de metri pătraţi în prima ju-

mătate a anului şi a fost re-

prezentată în mare parte de 

tranzacţii noi. Capitala a ră-

mas cea mai căutată destina-

ţie, având în vedere faptul că 

aproximativ 53% din volu-

mul închirierilor au fost în-

registrate aici.

Spaţiile pentru companii 
ocupate aproape 100%

Rata de neocupare a spa-

ţiilor industriale s-a menţi-

nut la un nivel scăzut, apro-

ximativ 4%.

Chiriile de referinţă pen-

tru unităţi de clasa A varia-

ză între 3,75 şi 4,25 euro/

mp/lună. Pentru unităţi mai 

mari de 5,000 mp, nivelul 

chiriilor sunt mai scăzute şi 

pot ajunge până la 3,5 – 3,6 

euro/mp/lună. Taxa cu ser-

viciile administrative (ser-

vice charge), care acoperă 

impozitul pe proprietate, po-

liţa de asigurare, paza, men-

tenanţa tehnică şi peisagis-

tica spaţiilor exterioare, va-

riază între 0,6 şi 0,9 euro/

mp/lună, arată studiul Cush-

man & Wakefi eld Echinox.

Cum se împarte cererea 
de spaţii de birouri la Cluj

Potrivit agenţilor imobili-

ari, clădirile de birouri din 

clasa A sunt căutate atât de 

companiile multinaţionale 

care activează în domenii ca: 

bănci, asigurări, consultan-

ţă sau IT, dar şi de compa-

niile locale care şi-au câşti-

gat sau doresc sa îşi creeze 

un renume pe piaţă şi ima-

ginea dobândită sau dorită 

îi obligă să se alinieze la 

standardele occidentale.

Clădirile de birouri de cla-

sa B sunt căutate de o gamă 

variată de companii: compa-

nii internaţionale care utilizea-

ză spaţiile pentru activităţi co-

nexe, care nu necesită relaţie 

face-to-face cu clienţii şi astfel 

nu le afectează imaginea 

(back-offi ce, call center); com-

panii mari, care închiriază clă-

direa pentru sediu propriu (so-

le building), caz în care nu vor 

mai împărţi clădirea cu alţi chi-

riaşi; companii mici si mijlo-

cii, care închiriază de obicei 

de la 200 mp în sus pe o pe-

rioadă de minim 3 ani.

Clasa C este căutată în 

general de întreprinderi mi-

ci şi mijlocii, care au nevo-

ie de un spatiu în care să îşi 

desfăşoare activităţile admi-

nistrative, desfăşurat pe 100 

şi 400 mp. Deoarece facili-

tăţile pe care le oferă aco-

peră în mare măsură nece-

sităţile scăzute ale compa-

niilor şi având şi avantajul 

chiriei mici, clădirile de bi-

rouri de clasa C au un grad 

destul de mare de ocupare, 

indiferent că sunt noi sau 

vechi de peste 10 ani.

Cine închiriază?

Firmele de IT conduc to-

pul celor care caută spaţii 

de birouri. Potrivit agenţi-

lor imobiliari, ţinta princi-

pală a acestor tip de clienţi 

sunt clădirile de clasă A, cu 

suprafeţe mari pe nivel şi 

posibilităţi de compartimen-

tare relativ facile, dar exis-

tă şi pe acest segment o ca-

tegorie de clienţi ce preferă 

spaţiile mai restrânse, în bi-

rouri de clasa B. Majorita-

tea acestor companii sunt 

locale, cu un număr restrâns 

de angajaţi.

O altă categorie sunt pre-

statorii de servicii medicale. 

Motivaţi de scăderea chirii-

lor din piaţa spaţiilor de bi-

rouri, precum şi de deschi-

derea proprietarilor care au 

înţeles că tranzacţiile nu mai 

sunt la fel de dese ca în anii 

trecuţi, operatorii de servicii 

medicale private au inaugu-

rat noi clinici în incinta prin-

cipalelor clădiri de birouri, 

potrivit datelor agenţiei imo-

biliare consultate de Monito-

rul de Cluj. A treia mare cate-

gorie este cea de servicii fi -

nanciar – bancare şi asigu-

rări – Companiile din aceas-

ta categorie urmăresc în pri-

mul rând localizarea, spaţii-

le cu trafi c pietonal intens, 

arată datele locale.

Stocul de spaţii industriale şi logistice se consolidează
Aproape 90% din stocul actual este concentrat în Bucureşti şi alte cinci oraşe – Timişoara, Cluj, Ploieşti, Braşov şi Piteşti.

BILETE

300.000
de utilizatori achiziționează bilete prin SMS

Spațiile industriale și logistice sunt concentrate în orasele cu acces la autostrada

Fondul NEPI-Rockcastle și Ovidiu Șandor, 
care împreună deţin clădirea The Office 
din Cluj-Napoca, discută vânzarea proiec-
tului cu mai mulţi investitori, printre care 
și Ion Ţiriac și fraţii Pavăl de la Dedeman. 
De asemenea, și fostul ministru al 

Moldovei și omul de afaceri Ion Sturza ca-
ută un cumpărător pentru Liberty 
Technology Park Cluj-Napoca. Investiția 
inițială a fost de peste 7 milioane de euro 
și urmărea să reabiliteze cele două clădiri 
ale fostei fabrici de mobilă Libertatea.

The Office și Liberty Technology Park, de vânzare
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Simularea se desfăşoară 

anul acesta şi la clasa 

a VII-a, a anunţat ofi cial 

ministrul Ecaterina 

Andronescu.

„Am introdus această si-

mulare la clasa a VII-a să 

vedem dacă există şansa de 

a progresa, pentru că apare 

un decalaj care începe de la 

clasa a II-a şi devine irecu-

perabil”, a declarat Andro-

nescu, în cadrul unei con-

ferinţe de presă, informea-

ză edupedu.ro

Întrebată dacă vor da şi tes-

te grilă la această simulare, 

ministrul a răspuns: „Este trea-

ba Centrului Naţional de Eva-

luare şi Examinare şi eu sper 

să facă ceea ce trebuie în aşa 

fel încât să avem prin evalu-

are o măsură a însuşirii cu-

noaşterii până la momentul 

în care se face evaluarea”. La 

simularea evaluării naţionale 

din acest an vor participa ele-

vii care sunt în clasa a VIII-a, 

dar şi elevii de clasa a VII-a.

Astfel, în data de 11 martie 

va avea loc proba scrisă pen-

tru simularea la Limba şi lite-

ratura română, în 12 martie si-

mularea la matematică, iar în 

13 martie va avea loc simula-

rea la Limba şi literatura ma-

ternă, tot proba scrisă.

Rezultatele vor şi afi şate în 

data de 22 martie 2019.

Simularea pentru Evaluarea Naţională 
începe în mai puţin de o lună

Ministrul Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu, a 

declarat că doreşte 

segregarea copiilor cu 

dificultăţi de învăţare, 

deşi legislaţia interzice 

segregarea şcolară, fiind 

o formă de discriminare. 

Pentru aceste declaraţii, 

preşedintele Centrului 

European pentru 

Drepturile Copiilor cu 

Dizabilităţi (CEDCD) a 

depus plângere la 

Consiliului Naţional 

pentru Combaterea 

Discriminării.

Ministrul Educaţiei, Eca-

terina Andronescu, a decla-

rat pentru Digi24 că se gân-

deşte la o rezolvare a proble-

mei copiilor cu difi cultăţi de 

învăţare. Ofi cialul a recunos-

cut că nu există sufi cienţi pro-

fesori de sprijin şi a explicat 

că, în opinia sa, ar vrea să îi 

“împartă mai mulţi la un loc” 

pe copiii integraţi în clasele 

normale ca să poată asigura 

profesori de sprijin.

„Noi acum îi avem pe cei 

cu difi cultăţi de învăţare, să 

îi numim aşa generic, împăr-

ţiţi în două categorii. Pe u-

nii îi trimitem în şcolile spe-

ciale, iar alţii sunt în şcolile 

normale, integraţi în clasele 

normale. Acolo, din păcate, 

într-o foarte mică măsură re-

uşim să asigurăm profesori 

de sprijin pentru copiii inte-

graţi în clasele normale şi 

atunci creăm difi cultăţi la 

profesori. Şi mă gândeam da-

că nu am putea să îi împăr-

ţim mai mulţi într-un loc şi 

să punem profesori de spri-

jin acolo. Adică aş vrea: ca 

şi lor, celor integraţi în şco-

lile de masă, să le putem a-

sigura profesori de sprijin”, 

a declarat ministrul.

Din acest motiv, Mădălina 

Turza, preşedintele CEDCD a 

anunţat că a depus o plânge-

re împotriva ministrului Eca-

terina Andronescu.

„Declaraţiile publice ale 

ministrului Educaţiei referi-

toare la segregarea elevilor cu 

dizabilităţi întăresc stigma şi 

prejudecata la adresa întregii 

comunităţi a persoanelor cu 

dizabilităţi din ţara noastră, 

copii, tineri, adulţi şi părinţi 

ai acestora”, spune Mădălina 

Turza, preşedinta Centrului 

European pentru Drepturile 

Copiilor cu Dizabilităţi.

Andronescu, reclamată pentru 
declarațiile despre copiii cu dificiențe

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Ministrul Educaţiei 

caută să reducă abando-

nul şcolar, una dintre 

cele mai mari probleme 

actuale în ceea ce pri-

veşte învăţământul 

românesc. Prima soluţie 

este aceea de a muta 

şcolile profesionale la 

sat. Ideea însă nu este 

bine privită de către 

profesori.

Ecaterina Andronescu le-a 

transmis primarilor de co-

mune să sprijine Ministerul 

în înfiinţarea de clase pro-

fesionale la sat.

“Acolo unde dvs. conside-

raţi că cei care pleacă din sat 

spre clasa a IX-a într-o şcoa-

lă profesională sau într-un li-

ceu la oraş ar putea să rămâ-

nă în sat – să luăm o clasă 

profesională de la oraş şi o 

aducem acolo şi o lipim de 

şcoala generală pe care o 

avem în satele noastre. În fe-

lul acesta profesionalizăm lo-

cal aceşti copii pe care dvs. 

să îi aveţi acolo”, a declarat 

ministrul Educaţiei.

Declaraţia a fost făcută la 

Adunarea generală a Asocia-

ţiei Comunelor din România.

Şcolile profesionale 
de bucătari-ospătari 
nu au şanse la sat

Mihai Andriescu, profe-

sor în cadrul unei şcoli pro-

fesoniale de bucătari ospă-

tari, spune că mutarea şco-

lilor profesionale la sat nu 

va reduce abandonul şcolar, 

fiindcă mulţi copii renunţă 

la şcoală din cauza menta-

lităţii părinţilor.

„Face o mare greşeală. 

Unde la sat sau în comune 

găseşti unităţi de alimenta-

ţie publică? Dacă ar fi pen-

siuni agro-turistice ar fi po-

sibil, dar multe dintre ele 

sunt turistice, doar unitati 

de cazare. Nu au restaurant, 

nu au sectii de productie. 

Nu ar scadea rata de aban-

don pentru că aici nu şcoa-

la este de vină, ci mai mult 

din familii pornesc proble-

mele. Părinţii le zic copiilor 

să nu mergă la şcoală fiind-

că au nevoie de ei să îi aju-

te la munca câmpului sau 

cu animalelele. Asta este 

concepţia în peste 60% din 

cazuri la ţară. Am exemple 

care vin de la sat, sunt elevi 

foarte buni, le place mese-

ria. Sunt cărora nu le place 

să fie nici ospătar, nici tâm-

plar, nici altceva. Dar după 

părerea mea nu aşa se re-

duce abandonul şcolar”, a 

declarat Mihai Andriescu, 

maestru instructor alimen-

taţie publică.

O soluţie pentru criza 
forţei de muncă

Pe de altă parte, dacă pen-

tru elevii care au nevoie să 

facă practică pentru mese-

ria de bucătar sau de ospă-

tar nu prea sunt posibilităţi, 

pe alte domenii ar fi bine-

venite clasele profesionale 

la sat. Datorită platformei 

industriale de la Jucu, pri-

marul comunei susţine că 

ar fi un demers pozitiv, pen-

tru a găsit o soluţie la criza 

forţei de muncă.

„Noi la Jucu avem doar 

clasele 1-8 si având platfor-

ma industrială acolo se ca-

ută forţă de muncă califi-

cată. Cei de pe platformă 

chiar au realizat un fel de 

şcoală duală, cu un liceu 

din Cluj, care specializea-

ză oamenii în acest dome-

niu. Mie chiar mi-ar conve-

ni să fie clase profesiona-

le, fiindcă nu se găseşte for-

ţă de muncă calificată. Mi 

s-ar părea o idee bună”, a 

spus Valentin Doru Pojar, 

primarul comunei Jucu. 

Ministrul Educaţiei 
vrea să mute şcolile 
profesionale la sat
Propunerea vine ca soluţie pentru reducerea 
abandonului şcolar
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Holul Casei Radio din 

Grigorescu s-a transfor-

mat într-un spaţiu carna-

velesc prin intermediul 

lucrărilor de artă a două 

artiste plastice, Ştefania 

Adela Pop şi Eva Dolha.

În cadrul vernisajului, ti-

neri îmbrăcaţi în haine de 

carnaval s-au plimbat printre 

oamenii din public. Printre 

ei, colorat şi haios, se limba 

şi un arlechin. Pe pereţi, de 

jur împrejur, erau expuse pic-

turile Evei Dolha, de care stă-

teau agăţate măşti veneţiene 

sau arlechini jucăuşi. Un pe-

rete întreg a fost umplut de 

măştile veneţiene realizare 

de Adela Ştefania Pop.

Expoziţia dualităţii

Dorel Găină, profesor u-

niversitar în cadrul Univer-

sităţii de Artă şi Design din 

Cluj, a văzut această expo-

ziţie ca o serbare şi o sărbă-

torire a dualităţii care se gă-

seşte în toată lumea.

„În expoziţia Adelei Şte-

fania Pop şi a Evei Dolha e-

le sunt artiste şi nu trebuie 

să aibă acea rigoare docu-

mentată a teoreticianului, 

astfel că este o stare de ser-

bare a afl ării în lume, în ce-

lebrarea ecuaţiei de dualita-

te care există peste tot. O 

tensionată stare de dans, de 

tango, dacă mi se permite să 

spun aşa, între dramatic şi 

beatitudine, între frumuseţe 

şi urâţenie, între tristeţe şi 

bucurie, între melancolie şi 

nostalgie. Măştile Adelei Şte-

fania Pop, care de data a-

ceasta îşi revendică o stare 

de reverenţă faţă de Veneţia, 

faţă de măştile veneţiene, fa-

ţă de carnavalul veneţian, a 

unei Veneţii care îşi permite 

serbarea cu bucurie drama-

tismul afl ării la un capăt de 

lume, căci dincolo de Vene-

ţia este laguna, este întinde-

rea. Îşi au o replică în sta-

rea de măşti ale Sighetului 

maramureşean, în starea de 

Sighet în care hălăduieşte 

Adela Ştefania Pop. Aceste 

măşti veneţiene, chiar dacă 

respectă canoanele impuse 

de sărbătoarea veneţiană, au 

ceva din sălbăticia frustră şi 

genuină a măştilor de la ţa-

ră. În partea cealaltă a dua-

lităţii, Eva Dolha îşi coboa-

ră saltimbahul, cu sau fără 

mască de pe scenă sau din 

incinta circului sau din tara-

bele târgurilor medievale, 

într-o lume în care demonii 

sunt alungaţi, în care duhu-

rile sunt blânde şi îngereşti, 

un saltimbac care este fi eca-

re dintre noi în momentul în 

care se priveşte în oglinda 

lumii”, a spus prof. univ. Do-

rel Găină.

Expoziţia a venit ca o i-

dee, când în 2018, Adela Şte-

fania Pop şi Eva Dolha s-au 

întâlnit. Având ambele lucrări 

cu această temă cavarneleas-

că, a părut un demers mai 

mult decât fi resc.

Expoziţia a scos în evidenţă 
ambele tipuri de lucrări

„Ideea expoziţiei a venit 

anul trecut, la o intersecţie 

de drumuri dintre mine şi 

Adela. Ea m-a întrebat dacă 

nu vreau să facem o expozi-

ţie împreună, ea cu măştile 

veneţiene, iar eu cu arlechi-

nii, ştiind că eu am pictat ar-

lechini. Atunci nu mai avean 

din lucrări, se duseseră, aşa 

că am început să lucrez la 

temă şi s-a înfi ripat acest du-

et. Nici nu m-am gândit că 

va fi  atât de frumos. După 

ce am expus lucrările, ne-am 

dat seama cât de mult se 

completează reciproc. Lucră-

rile mele au ieşit în eviden-

ţă, măştile ei la feu, au stră-

lucit acolo şi ca atare a plă-

cut şi invitaţilor noştri”, a 

spus Eva Dolha.

Dacă arlechinii şoptesc, 
măştile pot să asculte

Fiecare mască pe care Ade-

la Ştefania Pop o creează are 

propria identitate. Ideea unei 

expoziţii-duet i-a venit după 

ce a văzut arlechinii Evei.

„Fiecare mască, în special de-

corative, au infl uenţe şi nu doar 

de la Sighet. Fiecare mască are 

o identitate a unei ţări sau a u-

nei culturi: Japonia, Persia, Chi-

na, Italia, Franţa. Fiecare poartă 

ideea unei naţiuni. Eu şi Eva ne 

ştim de ceva ani. Am colaborat 

împreună la mai multe expozi-

ţii, am fost la tabere de creaţie 

împreună. Întâmplător, la una 

dintre expoziţiile ei, am văzut 

două lucrări în care erau imor-

talizaţi nişte arlechini şi mi-au 

transmis o stare foarte frumoa-

să, poetică, fi lozofi că aş putea 

să spun. Atunci mi-am spus că 

dacă arlechinii Evei pot să şop-

tească, măştile mele ar putea să 

îi audă. A ieşit un lucru frumos 

şi sper că s-a bucurat multă lu-

me care a fost prezentă”, a spus 

Adela Ştefania Pop.

Expoziție inedită în atmosferă de carnaval
Adela Ștefania Pop și Eva Dolha și-au pus împreună creațiile pentru un rezultat spectaculos

Adela Ștefania Pop și Eva Dolha, împreună cu personaje care le-au inspirat arta

Constantin Brâncuşi, năs-

cut pe 19 februarie 1876, 

în localitatea Hobiţa, 

din judeţul Gorj, şi decedat 

pe 16 martie 1957, la Paris, 

în Franţa, fi gură centrală în 

mişcarea artistică modernă, 

este unul dintre cei mai 

mari sculptori ai secolului 

al XX-lea.

În noiembrie 2015, era pro-

mulgată legea pentru declararea 

Zilei Brâncuşi ca sărbătoare na-

ţională, stabilită pe 19 februarie. 

Legea a fost iniţiată ca o “repa-

raţie morală faţă de refuzul şi 

umilirea” lui Constantin Brân-

cuşi de către statul român.

Legea prevede că, pe 19 fe-

bruarie, autorităţile administra-

ţiei publice locale şi centrale pot 

organiza şi sprijini logistic şi ma-

terial manifestări cultural-artis-

tice dedicate acestei zile.

În acest sens, la Cluj-Na-

poca, „Ziua Brâncuşi” a fost 

celebrată marţi, 19 februarie 

2019, printr-o expoziţie de car-

te despre marele sculptor ro-

mân, la Biblioteca Judeţeană 

„Octavian Goga”.

Constantin Brâncuşi s-a năs-

cut pe 19 februarie 1876, la Ho-

biţa, judeţul Gorj, şi a absolvit, 

în 1902, Şcoala Naţională de Ar-

te Frumoase din Bucureşti.

Brâncuşi s-a stabilit la Paris, 

unde s-a stins din viaţă în mar-

tie 1957 – a fost înmormântat 

în cimitirul Montparnasse -, lă-

sând moştenire statului român 

atelierul său şi un număr im-

portant de lucrări. Statul român, 

condus de partidul comunist, a 

refuzat însă să accepte moşte-

nirea lui Brâncuşi. Astfel, ateli-

erul său a revenit statului fran-

cez, iar Muzeul Naţional de Ar-

tă Modernă din Paris păstrează 

lucrările lăsate moştenire statu-

lui român prin testament.

Ansamblul Brâncuşi de la Târ-

gu-Jiu a fost inclus, în 1991, pe lis-

ta tentativă a UNESCO. În ianua-

rie 2018, Ministerul Culturii rede-

pus dosarul de candidatură al An-

samblului Brâncuşi pentru inclu-

derea în patrimoniul mondial 

UNESCO. Potrivit site-ului Institu-

tului Naţional al Patrimoniului, 

ansamblul realizat în România es-

te singura lucrare de artă monu-

mentală de amploare creată de 

Constantin Brâncuşi, care avea la 

data conceperii proiectului (1935 

– 1936) o recunoaştere mondială.

În ultimii ani, cota de piaţă 

a lui Constantin Brâncuşi, care 

a contribuit major la înnoirea 

limbajului şi viziunii plastice în 

sculptura contemporană, a cres-

cut semnifi cativ.

143 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși
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SUA şi Coreea de Nord iau 

în considerare un schimb 

de ofi ţeri de legătură, un 

pas important pentru a 

construi relaţii diplomati-

ce ofi ciale, conform a 

două surse familiare cu 

discuţiile, anunţă CNN.

Informaţiile vin cu doar câ-

teva zile înainte ca preşedinte-

le american Donald Trump şi li-

derul nord-coreean Kim Jong-un 

să participe la un summit care 

va avea loc în Vietnam.

Trump şi Kim s-au întâl-

nit în Singapore în 2018 şi 

au semnat un comunicat co-

mun care include angaja-

mentul din partea ambelor 

ţări de a stabili „noi relaţii 

SUA-Coreea de Nord în con-

formitate cu dorinţa popoa-

relor celor două ţări pentru 

pace şi prosperitate”.

Cele două surse susţin că 

primul pas în acest sens este 

reprezentat de schimbul de ofi -

ţeri. Din partea SUA ar putea 

fi  trimişi mai mulţi ofi ţeri de 

legătură pentru a deschide un 

birou în Coreea de Nord, co-

ordonat de un ofi ţer important 

al Serviciului de Afaceri Exter-

ne care vorbeşte coreeană.

Un acord similar a fost fă-

cut în 1994, lucru care a dus 

la negocieri extinse privind un 

schimb de ofi ţeri de legătură, 

începând cu şapte ofi ţeri în fi -

ecare ţară. La acel moment, 

SUA au semnat şi un contract 

de închiriere de spaţiu la mi-

siunea diplomatică a Germa-

niei. Însă până la sfârşitul lui 

1995, Coreea de Nord a anu-

lat planul, conform presei din 

cauza unor tensiuni după ce 

un elicopter american a fost 

dat jos în timp ce zbura dea-

supra Zonei Demilitarizate în-

spre Coreea de Nord.

Kim Jong Un s-a angajat, în 

summitul din Singapore, să ac-

ţioneze în favoarea ”denuclea-

rizării” peninsulei coreene. Pu-

ţine progrese s-au înregistrat du-

pă această promisiune, însă în 

septembrie dictatorul nord-co-

reean s-a declarat pregătit de 

noi măsuri, precum o desfi inţa-

re permanentă a instalaţiei nu-

cleare de la Yongbyon, în schim-

bul unor „măsuri coresponden-

te” din partea Statelor Unite.

SUA şi Coreea de Nord, 
primul pas spre relaţii diplomatice oficiale

Preşedintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude 

Juncker, a afi rmat că 

guvernul britanic va putea, 

cel mai probabil, să obţină 

o amânare a termenului de 

29 martie prevăzut pentru 

ieşirea Regatului Unit din 

Uniunea Europeană, dacă 

va solicita acest lucru, 

transmite marţi dpa.

„Orice decizie de a solicita 

mai mult timp ţine de Marea 

Britanie. Dacă s-ar face o astfel 

de cerere, nimeni din Europa 

nu i s-ar opune”, a spus Juncker 

într-un interviu acordat ziaru-

lui german Stuttgarter Zeitung.

„Dacă întrebaţi cât timp 

poate fi  amânată retragerea, 

nu am niciun termen-limită 

în vedere”, a adăugat el.

„Când vine vorba de Brexit, 

e ca la tribunal sau pe ocean: 

suntem la mila Domnului”, a 

comentat Juncker.

Prim-ministrul britanic The-

resa May încearcă să convingă 

parlamentul de la Londra să va-

lideze acordul de retragere sem-

nat cu liderii UE în noiembrie 

2018 şi pe care Bruxellesul a 

subliniat că nu-l va modifi ca. 

Principalul punct de dezacord 

este aşa-zisa „plasă de siguran-

ţă”, clauza ce garantează că în-

tre Irlanda de Nord şi Republi-

ca Irlanda nu va exista o fron-

tieră fi zică după Brexit.

În cadrul demersurilor vi-

zând să se evite ieşirea Marii 

Britanii din UE la 29 martie fă-

ră un acord prealabil – adică un 

Brexit no-deal -, luni seara ne-

gociatori britanici s-au întâlnit 

la Bruxelles cu principalul ne-

gociator al UE, Michel Barnier.

Un purtător de cuvânt gu-

vernamental britanic a declarat 

ulterior că întâlnirea dintre Bar-

nier, ministrul britanic pentru 

Brexit, Stephen Barclay, şi con-

silierul juridic al Coroanei şi gu-

vernului pentru Anglia şi Ţara 

Galilor, Geoffrey Cox, a fost con-

sacrată „rezolvării chestiunii ne-

fi nalizate a backstop-ului” şi a 

fost una „productivă”.

„Am convenit să explorăm 

în continuare folosirea unor 

aranjamente alternative, mai 

ales în vederea asigurării ab-

senţei unei frontiere dure în 

Irlanda de Nord”, a menţionat 

purtătorul de cuvânt.

Deputaţii britanici au adop-

tat luna trecută un amenda-

ment care cere guvernului să 

renegocieze clauza de backstop, 

dar până acum nu s-au înre-

gistrat progrese semnifi cative 

în acest sens în noile discuţii 

dintre Marea Britanie şi UE.

Regatul Unit intenţionează 

să se retragă din Uniunea Euro-

peană la data stabilită, pe 29 

martie, în ciuda sugestiei preşe-

dintelui Comisiei Europene, 

Jean-Claude Juncker, că Brexit-ul 

ar putea fi  amânat până după 

alegerile europarlamentare din 

mai, a precizat marţi ministrul 

britanic de resort, Lordul Calla-

nan, citat de PA.

Juncker: „Nimeni dintre liderii 
Uniunii Europene nu s-ar opune” 
unei amânări a Brexitului
Prim-ministrul britanic Theresa May încearcă să convingă parlamentul de la 
Londra să valideze acordul de retragere semnat cu liderii UE în noiembrie 2018

Ofi cialii polonezi şi-au 

anulat orice participare la 

o reuniune a Grupului de 

la Vişegrad, programată să 

se desfăşoare în Israel luni 

şi marţi, după ce premierul 

israelian Benjamin 

Netanyahu a sugerat, potri-

vit presei, că Polonia a fost 

complice la Holocaust, 

transmite Reuters. 

Reuniunea a fost anulată.

Prim-ministrul Poloniei, 

Mateusz Morawiecki, a anun-

ţat initial că nu se va prezen-

ta la întâlnirea cu omologii 

săi din Cehia, Slovacia şi Un-

garia şi că îl va trimite în lo-

cul său pe ministrul de exter-

ne Jacek Czaputowicz. Şeful 

cancelariei guvernului de la 

Varşovia, Michal Dworczyk, 

a declarat luni postului public 

de radio că este posibil să nu 

mai participe la eveniment ni-

ciun ofi cial polonez.

Ulterior, Morawiecki a co-

municat, potrivit DPA, că Po-

lonia s-a retras de la reuniu-

ne, iar premierul Cehiei, An-

drzej Babis, citat de Reuters, 

a anunţat că evenimentul nu 

va mai avea loc, în schimb 

vor fi  dialoguri bilaterale.

Potrivit lui Babis, întruni-

rea Grupului V4 ar putea fi  

reprogramată în a doua jumă-

tate a anului.

Cu ocazia summitului pen-

tru Orientul Mijlociu care a 

avut loc săptămâna trecută la 

Varşovia, presa israeliană a 

relatat o afi rmaţie a lui Ne-

tanyahu potrivit căreia niciun 

polonez nu a fost judecat pen-

tru colaborarea cu naziştii. 

Conflict diplomatic 
între Polonia şi Israel

Viceprim-ministrul irlan-

dez Simon Coveney a 

exprimat luni, la Bruxelles, 

„frustrarea” guvernului 

său în urma incapacităţii 

Marii Britanii de a ratifi ca 

un acord pentru o ieşire 

ordonată din Uniunea 

Europeană, transmite AFP.

„Evident, există frustrare”, 

le-a declarat jurnaliştilor Simon 

Coveney, care deţine şi funcţia 

de ministru de externe, după o 

reuniune cu şefi i diplomaţiilor 

din Uniunea Europeană.

Prim-ministrul britanic The-

resa May încearcă să convingă 

parlamentul de la Londra să 

valideze acordul semnat cu li-

derii UE în noiembrie 2018, în 

schimbul câtorva modifi cări.

Însă liderii europeni, aşa 

cum a arătat Coveney, au sub-

liniat că acest lucru nu este 

posibil, şi că în acord ar tre-

bui să fi gureze clauza ce ga-

rantează că între Irlanda de 

Nord şi Republica Irlanda nu 

va exista o frontieră fi zică.

„Sarcina mea este să încerc 

să protejez interesele irlandeze 

şi poporul irlandez în cursul 

Brexit-ului, care nu este o poli-

tică irlandeză”, a menţionat el.

„Suntem pe cale să chel-

tuim milioane de euro în 

Irlanda pentru a ne pregă-

ti pentru un Brexit fără acord 

în scopul de a încerca să 

protejăm cetăţenii irlan-

dezi”, a continuat el.

„Nu este ceva cu care ne 

dorim să ne confruntăm. Bi-

neînţeles că dorim o solu-

ţie. Şi da, există frustrare”, 

a declarat Coveney.

„Ne rămân mai puţin de 

40 de zile până când Marea 

Britanie părăseşte Uniunea 

Europeană şi încă nu ştim ce 

anume cere guvernul brita-

nic pentru a permite ca acest 

acord să fi e ratifi cat”, a re-

zumat ministrul irlandez.

Irlanda, „frustrată” de 
incapacitatea Marii Britanii

Preşedintele american 

Donald Trump a declarat 

luni că secretarul său 

adjunct al justiţiei şi un 

fost şef al FBI "au aerul că 

au planifi cat un act extrem 

de ilegal" discutând în 2017 

despre mijloace constituţio-

nale de a-l îndepărta de la 

putere, relatează AFP.

Aceste schimburi au fost con-

fi rmate de Andrew McCabe, ca-

re a asigurat interimatul la con-

ducerea poliţiei federale ameri-

cane (FBI) după demiterea lui 

James Comey în mai 2017.

În acea perioadă, a spus 

el într-un interviu difuzat du-

minică, secretarul adjunct al 

justiţiei Rod Rosenstein şi el 

însuşi erau "extrem de îngri-

joraţi" pe subiectul preşedin-

telui Trump, suspectat că a 

dorit să blocheze ancheta a-

supra unei posibile înţelegeri 

secrete între echipa sa de 

campanie şi Moscova.

În acest context, cei doi au 

avut „discuţii despre cel de-al 

25-lea amendament” din Con-

stituţie, care le permite vicepre-

şedintelui şi unei majorităţi din 

cabinet să îl demită pe preşe-

dinte dacă acesta este declarat 

„inapt” să îşi exercite funcţiile, 

a afi rmat Andrew McCabe.

Preşedintele Trump a reac-

ţionat la aceste dezvăluiri, pu-

nând la îndoială credibilita-

tea lui Andrew McCabe – de-

mis în martie 2018 de FBI pen-

tru „lipsă de sinceritate”.

„Wow, atâtea minciuni din 

partea directorului FBI interi-

mar Andrew McCabe, între 

timp dezonorat. El a fost de-

mis pentru minciunile sale, 

iar povestea sa devine acum 

şi mai problematică”, a scris 

preşedintele republican.

Trump denunţă o tentativă 
de a fi îndepărtat de la putere

Theresa May alături de Jean-Claude Juncker
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Anunt privind prelungirea sesiunii de cereri de depunere a proiectelor
din 2018

Asociaţia GAL Someș Transilvan anunţă prelungirea sesiunii de cereri de proiecte din 
2018 pentru următoarele măsuri:

M2/6B – Valorifi carea patrimoniului local şi consolidarea identităţii locale – ses.2/2018

Benefi ciari eligibili:
•Autorităţi publice locale sau asociaţiile acestora (ADI-uri)
•Instituţii de cult
•Instituţii de învăţământ locale
•ONG înfi inţate în baza legii 26/2000
•Cooperative
Fonduri disponibile: 89.960 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect:
•5.000 – 10.000 EUR/proiect pentru APL-uri.
•5.000 – 15.000 EUR/proiect pentru proiecte care prevăd dotări.
•5.000 – 30.000 EUR/proiect pentru proiecte de servicii sau mixte, implementate de 

entităţi altele decât APL-uri

M9/1C – Formare şi transfer de cunoştinţe – ses.2/2018

Benefi ciari eligibili:
•Furnizorii de servicii de formare sau de alte servicii de transfer de cunoștinţe și de ac-

ţiuni de informare și care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și de selecţie
Fonduri disponibile: 20.456 Euro
Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 20.456 Euro
Data limită de primire a proiectelor:-08.03.2019
Locul unde se pot depune proiectele: Biroul GAL Someș Transilvan, din loc. Bonţida, str. 

Mihai Eminescu nr. 446 în intervalul orar 09:00-14:00 de luni până joi, iar vineri între ore-
le 09:00-12:00

Informațiile detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.galsomestransilvan.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Someș Transilvan.

Date de contact:
Asociația GAL Someș Transilvan
Str. Mihai Eminescu, Nr. 446, Loc. Bonțida, Jud. Cluj.
Tel: 0264 262 003
e-mail: galsomestransilvan@yahoo.com
site: www.galsomestransilvan.ro

Titlul proiectului:”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE ȘI ANIMARE”, proiect fi nanțat prin Fon-
dul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală, Axa LEADER din PNDR 2014-2020, sub-Măsura 19.4, 
conform Contract  de fi nanţare subsecvent nr 1 nr. C 1940 1068 01 16 6 13 75853/29.12.2016, încheiat  
între   A.F.I.R. și Asociaţia GAL Someș Transilvan

Modul Incognito din 

Google Chrome nu mai 

este de mult foarte efi ci-

ent în blocarea urmăririi 

activităţii online de către 

anumite site-uri. 

Problema se va remedia 

însă în curând.

În momentul în care acce-

sezi o pagină web folosind 

modul incognito din Chrome, 

aceea ar trebui să se compor-

te normal. Conţinutul ar tre-

bui să fi e afi şat neschimbat, 

doar cu menţiunea că recla-

mele pe care le vezi nu vor 

mai fi  personalizate în func-

ţie de istoricul tău online. Din 

cauza faptului că respectivul 

mecanism implică un profi t 

mai mic pentru site-urile web 

accesate, tot mai multe pagini 

web ajung să refuze să se în-

carce dacă nu dezactivezi In-

cognito, scrie playtech.ro.

Partea ciudată este că mul-

ţi dintre cei care folosesc In-

cognito o fac pentru a nu avea 

stocat pe sistem istoricul de 

navigare. Nimeni nu are inten-

ţia să micşoreze profi tul web-

site-ului de la capătul fi rului. 

Este o consecinţă nedorită.

În orice caz, conform ce-

lor de la 9to5Google, o versi-

une viitoare de Google Chro-

me va adresa problema si-

te-urilor care blochează com-

plet utilizatori în momentul 

în care folosesc modul Incog-

nito din browserul Google.

Totul pleacă de la cook-

ie-urile care nu-ţi mai pot fi  

stocate pe sistem într-o sesi-

une Incognito. Acele cook-

ie-uri ajută la urmărirea acti-

vităţii online, personalizare 

reclamelor şi, într-un fi nal, la 

profi tabilitate. Dacă vrei să în-

ţelegi despre ce este vorba, 

încearcă să foloseşti modul 

Incognito pentru a accesa MIT 

Technology Review.

Ca un site să-şi dea seama 

că eşti pe Incognito, verifi că 

API-ul FileSystem, care facili-

tează stocarea de fi şiere per-

manente pe sistem. Acela este 

dezactivat în mod implicit când 

profi ţi de intimitatea sporită în 

browser. Din acest punct de ve-

dere, API-ul cu pricina va ră-

mâne dezactivat pe viitor, dar 

Google Chrome va deveni mai 

efi cient în a păcăli site-ul pe 

care eşti că funcţionează.

Modul în care va păcăli si-

te-urile accesate în Incogni-

to implică crearea unei par-

tiţii virtuale în RAM cu fi şi-

erele stocate de diverse pa-

gini web, doar pentru a şter-

ge acea partiţie în momentul 

în care ai închis browserul 

sau ai încetat sesiunea de na-

vigare privată. Acest update 

va ajunge la majoritatea uti-

lizatorilor odată cu lansarea 

Chrome 76, peste câteva luni.

Modul Incognito din Google Chrome 
va deveni mai eficient

Facebook a oprit o încer-

care de infl uenţare a ale-

gătorilor în Republica 

Moldova, ceea ce alimen-

tează temeri cu privire la 

faptul că alegerile europe-

ne din mai ar putea fi  

vizate la rândul lor, a 

anunţat gigantul ameri-

can, relatează Reuters.

Angajaţi ai Guvernului mol-

dovean aveau legături cu o par-

te a acestor activităţi, a anunţat 

grupul, cu sediul în California. 

Autorităţile de la Chişinău au 

negat că ar şti ceva în acest sens.

„Comportament 
neautentic”

Facebook a precizat că a 

şters numeroase pagini şi con-

turi concepute astfel încât să 

pară pagini de opinie indepen-

dente şi să se prezinte drept o 

organizaţie locală de verifi ca-

re a faptelor în vederea alege-

rilor parlamentare prevăzute 

la sfârşitul săptămânii.

„Ei au creat, astfel, o buclă 

de feedback”, a declarat la 

Bruxelles însărcinatul Face-

book cu securitatea ciberneti-

că Nathaniel Gleicher.(foto)

„Potrivit evaluărilor noas-

tre, existau legături între o 

parte a acestei activităţi şi per-

soane asociate Guvernului 

moldovean”, a precizat el.

Guvernul a anunţat că salu-

tă orice iniţiativă de combate-

re a ştirilor false „fake news”, 

precizând că nu verifi că con-

turile private a celor peste 

200.000 de angajaţi ai statului.

„Ei au diverse vederi şi 

opinii politice, iar statul es-

te obligat să menţină limita 

între lupta împotriva feno-

menului fake news şi garan-

tarea libertăţii de exprima-

re a cetăţenilor”, a sublini-

at executivul .

Facebook a anunţat că a 

şters 168 de conturi, 28 de pa-

gini şi opt conturi de Instagram 

cu un „comportament neau-

tentic”. Aproximativ 54.000 de 

conturi au urmărit cel puţin 

una dintre aceste pagini pe re-

şeaua de socializare.

Deţinătorii paginilor şi con-

turilor respective au postat 

de obicei mesaje despre ştiri 

locale şi probleme politice 

precum solicitări de educaţie 

în limbile rusă şi engleză şi 

o eventuală reunifi care cu Ro-

mânia, a precizat gigantul.

Facebook şi apărarea 
alegerilor libere

Facebook şi-a intensifi cat 

eforturile în lupta împotriva dez-

informării, vizând conturi din 

Rusia, Iran şi Indonezia în ulti-

mul an, în urma unor critici cu 

privire la faptul că nu face su-

fi cient să oprească extremismul 

şi propaganda online.

Vulnerabilităţile expuse în a-

ceastă fostă republică sovietică, 

situată între România, un stat 

membru UE, şi Ucraina, repre-

zintă totodată un avertisment î-

naintea alegerilor în Ucraina şi 

alegerilor europene.

Uniunea Europeană (UE) 

exercită presiuni asupra gigan-

ţilor reţelelor de socializare să 

facă mai mult pentru a opri 

ceea ce denunţă drept încer-

cări ruse de a submina demo-

craţii occidentale prin campa-

nii de dezinformare care sea-

mănă disensiuni. Rusia a ne-

gat în mod repetat acuzaţiile.

Tentative simple de manipu-

lare pot afecta alegerile, a aver-

tizat Gleicher. „Începem să ob-

servăm că actori încearcă să cre-

eze impresia că există o mani-

pulare, fără să existe prea mul-

te conturi”, a declarat el.

„Echipele noastre sunt de-

ja operaţionale şi se concen-

trează asupra alegerilor par-

lamentare europene, iar aces-

te (acţiuni) nu vor face decât 

să crească odată cu apropie-

rea alegerilor, iar rimul ame-

ninţării creşte”, a declarat el.

Afectat de scandaluri, Gu-

vernul prooccidental moldo-

vean nu a reuşit să crescă ni-

velul de trai în ţară. Acest lu-

cru i-a împins pe mulţi alegă-

tori către socialişti, favorabili 

unei apropieri faţă de Rusia.

Parlamentul European (PE) 

a catalogat în noiembrie Re-

publica Moldova drept un „stat 

captiv al unor interese oligar-

hice” şi există îngrijorări cu 

privire la corectitudinea ale-

gerilor parlamentare moldo-

vene de la 24 februarie.

Potrivit unor analişti, scru-

tinul nu va conduce la forma-

rea unei majorităţi parlamen-

tare, ceea ce ar putea condu-

ce la luni de dispute sau la 

convocarea unor noi alegeri.

Este Facebook cea mai eficientă armă 
împotriva democraţiei?
Ce se întâmplă în Republica Moldova înaintea alegerilor de duminică?
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

¤ 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, utili-
tăţi, apă în curte, curent electric. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-079283. (4.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădi-
nă 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. (4.7)

¤ Ocazie! Vând casă cu 3 camere, 
baie, bucătărie, cămară, beci, so-
be noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (4.7)

¤ 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.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(4.15)

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis 
de blocurile ANL, cu mult sub 
preţul pieţei. Informaţii și detalii 

suplimentare la telefon 
0746-402720. (7.7)

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.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), 
hotarele „Iricău și Fântânele”, 
arabil 1,60 hectare, respectiv 
0,77 hectare. Tel. 0729-442.031.

¤ 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 Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 
051260.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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 experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0758-356073.

Angajăm

ŞOFERI TIR
curse tur-retur Cehia, 

contract 4 curse/lună, 

diurnă+salariu.

Relaţii de la ultimele 

locuri de muncă.

Informaţii suplimentare la 

tel. 0727-667733. (1.7)

¤ Clujean serios caut de lucru 
cu ziua, sau execut zugrăveli în 
lavabil, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer cali-
tate, seriozitate maximă. Cei 
interesaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (4.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. 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

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (3.7)

¤ Caut persoană pentru pregă-
tire/livrare pachet lunar la Peni-
tenciarul Aiud, pentru un inte-
lectual ardelean. Vă rog să scri-
eţi pe adresa: Bat Gabriel, Peni-
tenciarul Aiud, jud. Alba. (5.7)

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la do-
miciliul clientului, cu garanţie. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la 0264-547523, 0744-877328.

ELECTRO

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

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-542151. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-
gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (4.7)

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. (6.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 

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.

Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informaţii 
la telefon 0264-437710. (4.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (4.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru în-
chis balcoane, pentru ferestre, des-
hidere stânga, oscilobatant, preţ 
600 RON. Tel. 0748-220979. (4.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

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

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

DIVERSE

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (4.7)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând reviste de modă pen-
tru croșetat și diferite materi-
ale pentru croșetat, preţ ne-
gociabil. Informaţii supimen-
tare la 0264-590688, seara. 
(4.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngri-
jire a plantelor de interior, 
396 pliante și Grădinărit în o-
rice anotimp, 252 pliante. In-
formaţii la tel. 0744-479172. 
(4.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, 
medicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (11.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (9.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (4.15)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI DIN ANII “80-90 , 
enciclopedie completă. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0723-064864. (4.7)

LICITAȚII

¤ Direcția Generală Regională 
a Finanțelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Serviciul Fiscal Munici-
pal Dej, cu sediul în loc. Dej, 
str. M. Eminescu, nr. 2, vinde la 
licitație publică, în data de 
12.03.2019, ora 10.00, cam. 
28, următoarele bunuri mobi-
le/ imobile: - Stoc de marfă 
pompe funebre; - Stoc de mar-
fă produse alimentare; - Mobi-
lier de bar (canapele pânză, 
măsuță terasă, canapele piele 
ecologică, măsuțe bar, tabureţi 
piele ecologică). Bunurile mo-
bile/ imobile nu sunt grevate 
de sarcini. Informații suplimen-
tare pot fi obținute la sediul 

Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
str. M. Eminescu, nr. 2, camera 
28, telefon 0264.216230, int. 
132 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
Info ANAF - „anunțuri - vânza-
rea prin licitație a bunurilor se-
chestrate” - Structura DGRFP 
Cluj.

PIERDERI

¤ VERANDRIN SHOP SRL-D cu 
sediul în Turda, str. Augustin 
Bunea, nr. 2, jud. Cluj, 
J12/3113/2012, C.U.I. 
30926403, declar pierdut certi-
ficat de înmatriculare și consta-
toare. Se declară nule.

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE MEDIU

SC NEVA CONSTRUCT INVEST SRL  anunta publicul 
interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Elaborare proiect pentru 
demolare constructii existente si elaborare PUD si proiect 
pentru autorizarea lucrarilor de construire imobil cu 
functiune de cazare turistica, amenajari exterioare si 
imprejmuire proprietate”, propus a fi  amplasat in Cluj-
Napoca, str Cometei, nr 16-20.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din mun Cluj-
Napoca, str Calea Dorobantilor, nr 99, in zilele de luni-joi 
intre orele 09.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-12.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Cluj-Napoca.
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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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

Clinica privată

de obstetrică și ginecologie 

GYNIA 
din Cluj,

angajează 

INSTRUMENTARĂ 

cu normă întreagă

Așteptăm CV-uri cu poza pe adresa de email: 

spital@gynia.ro ‘’

ANUNȚ CONCURS

Primăria comunei Ciucea cu sediul în: localitatea Ciucea, 
strada Principală, nr. 9, județul Cluj, în baza legii 188/1999, 
organizează concurs pentru ocuparea următorului post 
vacant pentru funcție publică:

Denumirea postului : referent asistent, clasa III
Condiţii specifi ce de participare la concurs:
-nivelul studiilor:medii
-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 

postului: minim 6 luni 
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă:- data de 25.03.2019, ora 10:00, la sediul 

instituției.
Interviu:- data de 28.03.2019, ora 10;00, la sediul instituției.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în  termen 

de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Ofi cial.
Date contact: tel: 0733661346
Email:primaria_ciucea@yahoo.com

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria municipiului Cluj-Napoca 
– Direcţia Ecologie Urbană și Spaţii 
Verzi în colaborare cu companiile de 
salubritate SC Brantner Vereș SA și SC 
Rosal Grup SA Cluj-Napoca, organizează

întâlniri în vederea conștientizării 
populaţiei cu privire la obligaţia legală, 
conform HG 211/2011 privind regimul 

deșeurilor și OUG 74/2018, de colectare selectivă a deșeurilor, 
la creșterea cantităţilor de deșeuri reciclabile colectate de 
la populaţie, în vederea atingerii ţintelor de reducere a 
deșeurilor depozitate.

La aceste intâlniri sunt invitaţi reprezentanţi ai fi rmelor 
de administrare imobile și ai asociaţiilor de proprietari/
locatari (administratori/președinţi).

Întâlnirile se vor desfășura în incinta cinematografelor 
Mărăşti (în data de 14.03.2019, 11.04.2019, 16.05.2019 
și 27.06.2019) și Dacia (în data de 21.02.2019, 21.03.2019, 
18.04.2019, 09.05.2019 și 20.06.2019), în Sala de 
cinematograf, în intervalul orar 16.00-18.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ NAPOCA
 scoate la concurs,  pe perioadă determinată de 1 an 

un post de medic specialist neurologie in cadrul 
Compartimentului de Neurologie al Spitalului Clinic 
Municipal Cluj Napoca.

Informaţii  despre condiţiile de concurs și conţinutul 
dosarului de înscriere se obţin de la sediul Spitalului 
Clinic Municipal Cluj Napoca, str.Tăbăcarilor nr.11 
Serviciul RUNOS, tel.0735406105 și de pe site-ul 
spitalului: www.spitalclujana.ro.

ANUNŢ

Nouă campanie de colectare DEEE 
Sâmbătă – 23.02.2019

A doua acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă,  23 februarie 2019 şi 
va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal in colaborare cu Asociatia Ecotic:
Cartier Mănăștur - str. Bucium - zona garaj CTP
Centru - zona Sala Sporturilor
Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului de 

pe str. Observatorului 107

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 
de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate. 

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil 
intenţia de a se debarasa de deșeurile electrice provenite 
din casare iar persoanele fi zice sunt rugate să nu arunce 
aceste deșeuri împreuna cu deșeurile menajere. 

Conform contractului de salubritate, DEEE sunt preluate 
de operatorul de salubritate cu titlu gratuit, la solicitarea 
benefi ciarului. 

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:
DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; 

DEEE distrug mediul datorită substanţelor toxice pe care le 
conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 
ape și aer; (ex. un televizor poate polua  50 m2 de sol timp 
de 30  ani, frigiderele conţin freon, o substanţă responsabilă 
de distrugerea stratului de ozon care protejează atmosfera 
de radiaţiile UV).
DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și 

acumulatorii conţin materiale utile cum ar fi  cupru, nichel, 
cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu aruncate 
la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se 
evită/se micșorează extragerea de materii prime care duc 
la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă 
nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și 
electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010. 

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste 
deșeuri să ajungă în locurile special amenajate pentru ca 
ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 
autorizaţi.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal - tel. 0264-
456863 (gratuit din reţeaua Romtelecom);

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare 
se vor desfăşura conform următorului program:

-30.03.2019
-27.04.2019
-25.05.2019
-29.06.2019

-27.07.2019
-31.08.2019
-28.09.2019
-26.10.2019
-30.11.2019
-28.12.2019

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, ECOMAX 
AUTOTEAM SRL-D având Sediul Social în Cluj-Napoca, 
Str. Tazlău, Nr.7, Ap.15, anunţa începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivele: 
4520- întreţinerea şi repararea autovehiculelor (vopsitorie) 
din localitate Sânnicoară, str. Clujului, nr. 81, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de 
Luni-Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

ROBERT BOSCH S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu 
solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului și 
continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare pentru proiectul „Extindere fabrică de producţie 
AE – hală de producţie şi birouri CLJ103, extindere centru 
logistic CLJ104B, clădire depozitare CLJ119, amenajari 
exterioare, branşamente şi organizare de şantier aferentă”, 
propus a fi  amplasat în comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, 
str. Robert Bosch nr. 1, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţia pentru 
protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj 
Napoca, în zilele de luni –joi între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00, precum și la adresa de internet 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
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Baschetbalistele, 
deplasare 
la Sf. Gheorghe
Meciurile etapei a zecea din 
Faza II a Ligii Naţionale de 
Baschet Feminin se vor disputa 
miercuri, 20 februarie. Echipa 
CS ”U” Cluj va juca cu ACS Sepsi 
SIC Sfântu Gheorghe în Sala 
„Kati Szabo” din Sfântu 
Gheorghe. Meciul va începe la 
ora 19:00 și este cel care închi-
de etapa, celelalte jocuri înce-
pând la ora 18:00. Sepsi se 
afl ă pe locul doi în clasament 
cu 31 de puncte, iar 
Universitatea Cluj ocupă poziţia 
a șasea cu 20 de puncte, fi ind 
la egalitate cu Phoenix Știinţa 
Constanţa, locul 7.

”U” Cluj, faţă 
în faţă cu Steaua
Voleibaliștii Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj joacă meciul 
etapei a XVII-a, intermediară, a 
Diviziei A1 masculin, miercuri, 
20 februarie 2019, în deplasare 
la CSA Steaua București. 
Partida este programată cu în-
cepere de la ora 19:00 și va fi  
arbitrată de Cristian Dumitrescu 
din Craiova (A1) și Valentin 
Besoi din Râmnicu Vâlcea (A2), 
iar observator delegat din par-
tea Federaţiei Române de Volei 
este Angeluș Cotoanţă.

Handbalistele 
şi-au aflat adversarele

Tragerea la sorţi pentru stabi-
lirea meciurilor din cadrul op-
timilor de finală ale Cupei 
României la handbal feminin 
a avut loc marţi, 19 februarie, 
la sediul Federaţiei Române 
de Handbal Echipa 
Uiversitatea Cluj se va întâlni 
în această fază a competiţiei 
cu CSM Târgu Mureș, liderul 
seriei D din Divizia A. Meciul 
se va juca la Târgu Mureș în 
17 martie. Universitatea Cluj 
a ajuns în optimi după ce a 
trecut de CSU Știinţa București 
cu 31-25, iar CSM Târgu 
Mureș a învins echipa HC 
Activ CSO Plopeni cu 30-25.

Pe scurt

Jucătoarea română 

de tenis Simona Halep, 

nr. 2 WTA, s-a calificat, 

marţi, în optimile de 

finală ale turneului WTA 

de la Dubai (Emiratele 

Arabe Unite) după ce 

a învins-o pe canadianca 

Eugenie Bouchard, 

cu 7-6 (7-4), 6-4.

Simona Halep, favorită 3 

la acest turneu, s-a impus 

după o oră şi 42 de minute 

în faţa unei adversare afl ate 

pe locul 79 în ierarhia mon-

dială. Halep are acum 3-1 în 

meciurile directe cu Bou-

chard, care a câştigat singu-

ra confruntare în 2014 în se-

mifi nale la Wimbledon, cu 

7-6 (5), 6-2. Simona s-a im-

pus în 2014 în optimi la In-

dian Wells, cu 6-2, 1-6, 6-4, 

şi la Turneul Campioanelor, 

cu 6-2, 6-3, iar anul trecut a 

învins-o în turul secund la 

Australian Open, cu 6-2, 6-2.

Românca e foarte mulţu-

mită de jocul său şi speră 

să repete performanţa din 

2015, când a cucerit trofeul 

din Emiratele Arabe Unite 

şi a lăudat-o pe Bouchard, 

ajunsă pe locul 79 WTA.

„A trecut mult timp de 

atunci. Mă simt bine aici, 

de unde am amintiri minu-

nate. Am jucat un tenis foar-

te bun şi sunt foarte ferici-

tă că am mers mai departe. 

Forehand-ul mi-a mers bi-

ne, a fost o lovitură bună. 

Sunt un pic obosită, toată 

lumea poate vedea asta, dar 

încerc să mă concentrez pen-

tru fiecare minge. Ea joacă 

mai bine decât în urmă cu 

câţiva ani, când am mai ju-

cat contra ei. A fost în top 

10, deci ştie cum e să fii aco-

lo şi îi doresc să revină”, a 

declarat românca după suc-

cesul contra lui Bouchard.

Simona Halep a câştigat 

patru dintre cele cinci due-

luri directe contra lui Euge-

nie Bouchard. Singura vic-

torie a canadiencei a fost în 

2014, în semifinalele de la 

Wimbledon.

Simona Halep, favorită 3 

la acest turneu, s-a impus 

după o oră şi 42 de minute 

în faţa unei adversare afla-

te pe locul 79 în ierarhia 

mondială. Halep are acum 

3-1 în meciurile directe cu 

Bouchard, care a câştigat 

singura confruntare în 2014 

în semifinale la Wimbledon, 

cu 7-6 (5), 6-2.

Simona s-a impus în 2014 

în optimi la Indian Wells, 

cu 6-2, 1-6, 6-4, şi la Turne-

ul Campioanelor, cu 6-2, 6-3, 

iar anul trecut a învins-o în 

turul secund la Australian 

Open, cu 6-2, 6-2.

Halep şi-a asigurat pen-

tru calificarea în optimi un 

cec 29.695 dolari şi 105 

puncte WTA.

Simona Halep s-a despăr-

ţit de Van Cleemput şi pare 

decisă să meargă la urmă-

toarele turnee pe cont pro-

priu. Chiar şi aşa, o nouă 

colaborare cu Andrei Pavel 

nu este exclusă.

„Cneazul” pare tentat de 

o revenire în echipa Simo-

nei Halep, din care a mai 

făcut parte în 2018. Atunci, 

a decis să plece, fiind ne-

mulţumit că se află mai ma-

reu în umbra lui Darren Ca-

hill. Acum, am putea asista 

la o răsturnare de situaţie, 

iar Pavel ar putea reveni lân-

gă numărul 2 WTA.

După despărţirea de spor-

tiva din Constanţa, pentru 

Andrei Pavel a urmat o cola-

borare cu Marius Copil, care 

s-a încheiat însă în urmă cu 

puţin timp. În momentul în 

care a început colaborarea cu 

Andrei Pavel, în august 2018, 

Marius Copil se afl a pe locul 

91 în clasamentul ATP. În 

acest moment, Copil ocupă 

poziţia a 56-a în ierarhia mon-

dială şi se afl ă la cea mai bu-

nă clasare din carieră.

Simona Halep s-a calificat în optimile turneului de la Dubai

CFR Cluj dă lovitura şi 

îl readuce la cârma echi-

pei pe Dan Petrescu (51 

de ani), după demiterea 

lui Antonio Conceicao.

Mutarea părea imposibil 

de realizat în urmă cu câte-

va zile dar în acest moment 

este aşteptată doar confir-

marea oficială.

Bogdan Mara, directorul 

sportiv al echipei CFR Cluj, 

se afl ă în China şi l-a con-

vins pe Dan Petrescu să re-

vină în Gruia. „Bursucul” a-

re acceptul verbal al celor de 

la Guizhou şi speră ca azi să 

ofi cializeze despărţirea.

În acest moment, după 

demiterea lui Antonio Con-

ceicao, interimatul este asi-

gurat de Alin Minteuan.

Numele lui Dan Petrescu a 

fost tot mai des vehiculat la 

sfârşitul anului trecut ca o va-

riantă plauzibilă de a reveni pe 

banca tehnică a celor de la CFR 

Cluj, odată cu reintrarea în 

„schemă” a lui Marian Copilu.

La revenirea în ţară, du-

pă terminarea sezonului fot-

balistic în China, Dan Petres-

cu a mărturisit că ar fi  dis-

pus să negocieze preluarea 

băncii tehnice a echipei CFR 

Cluj, în cazul în care va fi  

contactat de campioană.

„Nu ştiu dacă mă vrea ci-

neva dacă CFR e pe primul 

loc şi au un antrenor, echipa 

joacă bine, am înţeles, nu văd 

care ar fi  motivul să se schim-

be antrenorul acum. Dacă aş 

fi  liber de contract, normal că 

aş vorbi cu orice echipă care 

mă doreşte. Şi dacă CFR m-ar 

dori, normal că aş vrea să vor-

besc cu ei. CFR Cluj are an-

trenor, eu sunt sub contract, 

rămâne de văzut ce va fi  în 

continuare. Cred că până în 

decembrie voi şti mai multe”, 

a declarat Dan Petrescu, în 

noiembrie 2018.

Deşi are un salariu imens 

în China, Dan Petrescu a 

ales să revină la CFR Cluj. 

Narcis Răducan a spus încă 

de sâmbătă seară, că sunt 

şanse mutarea să se realize-

ze, informaţia fiind confir-

mată apoi şi de Gabi Balint.

„Bursucul” a primit pes-

te două milioane de euro du-

pă ce a petrecut jumătate de 

an pe banca grupării chine-

ze. Guizhou Zhicheng a în-

cheiat ultima campionatul 

din China, cu 24 de puncte, 

opt sub penultima clasată.

Dan Petrescu se afl ă şi în 

topul celor mai bine plătiţi 

tehnicieni români. Doar Cos-

min Olăroiu câştigă mai bi-

ne ca el, 7 miliioane de do-

lari, la Jiangsu Suning.

Dan Petrescu a avut şase 

victorii, trei egaluri şi 12 în-

frângeri în cele 21 de me-

ciuri în care a stat pe ban-

ca lui Guizhou, în toate com-

petiţiile. Dan Petrescu are 

două titluri în cariera de an-

trenor, cu Unirea Urziceni 

şi CFR Cluj.

Conducerea CFR-ului a în-

cercat în mai multe rânduri 

să se despartă de Antonio 

Conceicao, fi ind nemulţumi-

tă de jocul arătat de campi-

oană, chiar dacă feroviarii 

sunt pe primul loc în Liga 1.

CFR a anunţat, marţi, că 

Alin Minteuan, antrenorul 

formaţiei secunde, va asigu-

ra interimatul campioanei, 

după rezilierea contractului 

cu Antonio Conceicao. Por-

tughezul a preluat echipa în 

iulie 2018 şi a condus-o în 24 

de partide, bifând 13 victo-

rii, 7 remize şi 4 înfrângeri.

CFR Cluj (48p) este lider 

în Liga 1, cu două etape îna-

inte de fi nalul sezonului re-

gulat. Formaţia din Gruia a-

re un avans de 3 puncte faţă 

de următoarele clasate, FCSB 

şi Craiova. Campioana mai 

are de jucat în deplasare cu 

Poli Iaşi şi acasă, cu Sepsi.

Dan Petrescu a adus al 

4-lea titlul de campioană la 

CFR, cu el la conducere, 

echipa a avut 54 de goluri 

marcate şi doar 19 primite, 

fiind neînvinsă pe teren pro-

priu, şi a reuşit 22 de me-

ciuri fără gol primit.

„Bursucul” se întoarce la CFR Cluj

Dan Petrescu a adus al 4-lea titlul de campioană la CFR în 2018

FC Argeș – SCM Râmnicu 
Vâlcea

CSA Steaua București – 
CSM Galaţi

AHCM Slobozia – HC 
Dunărea Brăila

CSU Universitatea de Vest 
Timișoara – CSM București

HC Zalău – SCM Gloria 
Buzău

CSM Târgu Mureș – CS 
Universitatea Cluj

CS Rapid București – CS 
Gloria 2018 
Bistriţa-Năsăud

HC Dinamo Bitcoin 
București – CS Măgura 
Cisnădie

Tabloul complet al 
optimilor de finală:
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