
LUNI | 21 IANUARIE 2019 | anul XXII, nr. 11 (5436) | 12 pagini | 1,50 lei

SOCIAL

Cinci ani de la tragedia 
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De ce nu ne iubește Bucureștiul?
În ultimii ani, Clujul a devenit un adevărat pol al culturii şi sportului

Cluj-Napoca, oraş care atrage turiştii ca un magnet, lipseşte din clipul pentru promovarea 
turismului cultural şi de city break lansat de Ministerul Turismului. În schimb, clipul promovează 
oraşe ca Alba Iulia sau Târgu Jiu, care nici măcar aeroport nu au. Oficialii de la Bucureşti spun 
că oraşele selectate reprezintă „importante simboluri pentru români”. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Pseudoştiinţă în manualul 
de Limba română de clasa a IV-a
Copiii învaţă că în Munţii 

Bucegi există o zonă 

în care organismul nu 

oboseşte şi se înviorează 

brusc. La Limba şi litera-

tura română!

Pseudoştiinţă, asta învaţă 

copiii din Manualul de Lim-

ba şi Literatura Română pen-

tru clasa a IV-a, avizat de Mi-

nisterul Educaţiei, acuză pă-

rintele unui copil. Manualul 

este publicat de Editura Intu-

itext, sub semnăturile a cinci 

specialişti acreditaţi.

Elevii de clasa a IV-a afl ă 

de la pagina 77 a Manualului 

de Limba şi Literatura Româ-

nă că „în Munţii Bucegi, în 

preajma stâncilor Babele şi 

Sfi nxul, există o zonă de un 

kilometru pătrat în care orga-

nismul nu oboseşte şi se în-

viorează brusc”.

Autorii manualelor citează 

nişte specialişti, însă fără să 

menţioneze vreo sursă clară, 

care spun că acolo „se mani-

festă un fenomen magnetic 

rar întâlnit, care are efecte be-

nefi ce uluitoare asupra orga-

nismului uman”.

Mai departe, aceştia fac 

apel la credinţa populară şi 

religie şi scriu că „avem de-a 

face cu legendarul loc dintre 

cer şi pământ numit Gura de 

Rai, un spaţiu între cer şi pă-

mânt cu un caracter sfânt, un 

loc benefi c”.

Aceste informaţii au fost 

descoperite de un părinte şi 

le-a semnalat pe Facebook.

Mai multe manuale au fost 

redactate greşit, între acestea 

fi ind cel de Biologie, în care 

într-o imagine care prezintă 

organele din corpul uman fi -

catul şi inima erau aşezate 

greşit, lungimea totală a va-

selor de sânge din corpul uman 

avea fi e peste 160.000 de ki-

lometri, fi e 96.000 de kilome-

tri, dar şi cel de Geografi e, în 

care oraşul Turnu Măgurele 

era poziţionat pe hartă acolo 

unde este, de fapt, oraşul Dro-

beta-Turnu Severin, la fel şi 

Marea Moartă, care era pusă 

pe hartă în locul Mării Roşii. 

În plus, insula Ascension era 

scrisă „Asuncion”, în timp ce 

Guyana Franceză era scrisă 

cu „i” şi nu cu ”y”.

De asemenea, au fost sem-

nalate greşeli şi în Manualul 

de matematică de clasa I, în 

care simbolul „mai mic” în-

tre numărul 12 şi numărul 

16 este trecut corect, doar 

că la interpretare se spune 

că, de fapt, 12 este mai ma-

re decât 16.

Fost ministru al Educaţiei 

şi profesor de Matematică, Li-

viu Pop a susţinut în mod ero-

nat că „în unele cazuri, 12 es-

te mai mare decât 16”.

prof. dr. Mirela Mihăescu - inspector școlar;

Ștefan Pacearcă - inspector școlar pentru învăţământ primar;

Aniţa Dulman - psiholog;

Crenguţa Alexe - corpul de metodiști al IȘJ Dâmbovița - în-
văţământ primar;

Otilia Brebenel - cercetător stiinţifi c al Institutului de Știinţe 
ale Educaţiei.

Cine sunt autorii manualului

O profesoară de limba 

engleză de la un liceu 

din Cluj a povestit experi-

enţa de necrezut prin care 

a trecut. O mamă a acu-

zat-o că îi învaţă pe copii 

cuvinte vulgare.

O profesoară de limba en-

gleză a predat părţile corpu-

lui unor elevi de clasa a III-a. 

Acolo copiii au învăţat cum 

se spune „laba piciorului”, 

adică „foot”, cuvânt care se 

pronunţă „fut”, fi indcă doi 

„o” în limba engleză se ci-

tesc „u”. Ce s-a întâmplat câ-

teva zile mai târziu a fost o 

situaţie parcă scoasă din fi l-

mele de comedie.

„În ultima săptămână de 

şcoală din decembrie, a ve-

nit la şcoală mama unui elev 

să mă reclame pe motiv că 

folosesc cuvinte vulgare la 

oră. Iniţial nu am ştiut des-

pre ce e vorba, apoi am în-

ţeles că doamna era focaliza-

tă pe laba piciorului din en-

gleză, adică pe fut (pronun-

ţie), foot (scriere). Am încer-

cat să îi explic doamnei că 

nu e un cuvânt vulgar, am 

venit chiar cu dicţionarul, 

i-am arătat pronunţia, sem-

nele de paranteză, dar doam-

na era nu şi nu! M-am ener-

vat şi am întrebat-o pe doam-

na de unde ştie copilul ei că 

acest cuvânt fut e vulgar şi 

unde l-a auzit”, povesteşte 

profesoara de limba engleză.

Mama în cauză a făcut o 

sesizare telefonică la Inspec-

toratul Şcolar Judeţean. 

„Există doar o sesizare tele-

fonică, nu există nimic înre-

gistrat. Se fac în acest mo-

ment verifi cări. Nu cred că 

este o chestiune serioasă, 

după părerea mea. Dacă e 

vorba de o chestiune lingvis-

tică doar, bineînţeles că nu 

se pune problema organiză-

rii unei comisii de cercetare. 

Reclamaţii de genul acesta 

avem foarte des”, declară Va-

lentin Cuibus, şeful ISJ Cluj.

Profesoara susţine că a fost 

chemată la ISJ, însă reprezen-

tanţii instituţiei nu confi rm 

acest lucru. „Inspectoarea de 

engleză îmi spune că nu a 

chemat-o”, a spus Cuibus.

„Au venit sărbătorile şi am 

crezut că doamna a înţeles şi 

problema s-a rezolvat. Am pri-

mit un telefon de la ISJ, şi deşi 

i-am explicat doamnei inspec-

tor despre ce este vorba, luni 

trebuie să mă prezint acolo pen-

tru a explica situaţia. Doamna 

a făcut reclamaţie şi este hotă-

râtă să mearga mai departe să 

mă scoată din învăţământ. 

Doamna este potentă fi nancia 

şi manager al unei fi rme din 

oraş. Directorul este speriat că 

din cauza mea va avea briga-

dă în şcoală întrucat ştie cu ce 

se ocupă doamna şi ce infl u-

enţă are în cercurile înalte. Co-

legii mei se uită ciudat la mi-

ne şi şuşotesc pe la colţuri. Cul-

mea e că au afl at şi copiii. Ima-

ginea mea este pătată. În 17 

ani de învăţământ nu mi s-a 

întâmplat aşa ceva niciodată şi 

nu am avut nicio reclamaţie. 

De ce trebuie să trec prin acest 

stres întrucât nu sunt vinova-

tă cu nimic. Dacă eu fac de 

supărare un ACV până luni, 

cine îmi dă înapoi sănătatea? 

Cum este posibil aşa ceva? Eu 

ştiu ce am de făcut, îmi anga-

jez şi un avocat la nevoie, dar 

până unde lăsăm alte persoa-

ne să ne distrugă viaţa? Stre-

sul la care sunt supusă în a-

ceste zile şi alături de mine şi 

familia mea cum îmi va afec-

ta sănătatea? Nu am fost om 

în aceste zile. Până unde mer-

ge ura faţă de cadrele didacti-

ce? De ce nu ne lăsaţi să ne 

facem meseria?”, a scris pro-

fesoara Adriana Stanciu.

Profesoară acuzată absurd 
de limbaj indecent
O profesoară a fost reclamată la Inspectoratul Şcolar Județean
că i-a învăţat pe copii denumirea piciorului în limba engleză! 

O profesoară a fost reclamată la Inspectoratul Şcolar că i-a învăţat pe copii denumirea piciorului în limba engleză
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Pesta porcină africană 

a ajuns în Bistriţa-Năsăud, 

după care s-a extins 

şi în judeţul Cluj, în satul 

Chiuieşti, informează 

DSV Cluj.

Suspiciunea a fost emisă 

la data de 16 ianuarie în ur-

ma emiterii unui buletin de 

analiză de către LSVSA Mara-

mureş. Probele au fost imedi-

at trimise către IDSA Bucu-

reşti, care a confi rmat suspi-

ciunea. Imediat, serviciile ve-

terinare au intervenit, zona a 

fost dezinfectată şi carcasele 

au fost distruse.

În acest sens au fost notifi -

cate Direcţiile Sanitar Veteri-

nare şi pentru Siguranţa Ali-

mentelor din judeţele Mara-

mureş şi Cluj. Ancheta epide-

miologică este în desfăşurare.

Pesta porcină africană nu 

afectează oamenii, neexistând 

nici cel mai mic risc de îm-

bolnăvire pentru oameni, acest 

virus având, însă, impact la 

nivel social din punct de ve-

dere economic”.

Pesta porcină africană 

evoluează în circa 300 de 

localităţi din 19 judeţe (în 

trei judeţe cazuri doar la 

mistreţi), cu un număr de 

1.127 de focare. De la debu-

tul epidemiei şi până în 11 

ianuarie a.c., la nivel naţi-

onal au fost sacrificaţi 

364.237 de porci afectaţi de 

boală şi au fost despăgubiţi 

8.535 de proprietari, valoa-

rea totală a plăţilor fiind de 

251.120.910 lei. Prezenţa vi-

rusului PPA în România a 

fost semnalată pentru pri-

ma oară în 31 iulie 2017, în 

judeţul Satu Mare.

„Am fost notifi caţi în cur-

sul zilei de vineri de către 

colegii de la Direcţia Sanitar 

Veterinară şi pentru Siguran-

ţa Alimentelor Bistriţa Năsă-

ud de faptul că s-a confi rmat 

un focar în mediul silvatic 

în judeţul Cluj pe o porţiu-

ne foarte mică, undeva la 

900 de metri în comuna Chi-

uieşti, care intră în zona de 

tampon, respectiv zona de 

protecţie. Am instituit pri-

mele măsuri în zonă. Jude-

ţul Cluj nu este afectat de 

restricţii de ordin sanitar ve-

terinar în momentul de faţă. 

Luni va fi  o şedinţă de cen-

tru de local a bolilor la Pre-

fectură pentru a pune în a-

plicare măsurile care se im-

pun în astfel de cazuri”, a 

transmis Ioan Oleleu, direc-

torul DSVSA Cluj.

Reamintim că anul trecut, 

în luna august, judeţul Cluj 

este în pericol să îşi piardă 

porcii, după ce DSVSA Sălaj 

s-a debarasat de un porc mis-

treţ infectat cu pestă porci-

nă, transportându-l la Pro-

tan Dej. Martin Mircea Adri-

an, directorul DSVSA Sălaj, 

a omis să îi avertizeze pe cei 

de la centrul de colectare al 

cadavrelor animale şi pe cei 

de la DSVSA Cluj că le-au 

trimis un porc infectat cu 

pesta porcină africană. Ca 

urmare a „călătoriei” unui 

pui de mistreţ infectat cu 

pestă porcină africană, de la 

Sălaj la Dej, Protan SA, sin-

gura fi rmă ce se ocupă cu 

eliminarea deşeurilor anima-

le şi incinerarea alimentelor 

necomestibile, a fost închi-

să pentru mai multe zile.

Pesta porcină africană a ajuns la Cluj. Au fost luate primele măsuri

Cluj-Napoca, Braşov sau 

Oradea, oraşe care au 

atras turiştii ca un mag-

net, lipsesc din clipul 

pentru promovarea turis-

mului cultural şi de city 

break lansat de 

Ministerul Turismului.

Cluj-Napoca, oraş cu eve-

nimente internaţionale şi fes-

tivaluri, a devenit un adevă-

rat pol al culturii şi sportului, 

în ultimii ani, cunoscut pe 

plan mondial. Lipseşte, însă, 

din clipul de pomovare a tu-

rismului. Potrivit Ministeru-

lui Turismului, durata limita-

tă a clipului a impus selecţia 

oraşelor care sunt descrise ca 

fi ind „cu importante simbo-

luri pentru români”.

City break în oraşe fără 
aeroport sau cu doar 
două obiective turistice

Clipul promovează, prin 

intermediul calătoriei unui cu-

plu, oraşele Alba Iulia, Sibiu, 

Târgu Jiu, Constanţa, Iaşi, Ti-

mişoara şi Bucureşti.

Numai că oraşele Alba Iu-

lia şi Târgu Jiu nu au aero-

port, iar în condiţiile în care 

infrastructura rutieră din Ro-

mânia suferă, turiştii străini 

ajung cu difi cultate în oraşe-

le prezentate în clip.

Lipsa municipiului Cluj-Na-

poca din clipul de promova-

re al ministerului a fost co-

mentată de şeful Centrului de 

Informare turistică ce ţine de 

Primăria Cluj-Napca, Manue-

la Cîmpean.

„Nu cred că cineva are un 

răspuns logic, nu găsesc de-

cât argumente pro, nu am ni-

ciun argument contra, nu am 

nicio explicaţie să nu fi e Clu-

jul printre oraşele din clip. Nu 

contest calitatea celorlalte ora-

şe, nu cred că suntem în con-

curenţă, este loc pentru fi eca-

re. Dar este absolut inexplica-

bil faptul că un oraş ca şi Clu-

jul, care e atât de iubit şi apre-

ciat pe plan naţional şi inter-

naţional nu se regăseşte pe a-

ceastă listă", spune Manuela 

Cîmpean, şeful Centrului de 

Informare turistică.

Aceasta motivează necesi-

tatea prezenţei Clujului într-un 

astfel de material de promva-

re prin prisma faptului că re-

levanţa istorică a oraşului „e 

de necontestat”, fi ind atâtea 

personalităţi „care îşi leagă 

numele de Cluj”.

„A fost Capitală Europea-

nă a Tineretului, a fost Oraş 

European al Sportului, este 

un oraş european şi anul aces-

ta mai mult ca oricând. Se bu-

cură de apreciere şi recunoaş-

tere atât pe plan naţional cât 

şi internaţional. Deci clar es-

te un oraş care merită să se 

regăsească pe harta turistică 

a României”, a completat Ma-

nuela Cîmpean.

Clujul e tot mai prezent 
pe harta internaţională 
a turismului

Cu evenimente precum fes-

tivalul de fi lm TIFF sau Un-

told şi Electric Castle ce atrag 

zeci de mii de participanţi la 

fi ecare ediţie, dar şi obiective 

inedite precum Salina Turda, 

Clujul a devenit tot mai pre-

zent pe harta mondială, fi ind 

o atracţie pentru turişti din 

toate colţurile lumii.

Statisticile Centrului de in-

formare turistică din Cluj-Na-

poca arată că în primele zece 

luni ale anului 2018 peste 

460.000 de turişti din Româ-

nia şi străinătate au vizitat 

oraşul de pe Someş.

Creşterea turismului în Cluj 

a fost susţinută şi de dezvol-

tarea aeroportului din oraş, 

de unde în prezent se ope-

rează zboruri către 38 de des-

tinaţii din 19 ţări din Europa 

şi Orientul Mijlociu. Clipul 

de promovare al ministeru-

lui, criticat pe Facebook Lan-

sarea clipului de către Minis-

terul Turismului în mediul on-

line a fost primit cu critici din 

partea utilizatorilor reţelei de 

socializare Facebook, pe de o 

parte pentru calitatea materi-

alului, pe de altă parte tocmai 

pentru faptul că oraşe precum 

Cluj-Napoca, Oradea sau Bra-

şov, dar şi zone precum Bu-

covina sau Maramureşului nu 

au fost prezente.

„Acesta nu este un mod de 

a promova România, se vede 

că acest videoclip a fost rea-

lizat de oameni incompetenţi. 

Majoritatea atracţiilor turisti-

ce prezentate în videoclip se 

situează în oraşe sau zone ca-

re nici măcar nu au aeroport, 

ceea ce înseamnă că pentru 

turişti acest demers va fi  foar-

te greu ca să ajungă la desti-

naţiile dorite”, a scris Holhoş 

Niculina Andreea.

Reacţia ministerului

Ministerul Turismului sus-

ţine că acest clip de promo-

vare include „oraşe cu impor-

tante simboluri pentru români, 

oraşe care întăresc ideea de 

comuniune într-un context 

evident de diversitate şi mul-

ticulturalitate, precum Con-

stanţa sau Sibiu”.

Clipul de promovare a cos-

tat 151.130 de lei (TVA inclus), 

fi ind realizat cu fonduri alo-

cate în cadrul unui proiect re-

alizat de Centenar.

Ministerul Transporturilor 

transmite că municipiul Alba 

Iulia a fost ales pentru faptul 

că este „oraş al Marii Uniri”, 

iar Sibiul pentru că a deţinut 

tilul de Capitală Culturală Eu-

ropeană în 2007.

„Târgu Jiu a reprezentat Ol-

tenia şi datorită sculpturilor 

lui Constantin Brâncuşi, un 

simbol al României. Constan-

ţa este reprezentativ pentru 

zona Dobrogei. Oraşul Iaşi a 

reprezentat Moldova graţie ro-

lului său important în înfăp-

tuirea Unirii şi datorită obiec-

tivelor sale care îl recomandă 

ca destinaţie de city-break. Ves-

tul ţării a fost reprezentat de 

Timişoara şi din perspectiva 

faptului că va fi  Capitala Cul-

turală Europeană în 2021”, se 

arată în răspunsul Ministeru-

lui Turismului.

De ce lipseşte Cluj-Napoca din clipul 
de promovare al Ministerului Turismului
Oraşe din Ardeal, care atrag mulţi vizitatori, lipsesc din clipul de promovare al Ministerului Turismului

MANUELA CÎMPEAN | șeful Centrului 
de Informare turistică

 „Este absolut inexplicabil faptul că un oraş 
ca şi Clujul, care e atât de iubit şi apreciat pe 
plan naţional şi internaţional nu se regăseşte 
pe această listă. A fost Capitală Europeană 
a Tineretului, a fost Oraş European al Sportului. 
Deci clar este un oraş care merită să se 
regăsească pe harta turistică a României“
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O fotografi e în care patronul 

Realitatea TV, Cozmin Guşă, 

apare alături de Sebastian 

Ghiţă, la Belgrad, a intrat 

în posesia Libertăţii. În ima-

gine, alături de cei doi, este 

şi Dan Andronic (acţionar 

majoritar al ziarului 

„Evenimentul zilei”) 

şi o a patra persoană.

Cozmin Guşă a confi rmat 

prezenţa la Belgrad.

„După cum vedeţi din fo-

tografi e, nu suntem singuri, 

ci cu un grup de prieteni, in-

clusiv oameni din presă. Am 

venit joi, am discutat câte ce-

va despre situaţia din mass-me-

dia şi am băut un şpriţ. Chiar 

acum mă îmbarc să revin în 

Bucureşti”, a spus Cozmin 

Guşă, informează Libertatea.

Dan Andronic a confi rmat, 

publicând fotografi a pe pagi-

na sa de Facebook.

„La Belgrad, împreună cu 

nişte prieteni. Înconjuraţi de 

civili. Civili everywhere. 

Amănunte să dea Cozmin. 

El e purtătorul de cuvânt”, 

a scris acesta.

Fostul deputat Sebastian 

Ghiţă a plecat din România în 

decembrie 2016, deşi avea in-

terdicţie de a părăsi ţara, fi -

ind dat atunci în urmărire in-

ternaţională. Patru luni mai 

târziu, în noaptea de 13 spre 

14 aprilie, acesta a fost prins 

la Belgrad. Ulterior, autorită-

ţile române au început proce-

durile de extrădare, în condi-

ţiile în care pe numele fostu-

lui parlamentare există un 

mandat de arestare în lipsă.

În iulie 2018, însă, Înalta 

Curte de Justiţie din Belgrad a 

respins cererea autorităţilor ro-

mâne privind extrădarea fostu-

lui lui Ghiţă şi a stabilit că es-

te eligibil pentru obţinerea azi-

lului. Recent, un site din Ser-

bia a dezvăluit că Sebastian 

Ghiţă a scăpat de dosarul pe-

nal deschis pe numele său pen-

tru că s-a legitimat cu acte fal-

se, după ce a făcut o donaţie. 

În România, Sebastian Ghiţă 

are cinci dosare, fi ind achitat 

în două dintre ele: cel în care 

era anchetat alături de mai 

mulţi şefi  de poliţie din Praho-

va şi în dosarul în care era acu-

zat că i-a dat mită fostului pri-

mar din Ploieşti Iulian Bădes-

cu. Niciuna dintre decizii nu 

este defi nitivă. Ghiţă mai este 

urmărit penal de DNA în do-

sarul Hidro Prahova, dosarul 

Tony Blair şi într-un dosar pri-

vind contractele de achiziţie 

de programe informatice fi nan-

ţate din fonduri publice şi din 

fonduri europene.

Cozmin Guşă, Dan Andronic şi Sebastian 
Ghiţă, fotografiaţi împreună la Belgrad!

Asociaţia Grupul pentru 

Reformă şi Alternativă 

Universitară (GRAUR) 

anunţă că va solicita 

Ministerului Educaţiei anu-

larea deciziei de neplagiat 

şi retragerea de îndată 

a titlului de doctor, „acor-

dat în condiţii nelegale”, 

fostei şefe a DNA, Laura 

Codruţa Kovesi.

„Lumea academică şi mul-

ţi alţi oameni de bună cre-

dinţă sunt în continuare in-

dignaţi de modul în care în 

cazul Kovesi, un organ al u-

nei autorităţi a statului a ac-

ţionat, a reuşit să ridice stan-

dardul dublu la nivel de stat 

perpendicular, adică legea 

pentru unii nu este legea 

pentru toţi. Prin aceasta, or-

ganismul consultativ a per-

mis apariţia unei decizii prin 

care o teză de doctorat a unui 

demnitar în funcţie a fost 

scoasă de sub incidenţa acu-

zaţiei de lipsă de integritate 

şi a permis păstrarea unui 

titlu ştiinţifi c necuvenit de 

doctor în drept. (...) Întru-

cât teza este plagiată, este, 

de asemenea, fi resc să folo-

sim pentru autoarea ei sin-

tagma de «plagiatoare»”, se 

arată în comunicat.

Conform sursei citate, de-

cizia, elaborată de un organ 

consultativ al Ministerului 

Educaţiei, a fost luată cu 

„rea-credinţă” şi „fără mini-

mă competenţă profesională”.

„Asociaţia GRAUR va so-

licita Ministerului Educaţiei 

anularea deciziei de ne-pla-

giat emisă în cauză şi retra-

gerea de îndată a titlului de 

doctor acordat în condiţii ne-

legale dnei Laura Codruţa Ko-

vesi şi (...) va solicita Minis-

terului Educaţiei sancţiona-

rea tuturor persoanelor im-

plicate în acţiunile de anali-

ză lipsită de fundament a de-

ciziei în discuţie”, se mai ara-

tă în comunicat.

De asemenea, semnatarul 

comunicatului pune în discu-

ţie o parte dintre argumente-

le care au stat la baza anali-

zei comisiei Ministerului Edu-

caţiei, care a decis că teza nu 

a fost plagiată, considerând 

că acestea sunt false.

„Comisia, cu de la sine pu-

tere, introduce criteriul pro-

porţiei şi declară că «...pasa-

jele care pot cădea sub califi -

carea legală română de plagi-

at reprezintă circa 20 de pa-

gini din 444, ceea ce reprezin-

tă aproape 4 % din teză»”, se 

arată în comunicat.

Dorin Isoc arată că fi ecare 

preluare neconformă este iden-

tifi cabilă şi poate fi  pusă în 

relaţie cu o persoană care es-

te autorul de drept al paragra-

fului preluat fără menţiune.

„Cu alte cuvinte nu se poa-

te vorbi de «...aproape 4% din 

teză...», ci de cel puţin 11 au-

tori furaţi. Cu alte cuvinte, în 

teza lui lui Kovesi se găsesc 

cel puţin 11 fapte de plagiat” 

se precizează în comunicat.

Un al doilea argument pre-

cizat de Dorin Isoc se referă 

la faptul că membrii comisi-

ei de analiză spun că textele 

legilor, codurilor, convenţiilor 

internaţionale şi deciziile DII-

COT pot fi  preluate fără nicio 

responsabilitate şi introduse 

în orice scriere a unui jurist 

român, care poate apoi decla-

ra că este autorul scrierii, in-

clusiv a fragmentelor prelua-

te din reglementări.

„Comisia omite faptul că 

autoarea tezei nu este scrii-

toare de coduri penale, de legi, 

de convenţii internaţionale şi 

de rapoarte DIICOT, ci doar o 

simplă doctorandă, o absol-

ventă oarecare a facultăţii de 

drept, deci textul de lege la 

care se referă trebuie separat 

în mod distinct, prin delimi-

tare şi indicarea sursei, de 

contribuţiile tezei care este 

declarată a fi  a ei”, se arată 

în comunicat.

Teza de doctorat a Lau-

rei Codruţa Kovesi are ca ti-

tlu „Combaterea crimei or-

ganizate prin dispoziţii de 

drept pena” şi a fost coor-

donată de profesorul Viorel 

Paşca şi susţinută la Univer-

sitatea de Vest, în 2011.

Consiliul general al 

CNATDCU a decis în 8 de-

cembrie 2016 că procuro-

rul-şef al DNA, Laura Codru-

ţa Kovesi, nu a plagiat în lu-

crarea sa de doctorat.

Comisia de specialişti în 

acest caz a fost formată din 

profesorul Vlad Constanti-

nescu de la Facultatea de 

Drept a Universităţii din 

Strasbourg, profesorul Clau-

dia Ghica-Lemarchard, de la 

Facultatea de Drept a Uni-

versităţii din Rennes, şi con-

ferenţiarul Radu Chiriţă de 

la Facultatea de Drept a U-

niversităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, toţi trei speci-

alişti în domeniu.

Asociaţia clujeană GRAUR cere retragerea 
lucrării de doctorat a Laurei Codruţa Kövesi
După un an de cercetări, reprezentanţii GRAUR, al cărei preşedinte este Dorin Isoc, susţin că „sunt 
în măsură să confirme că există toate argumentele care permit concluzia că teza este plagiată”.

Consiliul general al CNATDCU a decis în decembrie 2016 că Laura Codruţa Kovesi, nu a plagiat în lucrarea sa de doctorat
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Abonamentele de călătorie 

pentru mijloacele de 

transport în comun pentru 

pensionari şi persoanele 

vârstnice din Cluj-Napoca 

se vor emite pe carduri 

de călătorie contactless 

nominale. Eliberarea abo-

namentelor, până în data 

de 31 ianuarie 2019.

Ca urmare a HCL nr. 

865/17.10.2017, toate persoa-

nele vârstnice şi pensionarii 

cu domiciliul stabil în munici-

piul Cluj-Napoca, cu vârstă 

peste 70 de ani, indiferent de 

veniturile lunare sau cuantu-

murile înregistrate pe cuponul 

de pensie la rubrica “Total 

drepturi”, precum şi persoa-

nele vârstnice şi pensionarii 

cu vârsta sub 70 de ani, cu ve-

niturile lunare sau cuantumu-

rile înregistrate pe cuponul de 

pensie la rubrica “Total drep-

turi” sub 1.700 lei benefi ciază 

de gratuitate la transportul în 

comun pe toate liniile pe rază 

municipiului Cluj-Napoca şi 

pe rază comunelor Apahida, 

Baciu şi Floreşti. De aceeaşi 

facilitate benefi ciază toţi cetă-

ţenii de onoare ai municipiu-

lui Cluj-Napoca (indiferent de 

cuantumul venitului).

Acelaşi act normativ men-

ţionează că toate persoane-

le vârstnice şi toţi pensiona-

rii cu vârstă sub 70 de ani, 

cu veniturile lunare sau cuan-

tumurile înregistrate pe cu-

ponul de pensie la rubrica 

“Total drepturi” cuprinse în-

tre 1.701 şi 1.900 lei, bene-

fi ciază de gratuitate la trans-

portul în comun pe o singu-

ră linie pe rază municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Că urmare comunicăm per-

soanelor care se încadrează 

în aceste plafoane că se pre-

lungeşte eliberarea abonamen-

telor pe anul 2019 până în da-

tă de 31.01.2019. Abonamen-

tele pentru pensionari şi per-

soanele vârstnice se vor emi-

te pe carduri de călătorie con-

tactless nominale.

Documentele necesare

1. Buletin/Carte de identita-

te în original- pentru verifi carea 

datelor şi preluare fotografi e

2. Ultimul cupon de pensie 

în original şi o copie- se preda

3. Cardul de transport- pe 

el se încarcă abonamentul 

pentru anul 2019

4. Numai pentru persoane-

le care NU au mai avut card- 

se completează “Cerere Pri-

mul Card” – se preda

5. Numai pentru persoane-

le care au avut card dar s-a pier-

dut/furat/deteriorat – se achi-

ta contravaloarea pentru emi-

terea unui card nou şi se com-

pletează “Cerere Card Pierdut/

Furat/Deteriorat”- se preda

6. Numai pentru pensio-

nari pe caz de boală- decizia 

medicală în copie- se preda

7. Numai pentru pensiona-

rii urmaşi orfani cu vârstă de 

până la 26 ani ( elevi, stu-

denţi)- decizia de pensie de 

urmaş în copie- se preda şi 

carnetul de elev/student vi-

zat pe anul şcolar/universitar 

în curs, în copie- se preda.

Utilizarea cardului 
de călătorie contactless

– Cardul se validează la fi -

ecare călătorie, astfel: Se apro-

pie cardul de zona marcată cu 

cercuri concentrice pe carcasa 

neagră a validatorului. Se men-

ţine cardul nemişcat circa 2 

secunde, până la confi rmarea 

validării pe fundal verde. Abo-

namentul pe linii este valabil 

şi pe altă linie decât cea din 

abonament, dar numai pe tra-

seul comun. Trebuie apăsat 

butonul „TRONSON COMUN” 

înainte de a apropia cardul 

pentru validare. Validarea pe 

tronson comun se face pe pro-

prie răspundere a călătorului.

– În cazul pierderii/ furtu-

lui/ deteriorării cardului, aces-

ta va fi  blocat la cererea po-

sesorului iar titlurile de călă-

torie vor putea fi  transferate 

pe un nou card (costul cardu-

lui nou emis va fi  suportat de 

deţînătorul cardului).

– Cardul (suportul de plas-

tic) poate fi  folosit circa 3 ani 

de la dată emiterii, perioada în 

care nu va trebui emis un nou 

card, noile abonamente înre-

gistrându-se pe cardul existent.

Pensionarii circulă gratuit cu autobuzul în Cluj 
De unde şi până când se pot lua abonamentele pentru 2019

Luni – Miercuri / Joi / Vineri

Abonamente CTP – Bd. 21 
Decembrie 1989 nr. 79A

07:30-15:30

07:30-15:30

07:30-15:30

Abonamente CTP – Piaţa 1 
Mai FN

06:00-22:00

06:00-22:00

06:00-22:00

Primăria Centrală

08:30-16:30

08:30-18:30

08:30-16:30

Primăria Grigorescu

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-14:30

Primăria Iris

08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-14:30

Primăria Mănăştur
08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-14:30

Primăria Someşeni
08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-14:30

Primăria Zorilor
08:00-16:00

08:00-17:30

08:00-14:30

Centrul de vânzare

România are un singur 

aeroport în topul primelor 

100 din Europa ca număr 

de pasageri, Aeroportul 

Henri Coandă din Bucureşti. 

Dezvoltarea celui de-al doi-

lea mare aeroport din ţară du-

pă trafi c, Aeroportul Internaţi-

onal „Avram Iancu” din Cluj, 

este întârziată de nerealizarea 

a două proicte importante: trans-

portul intermodal de pasageri 

şi marfă ce implică o legătură 

între calea ferată şi aeroport şi 

construirea unei piste de 3.500 

de metri care să permită curse 

aeriene intercontinentale.

Directorul aeroportului clu-

jean, David Ciceo, că în ceea 

ce priveşte proiectul intermo-

dal, acesta a fost fi nalizat de 

aeroport dar nu a mai fost de-

pus, ceea ce a costat ţara câ-

teva zeci de milioane de euro.

„La Cluj avem proiectul fi -

nalizat, sperăm Consiliul Jude-

ţean Cluj să îl depună. Româ-

nia este singura ţară din Euro-

pa care nu a demarat constru-

irea proiectelor intermodale – 

legătura aeroport cu calea fe-

rată – pe bani europeni. Din 

păcate pierdem bani europeni, 

pentru că nu s-a depus acest 

proiect. Clujul şi România au 

pierdut 60 de milioane de eu-

ro. Suntem optimişti, ne vom 

lega de calea ferată pentru că 

suntem obligaţi”, a declarat di-

rectorul aeroportului clujean.

Dacă în România nu se poa-

te, vecinii de la Vest demonstrea-

ză că nu e imposibil. David Ci-

ceo spune că aeroportul din Bu-

dapesta este principalul concu-

rent al celui din Cluj şi că aces-

ta se leagă de calea ferată prin-

tr-un proiect intermodal fi nan-

ţat tot prin fonduri europene.

Alte exemple includ aero-

portul Leoš Janáček din Ostra-

va, Cehia, care are din 2015 un 

sistem intermodal funcţional, 

construit din fonduri europe-

ne, asta deşi în 2018 a avut un 

trafi c de doar 370.936 de pasa-

geri, un record pentru aeroport.

Avantaj pentru 
aeroporturile regionale, la 
Cluj se „opune” Someşul

David Ciceo spune că aero-

porturile regionale, cum este şi 

cel din Cluj, au în faţă o opor-

tunitate unică, având în vede-

re că marile aeroporturi ale Eu-

ropei nu se mai pot dezvolta.

„Există o lipsă de capacitate 

în Europa pentru hub-uri gen 

Munchen, Frankfurt, în privin-

ţa numărului de piste, termina-

le, locuri de parcare aeronave. 

Asta înseamnă un potenţial ex-

traordinar pentru aeroporturile 

regionale pentru zboruri inter-

continentale”, a explicat Ciceo.

La Cluj este nevoie de o pis-

tă de 3.500 de metri pentru ca 

aeronavele care efectuează zbo-

ruri intercontinentale să poa-

tă ateriza şi decola, iar pentru 

realizarea pistei este necesară 

devierea râului Someş. Lucră-

rile sunt începute deja, iar Ci-

ceo estimează că cel târziu în 

2030 se va zbura din Cluj în 

SUA sau Canada.

„Din acest punct de vedere 

noi avem o problemă legată de 

devierea râului Someş, dar o da-

tă cu fi nalizarea acesteia, care 

a început şi sperăm ca în trei-pa-

tru ani să se fi nalizeze, Clujul 

va avea zboruri intercontinen-

tale gen Cluj – New-York, Cluj 

– Montreal. Cel mai târziu în 

2030, cel mai devreme în 2025”, 

a precizat David Ciceo.

Concurenţă locală 
pentru aeroportul din Cluj

În anul 2018, trafi cul de pa-

sageri pe Aeroportul Internaţi-

onal Avram Iancu Cluj a cres-

cut cu 3,5% faţă de 2017. În 

total, anul trecut s-au înregis-

trat 2.782.401 pasageri, iar în 

2017 au călătorit pe şi de pe 

Aeroportul Internaţional Cluj 

2.688.731 pasageri. Deşi în gra-

fi cele comunicate de conduce-

rea aeroportului diferenţa între 

cei doi ani este una uriaşă, ci-

frele arată că, faţă de anii pre-

cedenţi – când la bilanţ numă-

rul pasagerilor creştea cu câte 

300.000 – 400.000 – diferenţa 

este mai clar mai mică.

Ciceo spune, însă, că dife-

renţa se datorează închiderii 

în 2016 şi respectiv redeschi-

derii în 2018 a Aeroportului 

Transilvania din Târgu Mureş.

„Aparent este mai redusă, 

întrucât Aeroportul Târgu Mureş 

a fost închis un an jumătate şi 

o parte din trafi c a venit aici. 

Deci în cifre absolute, dacă nu 

punem la socoteală această in-

fl uenţă, creşterea este mult mai 

mare. Chiar cu deschiderea lui 

am avut o creştere de aproape 

100.000 de pasageri în 2018", 

a explicat Ciceo.

Brexit ar putea însemna 
mari probleme 
pentru aeroporturi

David Ciceo, care este şi 

preşedinte al Asociaţiei Aero-

porturilor din România, spune 

că ieşirea Marii Britanii din U-

niunea Europeană pune pro-

bleme aeroporturilor şi com-

paniilor aeriene, iar deja au 

fost luate măsuri în cazul în 

care Brexit se va încheia fără 

un acord între cele două părţi. 

La Cluj, un Brexit dur ar în-

semna probleme mari. „Un 

punct foarte important la care 

ne focalizăm noi, aeroportul 

din Cluj, dar şi alte aeroporturi 

din România, este Brexit. Sun-

tem foarte preocupaţi de aces-

te rezultate pentru că ne infl u-

enţează foarte mult. La Cluj, 

din 3 milioane de pasageri, 

400.000 sunt către Marea Bri-

tanie. Ne trebuie un plan co-

erent în această privinţă şi 

dorim să minimalizăm even-

tuale neplăceri create pasa-

gerilor în cazul unui «no-de-

al» (dacă nu se ajunge la o 

înţelegere între Uniunea Eu-

ropeană şi Marea Britanie – 

n.red.). Companiile aeriene 

şi-au luat deja măsuri: Ryana-

ir şi Wizz Air şi-au făcut com-

panii în Marea Britanie, iar Easy 

Jet, o companie din Marea Bri-

tanie şi-a făcut o companie în 

Austria. Şi Aeroportul Cluj are 

un plan coerent şi analizăm 

toate riscurile privind Brexit”, 

a spus Ciceo.

Problemele de infrastructu-

ră privind proiectul intermo-

dal care nu a mai fost dema-

rat şi lucrările întârziate la de-

vierea Someşului nu sunt în-

să singurele pentru aeroportul 

din Cluj, care face faţă cu greu 

numărului de pasageri. De atl-

fel, la fi nalul anului trecut, do-

uă noi porţi de îmbarcare au 

fost deschise la aeroport, du-

pă ce în perioadele cele mai 

aglomerate pasagerii ajungeau 

să se calce în picioare – în con-

textul în care pe lângă cei aproa-

pe 3 milioane de pasageri se 

mai adaugă încă atâtea per-

soane care îi însoţesc la aero-

port sau se ocupă de transfe-

rul lor la şi din aeroport.

Aeroportul din Cluj-Napoca, între probleme 
de infrastructură și zboruri intercontinentale
Aeroporturile din Ungaria, Polonia sau Cehia au profitat de miliarde de euro, bani europeni, 
pentru dezvoltarea infrastructurii şi s-au extins. De ce aeroportul din Cluj nu este printre ele?

La Cluj este nevoie de o pistă de 3.500 de metri pentru ca aeronavele care efectuează zboruri intercontinentale să poată ateriza şi decola
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Pilotul Adrian Iovan şi 

studenta Aura Ion au fost 

comemoraţi în Apuseni, 

de circa 100 de oameni, 

între care rude, prieteni 

şi localnici, la cinci ani de 

la tragedia aviatică în care 

cei doi şi-au pierdut viaţa. 

Romaniţa Iovan împreună 

cu fi ul său, Albert, au urcat, 

alături de prieteni şi de local-

nici până în satul Giurgiuţ din 

comuna Horea, zona cea mai 

apropiată de locul accidentu-

lui în care au putut să ajun-

gă din cauza zăpezii foarte 

mari din Apuseni, pentru a 

participa la slujba de pome-

nire a soţului său, pilotul Adri-

an Iovan, şi a studentei Aura 

Ion, care şi-au pierdut viaţa 

în urma prăbuşirii aeronavei.

Potrivit primarului comu-

nei Horea, Nicola Marian, 

alături de familie au fost pre-

zenţi la comemorare circa 

100 de oameni, localnici şi 

prieteni veniţi de la Bucu-

reşti. A fost ofi ciată o slujbă 

de pomenire, sâmbătă, în aer 

liber, după care a fost orga-

nizată o masă la căminul cul-

tural din sat.

„Noi ne-am pregătit pen-

tru eveniment şi am deszăpe-

zit drumul astfel încât parti-

cipanţii la parastas să poată 

ajunge cât mai aproape de lo-

cul accidentului. Împreună cu 

aproximativ 60 de localnici 

am urcat până la Giurgiuţ, ală-

turi de familie şi am partici-

pat la slujba de pomenire ofi -

ciată de un preot din comu-

nă şi apoi am mers cu toţii la 

o masă organizată de doam-

na Iovan la căminul cultural 

din sat. S-a făcut toată rându-

iala, cum se obişnuieşte la pa-

rastas”, a declarat, pentru co-

respondentul Mediafax, pri-

marul Marian Nicola.

În accidentul aviatic pro-

dus în 20 ianuarie 2014 în 

Munţii Apuseni au murit pi-

lotul Adrian Iovan şi studen-

ta Aurelia Ion şi au fost răniţi 

copilotul Răzvan Petrescu şi 

medicii Radu Zamfi r de la Spi-

talul Fundeni, Valentin Calu 

de la Spitalul Elias, Cătălin 

Pivniceru de la Spitalul "Sfân-

ta Maria" şi Sorin Ianceu de 

la Spitalul Municipal din Be-

iuş, judeţul Bihor.

Echipa medicală din avion 

mergea de la Bucureşti la Ora-

dea, unde urma să preleveze 

fi catul de la un donator de 

peste 60 de ani care suferise 

un accident vascular cerebral.

Epava avionului şi victime-

le au fost găsite de trei local-

nici, după căutări care au du-

rat aproximativ cinci ore şi la 

care au participat pompieri 

salvatori, jandarmi montani, 

poliţişti, salvamontişti, anga-

jaţi ai Parcului Naţional Mun-

ţii Apuseni şi localnici.

Pilotul Adrian Iovan a fost 

găsit încarcerat, iar Aurelia Ion 

era în stop cardio-respirator, 

cu hipotermie severă, nemai-

putând fi  salvată. Toate cele 

cinci persoane rănite în acci-

dentul aviatic, care au suferit 

multiple fracturi şi traumatis-

me, au fost internate atunci la 

secţia de terapie intensivă a 

Spitalului Judeţean de Urgen-

ţă din Cluj-Napoca. În 21 ia-

nuarie 2014, la o zi după ac-

cident, medicul Radu Zamfi r 

a fost externat. Medicul Sorin 

Ianceu a fost externat în 3 fe-

bruarie 2014, iar ceilalţi doi 

medici răniţi în accidentul avi-

atic, Valentin Calu şi Cătălin 

Pivniceru, au fost externaţi o 

zi mai târziu. Copilotul Răzvan 

Petrescu a stat, după accident, 

o lună în spital, apoi a fost re-

internat şi operat de mai mul-

te ori la picioare.

Cinci ani de la tragedia aviatică din Apuseni

Alături de familie au fost prezenţi la comemorare circa 100 de oameni, localnici şi prieteni veniţi de la Bucureşti

Pilotul Adrian Iovan şi studenta Aura Ion, 
comemoraţi de rude şi localnici
Fosta soţie a pilotului, Romaniţa Iovan, şi fiul său au fost prezenţi la slujbă

Şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă, 

Raed Arafat, apreciază, la 

cinci ani de la accidentul avi-

atic că durata de intervenţie 

a fost una „normală”.

„Intervenţia din Apuseni 

şi faptul că s-a ajuns în cinci 

ore la acest caz nu a fost o 

notă că nu au fost pregătiţi 

(lucrătorii din MAI – n.r.) să 

ajungă acolo. În condiţiile în 

care au fost atunci, de vizi-

bilitate redusă, imposibilita-

tea utilizării părţii aeriene 

de salvare, ceaţă, zăpadă, 

munte, pădure, noaptea, fap-

tul că s-a ajuns în cinci ore 

şi ceva la locul accidentului 

respectiv era similar cu ori-

ce s-ar fi  întâmplat în altă 

ţară. Există un accident si-

milar care a avut loc în SUA 

şi a durat 24 de ore ca să se 

ajungă la victima respecti-

vă”, a declarat, vineri, la Al-

ba Iulia, Raed Arafat.

El a adăugat că au fost 

„foarte multe speculaţii” pe 

acest subiect, care, susţine şe-

ful DSU, pot fi  demontate 

„acum, la rece”.

„Faptul că avem o dotare 

mai bună, inclusiv pe Salva-

mont, inclusiv pe Jandarme-

ria Montană, ne creşte capa-

citatea, poate şi capabilitatea, 

să avem o reacţie mai rapidă 

în anumite zone greu accesi-

bile. Până la un anumit punct”, 

a susţinut Arafat.

În opinia acestuia, a fost 

un timp „care se încadrea-

ză în timpii normali de in-

tervenţie” în astfel de con-

diţii, nefiind vorba de un 

accident rutier.

„Era în munte, în pădu-

re, era noapte, era ceaţă, nu 

am putut folosi toate mij-

loacele pentru că nu puteam. 

Dacă aveam mijloace aerie-

ne pe care puteam să le fo-

losim şi aveam vizibilitate, 

poate că într-o oră deja era 

rezolvată problema, ştiam 

unde este accidentul”, a mai 

spus Arafat.

Arafat: „Durata de intervenţie 
a fost una normală”

Familia unui băieţel 

de 2 ani, care a murit la 

Spitalul Clinic de Urgenţă 

pentru Copii Cluj-Napoca, 

în urma unei boli infecţi-

oase, reclamă că acesta 

a fost tratat cu tantum 

verde şi paracetamol intra-

venos. Conducerea spitalu-

lui spune că nu toate infec-

ţiile necesită antibiotic.

O comisie a Spitalului Clinic 

de Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca analizează decesul băieţe-

lului de 2 ani, internat cu o boa-

lă infecţioasă care a evoluat, ul-

terior, fulminant, cu complica-

ţii. Purtătorul de cuvânt al Spi-

talului Clinic de Urgenţă pentru 

Copii Cluj-Napoca, Daniela Dre-

ghiciu, a declarat, vineri, că în 

cadrul anchetei se verifi că tot ce-

ea ce s-a făcut pe parcursul in-

ternării pacientului şi ce trata-

ment s-a administrat.

”Comisia de decese a spita-

lului nostru analizează cazul 

unui băieţel de doi ani care a 

fost internat duminică şi a de-

cedat miercuri, se verifi că tot 

ceea ce s-a făcut pe parcursul 

internării, ce tratament s-a ad-

ministrat. Pacientul a fost inter-

nat cu o boală infecţioasă care, 

ulterior, a evoluat fulminant cu 

complicaţii. A avut sepsis în zi-

ua decesului, când a şi fost trans-

ferat la Terapie Intensivă, dar a 

mai existat o complicaţie care a 

dus la deces”, a spus Dreghiciu.

Familia băieţelului a recla-

mat faptul că, duminică, după 

internarea la Unitatea de Pri-

miri Urgenţe a Spitalului Clinic 

de Urgenţe pentru Copii Cluj-Na-

poca, copilul ar fi  fost tratat de 

medici cu tantum verde şi pa-

racetamol intravenos, fără să îi 

fi e administrat un antibiotic.

„Nu toate cazurile necesi-

tă antibiotic, investigaţii i s-au 

făcut, nu numai antibioticul 

este un tratament”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al spita-

lului clujean.

O sesizare în acest caz va 

fi  depusă şi la Colegiul Medi-

cilor Cluj, care ar putea să o 

analizeze în prima şedinţă, 

din 30 ianuarie.

Băieţel de 2 ani, mort la spital
Copilul ar fi fost tratat cu tantum verde şi paracetamol

O aeronavă Spartan a 

Forţelor Aeriene Române, 

confi gurată pentru misi-

uni medicale, a transpor-

tat în regim de urgenţă, 

duminică dimineaţă, pe 

ruta Otopeni – 

Cluj-Napoca – Otopeni, un 

pacient internat cu arsuri 

de căi respiratorii grave, 

informează MApN.

O aeronavă C-27J Spartan 

a Forţelor Aeriene Române, 

confi gurată pentru misiuni 

medicale, a efectuat, în dimi-

neaţa zilei de duminică, o mi-

siune umanitară pe ruta Oto-

peni – Cluj-Napoca – Oto-

peni, pentru transportul, în 

regim de urgenţă, a unui pa-

cient, informează Ministerul 

Apărării, printr-un comuni-

cat de presă.

„Pacientul – care a fost în-

soţit de mama sa – a primit în-

grijiri medicale, în timpul zbo-

rului, de la o echipă medicală 

din cadrul Ministerului Apără-

rii Naţionale şi SMURD Bucu-

reşti”, a precizat sursa citată.

Potrivit sursei citate, paci-

entul a fost internat cu arsuri 

de căi respiratorii grave, la 

Spitalul Clinic Judeţean de Ur-

genţă din Cluj-Napoca.

Directorul medical al Spita-

lului Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj-Napoca, Adela Golea, a 

declarat, duminică, că pacien-

tul transportat la Spitalul ”Bag-

dasar Arseni” din Bucureşti es-

te un tânăr de 29 de ani din lo-

calitatea Beclean, judeţul Bis-

triţa-Năsăud, adus cu arsuri pe 

49% din suprafaţa corpului.

”A fost un caz de autoin-

cendiere, tânărul şi-a turnat 

petrol după o ceartă cu tatăl 

său, apoi şi-a dat foc. Prezen-

ta arsuri pe faţă, torace, mem-

bre inferioare, era intubat şi 

ventilat”, a spus Golea.

Potrivit MApN, misiunea 

s-a efectuat ca urmare a apro-

bării ministrului apărării na-

ţionale, Gabriel Leş, la soli-

citarea secretarului de stat şi 

şef al Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă din 

Ministerul Afacerilor Interne, 

Raed Arafat.

„Aeronava, care a decolat 

din Baza 90 Transport Aeri-

an duminică dimineaţă, la 

ora 3.45, şi s-a întors în Bu-

cureşti, cu pacientul, la ora 

6.17, a fost operată de către 

un echipaj format din coman-

dorul Emil Tecuceanu, loco-

tenent-comandorul Daniel 

Motoroiu şi maiştrii militari 

Gabriel Stancu şi Mihai 

Avram, iar echipa medicală 

a fost formată din locote-

net-colonelul Dragoş Tudose 

– medic, sergentul major Geor-

gel Grigore – asistent medi-

cal, dr. Raluca Andreea Mol-

doveanu – medic şi Marian 

Drăghici – asistent”, mai pre-

cizează MApN.

O aeronavă Spartan a preluat un tânăr în stare gravă 
de la Cluj-Napoca şi l-a dus la Bucureşti
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Regretatul Adrian 

Berinde, decedat la mij-

locul săptămânii trecute 

după o lungă suferinţă 

cauzată de o boală grea, 

a fost înmormântat, 

duminică, la Săcele, 

judeţul Braşov.

Muzicianul, pictorul şi po-

etul Adrian Berinde a pierdut 

lupta cu boala necruţătoare 

care-l măcina de peste doi ani. 

Acesta s-a stins pe patul de 

spital, „blând, senin, fără chin 

sau spaimă”, la Spitalul Jude-

ţean Braşov. Bluesmanul pe 

care regretatul Florian Pittiş 

l-a numit „un artist al Renaş-

terii” avea 60 de ani.

Sandy Deac a fost muzi-

cianul alături de care Adri-

an Berinde a pus bazele pri-

mului său album, „Absent”, 

lansat în 1995 şi înregistrat 

la Studioul Taurus, din 

Cluj-Napoca. Liderul forma-

ţiei clujene Desperado îşi 

aminteşte acum de primii 

paşi făcuţi în lumea muzicii, 

alături de cel care a fost ar-

tistul Adrian Berinde.

„Adrian Berinde era din Ora-

dea, dar la începutul anilor ’90 

a revenit la Cluj, unde a făcut 

primul studio profesional de 

sunet din Transilvania. În fe-

lul acesta a început să polari-

zeze o mare parte din lumea 

muzicală românească de pe 

vremea aceea. Am avut privi-

legiul să lucrez din capul lo-

cului în acel studio şi am şi 

participat la facerea lui. Am 

avut o relaţie artistică foarte 

apropiată cu Adrian, a fost un 

artist foarte complex, nu poţi 

să spui că era doar muzician, 

pictor sau poet. Pe mine m-au 

inspirat întotdeauna poeziile 

lui. Era un artist în adevăratul 

sens al cuvântului, orice făcea 

era artist! Păcat că asta-i via-

ţa... A fost o suferinţă foarte, 

foarte grea, a fost extrem de 

curajos în tot ce a făcut el şi a 

avut curajul să se lupte, mul-

ţi nu ar fi  fost în stare. A fost 

un om foarte optimist, deşi 

avuse zile grele. Sper să rămâ-

nă în amintirea noastră ca un 

om luminos, aşa cum era!”, a 

declarat vocalistul îndrăgitei 

trupe Desperado.

Artistul admite că Adrian 

Berinde i-a schimbat viaţa şi 

mărturiseşte că îşi aminteşte 

cu emoţie de ultimii ani ai mi-

leniului trecut, petrecute în 

studioul preluat ulterior de la 

fondatorul său.

„A stat în Cluj până prin 

2000 (n.r. Adrian Berinde), eu 

am cumpărat studioul de la 

el. Ştiam că vrea să plece şi 

că vrea să vândă studioul la 

altcineva, iar studioul acela 

era pentru mine ca o biseri-

că. N-am fost de acord, am 

făcut rost de bani de unde am 

putut şi l-am cumpărat, am 

zis să rămână. Este un loc cu 

o karma extraordinară acela 

în care s-a afl at studioul (n.r. 

Carolina Pub). Când mai cân-

tăm acolo, noi spunem: «dom-

nule, din locul ăsta în care 

bem cafea îl mixam pe Adri-

an!». M-am îndrăgostit de acel 

studio şi cred că dacă nu îl 

întâlneam, rămâneam la me-

dicină. Dar cred că şi eu mi-am 

pus amprenta pe muzica lui”, 

îşi aminteşte Sandy Deac.

Albumul de debut „Absent” 

a fost înregistrat la studioul 

de înregistrări Taurus din Cluj, 

pe care însuşi Adrian Berin-

de l-a înfi inţat în anul 1994. 

CD-ul a fost înregistrat în com-

pania lui Sandy Deac de la 

Desperado şi Speak Floyd şi 

Jimmy El Lako (chitară, vioa-

ră) de la Nightlosers, ajutaţi 

de Oana Corabian, Lia Boldi-

jar şi Giuseppe Poenaru pe 

post de „backing vocals“.

Adrian Berinde a fost condus pe ultimul drum. 
Sandy Deac: „Un artist în adevăratul sens al cuvântului!”

Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania 

(TIFF) ajunge, în acest 

an, la cea de-a 18-a ediţie. 

Printre numeroasele sur-

prize pregătite se numără 

şi un proiect special care 

va fi  realizat cu implica-

rea directă a celor ce for-

mează primul şi cel mai 

fi del public al festivalu-

lui: clujenii.

TIFF a lansat o inedită ac-

ţiune de casting în urma că-

reia vor fi  selectaţi cei care 

vor sărbători alături de festi-

val majoratul. Organizatorii 

caută tineri născuţi şi care 

continuă să trăiască în Cluj-Na-

poca şi care vor împlini vâr-

sta de 18 ani până în data de 

31 decembrie.

Aceştia sunt invitaţi să 

trimită până pe 4 februarie, 

pe adresa de mail 18ani@

tiff.ro, 4 (patru) fotografii 

şi datele complete de con-

tact (nume, data naşterii, 

telefon, mail), alături de o 

caracterizare succintă, de 

maxim 3 fraze, în care să 

includă informaţii despre ci-

ne sunt, ce le place să facă 

în timpul liber şi care sunt 

filmele lor preferate.

Fondat în 2002, în Cluj-Na-

poca, TIFF a reuşit să devină 

foarte repede cel mai impor-

tant eveniment dedicat fi lmu-

lui din România şi unul din-

tre cele mai spectaculoase eve-

nimente culturale anuale din 

zonă. Numai anul trecut fes-

tivalul a atras, în cele 13 spa-

ţii-partenere din oraş, peste 

135.000 de participanţi şi a 

avut mai mult de 50 de eve-

nimente sold-out. Anul aces-

ta festivalul va avea loc între 

31 mai şi 9 iunie.

TIFF caută tineri clujeni 
pentru a sărbători 
împreună majoratul

Florin Piersic va fi  omagi-

at cu o petrecere de zile 

mari în data de 26 ianua-

rie la cinematograful care 

îi poartă numele. Pentru 

organizarea evenimentu-

lui aniversar, Primăria 

Cluj-Napoca alocă 130.000 

lei (28.000 de euro), bani 

de la bugetul local.

„Stau şi mă întreb de ce 

s-a schimbat lumea atât de 

în rău... Afl u din ziare că mi 

se pregăteşte de către Primă-

ria Cluj o sărbătorire la 83, 

de 28000 euro sau de 130000 

lei, «bani publici». Nu se mai 

satură ziarele de ştiri «de sen-

zaţie». Domnilor ziarişti, ori 

nu sunteţi corect informaţi, 

ori sunteţi răuvoitori şi ma-

nipulaţi ordinar cititorii. Tot 

ce se va întâmpla în ziua de 

26 seara, la 18.30, este că mă 

voi întâlni cu câţiva prieteni 

la Cinematograful «Florin Pier-

sic». La această întâlnire, fi -

ind intrare liberă, poate veni 

oricine are bucuria să ne în-

tâlnim, să povestim. Nu ra-

taţi nici o ocazie să aruncaţi 

cu noroi... Vă folosiţi de mi-

ne, de ziua mea, ca să vă ma-

nifestaţi antipatiile politice?!Ce 

păcat!”, a scris Florin Pier-

sic, pe Facebook.

La spectacolul intitulat „Pe 

cărările vieţii... cu Florin Pier-

sic” au fost deja rezervate 

toate cele peste 700 de locuri 

din sală. Evenimentul va avea 

loc sâmbătă, 26 ianuarie, la 

Cinematograful „Florin Pier-

sic”, începând cu ora 18:30. 

Evenimentul „Pe cărările vie-

ţii... cu Florin Piersic” va cu-

prinde momente de teatru, 

operă şi folclor. Invitaţi spe-

ciali vor fi  Medeea Marinescu, 

Ovidiu Purdea-Someş, Dan 

Dumitrana, Ioan Bocşa şi An-

samblul Icoane.

Amfi trionii evenimentului 

vor fi  Irina Margareta Nistor 

şi Rareş Bogdan. Intrarea la 

evenimentul produs de Primă-

ria Cluj-Napoca, Dr. Matei Miko 

şi Ioana Călin este liberă.

“Având în vedere că artis-

tul Florin Piersic împlineşte 

83 de ani dorim să organizăm 

un eveniment omagial cultu-

ral-artistic deosebit în data de 

26 ianuarie în Cinematogra-

ful «Florin Piersic» cu momen-

te unice de teatru, operă şi 

folclor. Conform analizei chel-

tuielilor, bugetul solicitat pen-

tru organizarea evenimentu-

lui aniversar cu actorul Flo-

rin Piersic este de 100.000 lei 

(cheltuieli legate de prestaţi-

ile artiştilor – onorariu, trans-

port, cazare şi masă), 5.000 

de lei (costuri pentru sonori-

zare şi lumini) şi 25.000 lei – 

recepţia”, se arată în proiec-

tul de hotărâre votat la uni-

son de toţi consilierii locali.

Florin Piersic s-a născut în 

27 ianuarie 1936 la Cluj-Na-

poca, fi ind unul dintre cei mai 

mari ai României.

La doi ani după absolvire, 

Florin Piersic a debutat pe sce-

na Teatrului Naţional din Bu-

cureşti obţinând rolul titular în 

„Discipolul diavolului”. Au ur-

mat „Tragedia optimistă”, „Oa-

meni şi şoareci” sau „Orfeu în 

Infern”. Debutul cinematogra-

fi c s-a produs cu fi lmul „Ciu-

linii Bărăganului” din 1957, in-

terpretând rolul lui Tănase. Şi-a 

evidenţiat talentul în ceea ce 

priveşte fi lmele istorice în „Nea-

mul Şoimăreştilor” şi apoi a ju-

cat în fi lmul care l-a făcut cu-

noscut „De-aş fi  Harap Alb”. 

Printre rolurile sale celebre din 

fi lme s-au numărat haiducul 

Anghel Şaptecai, haiducul Gri-

gore Pintea şi Mărgelatu. A 

avut şi continuă să aibă o bo-

gată activitate teatrală pe sce-

nele teatrelor româneşti.

În 26 ianuarie 2011 cine-

matograful „Republica” din 

Cluj-Napoca a fost redenumit 

„Florin Piersic”. De-a lungul 

timpului, actorul clujean a pri-

mit titlul de cetăţean de onoa-

re al mai multor oraşe: Cluj-Na-

poca, Bucureşti, Bacău, Cara-

cal, Sighet, Suceava, Baia Ma-

re, Oradea, Galaţi.

Reacţia lui Florin Piersic după ce Primăria 
îi face spectacol din bani publici de ziua lui: 
„Mă voi întâlni cu câţiva prieteni”
Actorul Florin Piersic a avut o reacţie pe Facebook, după ce Monitorul de Cluj a publicat 
informaţia legată de costul evenimentului organizat de Primăria Cluj-Napoca de ziua sa

Florin Piersic va fi  omagiat cu o petrecere de zile mari în data de 26 ianuarie la cinematograful care îi poartă numele

FLORIN PIERSIC | 
actor

 „Stau şi mă întreb 
de ce s-a schimbat 
lumea atât de în rău... 
Afl u din ziare că mi 
se pregăteşte de către 
Primăria Cluj o 
sărbătorire la 83, 
de 28000 euro sau 
de 130000 lei, «bani 
publici». Nu se mai 
satură ziarele de ştiri 
«de senzaţie». (...) 
Tot ce se va întâmpla 
în ziua de 26 seara, 
la 18.30, este că mă voi 
întâlni cu câţiva prieteni 
la Cinematograful 
«Florin Piersic». La 
această întâlnire, fi ind 
intrare liberă, poate 
veni oricine are bucuria 
să ne întâlnim, 
să povestim.“



PROMOVARE

PUBLICITATE

8 IT&C monitorulcj.ro | luni, 21 ianuarie 2019

PUBLICITATE

PUBLICITATE

IN ATENTIA PENSIONARILOR 
SI A PERSOANELOR VARSTNICE

Ca urmare a HCL nr. 865/17.10.2017, toate persoanele 
varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Na-
poca, cu varsta peste 70 de ani, indiferent de veniturile luna-
re sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de pensie la ru-
brica “Total drepturi”, precum si persoanele varstnice si pen-
sionarii cu varsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuan-
tumurile inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total 
drepturi” sub 1.700 lei benefi ciaza de gratuitate la transpor-
tul in comun pe toate liniile pe raza municipiului Cluj-Napoca 
si pe raza comunelor Apahida, Baciu si Floresti. De aceeasi fa-
cilitate benefi ciaza toti cetatenii de onoare ai municipiului 
Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul venitului).

Acelasi act normativ mentioneaza ca toate persoanele 
varstnice si toti pensionarii cu varsta sub 70 de ani, cu ve-
niturile lunare sau cuantumurile inregistrate pe cuponul de 
pensie la rubrica “Total drepturi” cuprinse intre 1.701 si 
1.900 lei, benefi ciaza de gratuitate la transportul in comun 
pe o singura linie pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Ca urmare comunicam persoanelor care se incadreaza 
in aceste plafoane ca se prelungeste eliberarea abonamen-
telor pe anul 2019 pana in data de 31.01.2019. Abona-
mentele pentru pensionari si persoanele varstnice se vor 
emite pe carduri de calatorie contactless nominale.

Documentele necesare
1. Buletin/Carte de identitate in original- pentru verifi -

carea datelor si preluare fotografi e
2. Ultimul cupon de pensie in original si o copie- se preda
3. Cardul de transport- pe el se incarca abonamentul 

pentru anul 2019
4. Numai pentru persoanele care NU au mai avut card- 

se completeaza “Cerere Primul Card” – se preda
5. Numai pentru persoanele care au avut card dar s-a 

pierdut/furat/deteriorat – se achita contravaloarea pentru 
emiterea unui card nou si se completeaza “Cerere Card Pier-
dut/Furat/Deteriorat”- se preda

6. Numai pentru pensionari pe caz de boala- decizia me-
dicala in copie- se preda

7. Numai pentru pensionarii urmasi orfani cu varsta de 
pana la 26 ani ( elevi, studenti)- decizia de pensie de ur-
mas in copie- se preda si carnetul de elev/student vizat pe 
anul scolar/universitar in curs, in copie- se preda.

Utilizarea cardului de calatorie contactless:
– Cardul se valideaza la fi ecare calatorie, astfel: Se apro-

pie cardul de zona marcata cu cercuri concentrice pe carca-
sa neagra a validatorului. Se mentine cardul nemiscat cir-
ca 2 secunde, pana la confi rmarea validarii pe fundal ver-
de. Abonamentul pe linii este valabil și pe altă linie decât 
cea din abonament, dar numai pe traseul comun. Trebuie 
apasat butonul „TRONSON COMUN” inainte de a apropia 
cardul pentru validare. Validarea pe tronson comun se fa-
ce pe proprie raspundere a calatorului.

– In cazul pierderii/ furtului/ deteriorarii cardului, aces-
ta va fi  blocat la cererea posesorului iar titlurile de calato-
rie vor putea fi  transferate pe un nou card (costul cardului 
nou emis va fi  suportat de detinatorul cardului).

– Cardul (suportul de plastic) poate fi  folosit circa 3 ani de 
la data emiterii, perioada in care nu va trebui emis un nou 
card, noile abonamente inregistrandu-se pe cardul existent.

Locatiile pentru emiterea cardurilor
Cardurile de transport se emit si se reincarca de la Cen-

trele de Vanzare carduri, situate in urmatoarele locatii: 

Centrul 
de vanzare

Luni 
- Miercuri

Joi Vineri

Numar 
birouri 
pentru 

emitere/
reincarcare 

carduri

Abonamente 
CTP - Bd. 21 

Decembrie 1989 
nr. 79A

07:30-
15:30

07:30-
15:30

07:30-
15:30

3

Abonamente 
CTP - Piata 1 

Mai FN

06:00-
22:00

06:00-
22:00

06:00-
22:00

1

Primaria 
Centrala

08:30-
16:30

08:30-
18:30

08:30-
16:30

2

Primaria 
Grigorescu 

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria Iris
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria 
Manastur

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria 
Someseni

08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Primaria Zorilor
08:00-
16:00

08:00-
17:30

08:00-
14:30

1

Programul evenimentelor organizate cu ocazia zilei de  24 ianuarie - 
Unirea Principatelor Române

 În acest an, pe data de 24 ianuarie, se împlinesc 160 de 
ani de la Unirea Principatelor Române. Acest eveniment e-
senţial pentru istoria naţională, va fi  sărbătorit la Turda prin 
manifestări artistice care se vor desfășura în Parcul Central, 
începând cu ora 16.00.

În intervalul 16.00 – 18.00 se va desfășura spectacolul 
folcloric susţinut de ansamblurile ,,Ţarina’’ și ,,Datina Tur-
deană’’, solistele Ioana Budae, Milena Bandits și Lorena Hi-
deg. Un recital, din inima de român, va fi  susţinut de Ma-
rius Ciprian Pop împreună cu orchestra ,,Ceterașii de la Cluj’’.

Ora 18.00 –  Imagine de epocă – actorii Teatrului ,,Au-
reliu Manea’’

Ora 18.10 – Hora Unirii
Ora 18.15 – Spectacol de artifi cii
Publicul prezent la spectacol este invitat la o masă tradi-

ţională unde se va servi fasole cu cârnaţi și ceai cald. În da-
ta de 24 ianuarie, patinoarul va avea intrarea liberă. 

Netfl ix, YouTube, Amazon, 

Apple şi Spotify sunt acu-

zate de încălcarea 

Regulamentului General 

privind Protecţia Datelor 

(GDPR), conform unei 

plângeri depuse la 

Autoritatea de Protecţie 

a Datelor din Austria.

Plângerea a fost depusă de 

compania de protecţie a date-

lor austriacă None of Your Bu-

siness (NOYB). Grupul consi-

deră că cele cinci companii nu 

au făcut publice informaţii de 

bază, precum modul în care 

cumpără şi vând datele utiliza-

torilor, după ce au fost contac-

tate de zece cetăţeni care au ce-

rut informaţiile lor personale.

„Când au fost testate, ni-

ciuna dintre aceste companii 

nu au oferit utilizatorilor da-

tele relevante. În majoritatea 

cazurilor, utilizatorii au primit 

datele, dar nu au primit infor-

maţii despre modul în care da-

tele lor sunt partajate şi cu ci-

ne”, a declarat Max Schrems, 

co-fondator şi director al NOYB, 

care a câştigat deja un proces 

intentat împotriva companiei 

Facebook pe motive similare.

GDPR garantează utilizato-

rilor dreptul de a fi  informaţi 

despre cum şi unde sunt tranz-

acţionate datele lor şi despre 

perioada pentru care datele sunt 

stocate. Încălcarea acestui drept 

poate duce la amenzi de până 

la 20 de milioane de euro.

Pentru a investiga modul în 

care companiile se conformea-

ză prevederilor GDPR, grupul 

NOYB a lucrat cu zece volun-

tari din Viena care şi-au cerut 

datele personale de la opt com-

panii: Netfl ix, YouTube, Apple, 

Amazon, Spotify, SoundCloud, 

Flimmmit şi DAZN.

Dintre cele opt companii, 

YouTube, Apple, Spotify şi 

Amazon aveau sisteme au-

tomate care permiteau utili-

zatorilor să îşi downloadeze 

datele imediat.

În mod similar, companie 

YouTube, deţinută de Google, 

a oferit date greu de descifrat 

pentru omul obişnuit.

Netfl ix a oferit o listă cu da-

te precum descrierile serialelor 

urmărite, detalii despre locul şi 

ora la care au fost vizionate şi 

dispozitivele de pe care au fost 

urmărite. În schimb, compania 

nu a dezvăluit părţile terţe cu 

care îşi împarte datele. Conform 

informaţiilor obţinute de NOYB, 

Netfl ix reţine date precum adre-

se IP sau locaţia exactă a utili-

zatorilor timp de peste cinci ani.

Ideea dreptului utilizatori-

lor la informaţii despre propri-

ile date a fost prezentată pu-

blic săptămâna aceasta de Tom 

Cook, director executiv al Apple.

„Considerăm că toate tran-

zacţiile de date ar trebui moni-

torizate de Comisia Federală 

pentru Comerţ, care ar trebui 

să înfi inţeze un program în ca-

re toţi utilizatorii şi brokerii se 

pot înregistra pentru a permite 

monitorizarea tranzacţiilor. De 

asemenea, programul online ar 

trebui să permită utilizatorilor 

să îşi şteargă în orice moment 

datele”, a declarat Tom Cook.

O parte dintre companiile 

vizate au răspuns public plân-

gerii depuse de NOYB. Apple 

şi Amazon au refuzat să co-

menteze acuzaţiile.

„YouTube şi Google oferă 

utilizatorilor transparenţă şi 

control al datelor. De aseme-

nea, informăm utilizatorii în 

ceea ce priveşte modul de re-

ţinere al datelor în Politica de 

Confi denţialitate Google”, a 

declarat un purtător de cu-

vânt al companiei YouTube.

„Spotify ia în serios protec-

ţia datelor şi obligaţiile faţă de 

utilizatori. Suntem determinaţi 

să ne conformăm legilor naţio-

nale şi internaţionale, precum 

şi normele GDPR, pe care con-

siderăm că le respectăm com-

plet”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al Spotify.

YouTube, Amazon şi Apple, 
acuzaţi de încălcarea GDPR

Netfl ix, YouTube, Amazon, Apple şi Spotify sunt acuzate de încălcarea 
Regulamentului General privind Protecţia Datelor

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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În mai vor avea loc alege-

rile europarlamentare. 

Va fi  mai mult decât 

un vot pentru Legislativul 

de la Strasbourg, va fi  un 

referendum al validării 

sau invalidării mişcării 

populiste care a înghiţit 

Europa de patru ani 

încoace, de la izbucnirea 

crizei migranţilor.

Discursul antieuropean cu 

accente naţionaliste a pro-

sperat şi la noi în ultimul an. 

Iar în timp ce europenii par 

că s-au săturat de Uniunea 

Europeană, ţările vecine, Re-

publica Moldova şi Ucraina, 

sunt şi ele la cumpăna unui 

test electoral care va decide 

dacă mai există sau nu an-

gajament pentru visul euro-

pean, scrie digi24.ro.

Alegeri, riscuri, populism 
şi infl uenţa Rusiei, 
mizele lui 2019

Diferenţa dintre populişti 

şi politicienii convenţionali 

este că primii pretind că ei şi 

numai ei reprezintă voinţa po-

porului. Populiştii se folosesc 

şi de crize sau chiar le pro-

duc pentru a justifi ca un apel 

la revoltă. Nu în ultimul rând, 

folosesc un discurs infl ama-

tor pentru a şoca opinia pu-

blică şi pentru a se erija în re-

prezentanţi ai poporului.

Marea provocare pentru re-

stul politicienilor este să gă-

sească o rezolvare pentru te-

merile economice şi cultura-

le ale cetăţenilor. În caz con-

trar, atracţia populismului nu 

va dispărea prea curând.

Miza alegerilor 
din Republica Moldova

Până la alegerile europarla-

mentare să privim mai aproa-

pe de graniţele României. Ce-

tăţenii Republicii Moldova vor 

decide la 24 februarie noua 

componenţă a Parlamentului. 

De ce ar trebui să ne preocu-

pe pe noi? Pentru că sondaje-

le arată că partidul-satelit al 

Moscovei, Partidul Socialişti-

lor, are toate şansele să mono-

polizeze scena politică de la 

Chişinău. A dat deja preşedin-

tele ţării, iar acum ar putea să 

formeze şi următorul guvern.

Alegerile din Republica 

Moldova vin cu un nou sis-

tem de vot, unul mixt, în ciu-

da rezervelor exprimate atât 

de Uniunea Europeană, cât şi 

de Comisia de la Veneţia. 50 

de deputaţi din cei 101 ai Par-

lamentului de la Chişinău vor 

fi  aleşi pe baza listelor de par-

tid, iar restul vor fi  aleşi în 

circumscripţii uninominale.

Peste 3 milioane de cetă-

ţeni sunt aşteptaţi la urne. În 

ceea ce priveşte intenţia de 

vot, aproape un sfert dintre 

respondenţi au spus că vor 

opta pentru Partidul Socialiş-

tilor, cu orientare pro-rusă, 

7,6% cu Partidul Democrat, 

afl at acum la guvernare, 7,4% 

cu Partidul Acţiune şi Solida-

ritate şi 5% cu Partidul Dem-

nitate şi Adevăr, ambele 

pro-europene. Autorităţile de 

la Chişinău au fost puse în 

gardă în privinţa unui posi-

bil amestec al Rusiei în pro-

cesul electoral.

Ultimul an a însemnat pen-

tru Republica Moldova o în-

depărtare de Uniunea Euro-

peană. A pierdut bani euro-

peni din cauza deciziilor po-

litice luate la Chişinău, pen-

tru că preşedintele Igor Do-

don a mizat pe consolidarea 

relaţiilor cu Rusia. S-a întâl-

nit de şase ori în doi ani cu 

Vladimir Putin.

Ucraina, butoiul 
cu pulbere al Europei

Ucraina va trece prin ale-

gerile prezidenţiale în martie. 

Acestea sunt considerate un 

bilanţ al revoluţiei din 2014 

care a dus la schimbarea re-

gimului şi reorientarea politi-

că dinspre Rusia spre UE.

În cursa electorală nu se 

arată niciun candidat pro-rus, 

dar asta, spun analiştii, nu 

împiedică în vreun fel Kremli-

nul să speculeze momentul 

vulnerabil al schimbării.

Pe primul loc este o veche 

cunoştinţă a scenei politice 

mondiale – Iulia Timoşenko. 

Lidera Revoluţiei Portocalii din 

2004, arestată de fostul regim 

şi eliberată în timpul proteste-

lor din 2014, e creditată cu 

11,5% din intenţiile de vot.

Dacă vă întrebaţi unde a 

greşit Petro Poroşenko, răs-

punsul este în gestionarea co-

rupţiei. Ucrainenii sunt revol-

taţi că în mandatul său niciun 

ofi cial de rang înalt nu a fost 

condamnat pentru corupţie. 

Iar ca pachetul să fi e complet, 

chiar numele preşedintelui a 

apărut în dezvăluirile din Do-

sarele Panama în legătură cu 

înfiinţarea unei companii 

într-un paradis fi scal.

Alegerile din Ucraina stau 

sub ameninţarea unei interfe-

renţe din partea Rusiei. Pre-

şedintele Petro Poroşenko şi 

experţi internaţionali spun la 

unison că regimul de la Mos-

cova va încerca să discredite-

ze procesul electoral dacă tot 

nu pare să aibă vreun pion 

printre candidaţi.

Alegerile anului 2019 şi riscurile lor
2019 e un moment de răscruce în Uniunea Europeană şi la graniţele sale. E an electoral în tot spaţiul 
comunitar, cu alegeri care pot schimba radical datele politicii mari. Iar Rusia profită de situaţie.

2019 e an electoral în tot spaţiul comunitar, cu alegeri care pot schimba radical datele politicii mari

Statele Unite menţin sancţi-

unile împotriva Coreei 

de Nord, deşi s-au înregis-

trat progrese în negocierile 

pentru denuclearizare, a 

precizat purtătoarea de 

cuvânt a Casei Albe, Sarah 

Sanders, citată de Reuters.

Sanders anunţase, cu puţin 

timp înainte, că a doua întâl-

nire între preşedintele ameri-

can Donald Trump şi liderul 

nord-coreean Kim Jong Un va 

avea loc la sfârşitul lui februa-

rie, iar locul summitului va fi  

comunicat ulterior.

Viitorul summit între preşe-

dintele american Donald Trump 

şi liderul nord-coreean Kim Jong 

Un va avea loc „la sfârşitul lui 

februarie”, a anunţat vineri Ca-

sa Albă, fără a preciza locul un-

de va avea loc întrevederea, in-

formează AFP şi dpa.

Înainte de întrevederea cu 

Donald Trump, negociatorul 

nord-coreean a avut vineri di-

mineaţa o întrevedere cu secre-

tarul de stat american Mike 

Pompeo şi cu trimisul special 

al SUA pentru Coreea de Nord, 

Stephen Biegun.

Cu un dosar nuclear în im-

pas, Kim Yong Chol, „braţul 

drept” al lui Kim Jong Un, a fost 

primit vineri la Washington de 

secretarul de stat american Mi-

ke Pompeo, pentru discuţii cru-

ciale în vederea unui nou sum-

mit între preşedintele american 

Donald Trump şi liderul nord-co-

reean, informează AFP.

Însoţit de Stephen Beigun, 

emisarul american pentru Co-

reea de Nord, Mike Pompeo, 

zâmbitor, a pozat în faţa came-

relor de fi lmat fără a spune un 

cuvânt alături de Kim Yong Chol, 

într-un hotel din capitala SUA.

Semn al caracterului sensibil 

al acestei întrevederi, Departa-

mentul de Stat american a aş-

teptat până vineri dimineaţa pen-

tru a confi rma această întreve-

dere cu interlocutorul privilegi-

at al diplomaţiei americane în 

difi cilele negocieri asupra dezar-

mării nucleare a Coreei de Nord.

Diplomaţia americană este 

probabil dezamăgită de anu-

larea în ultimul moment, la în-

ceputul lui noiembrie, a veni-

rii acestui foarte important res-

ponsabil nord-coreean, anula-

re care a scos la iveală bloca-

jul din discuţii.

Preşedintele Trump, care a 

avut un prim summit istoric cu 

Kim în iunie 2018, la Singapo-

re, a dezvăluit la începutul lui 

ianuarie că a primit „o scrisoa-

re formidabilă” din partea lide-

rului nord-coreean şi a salutat 

bunele relaţii cu acesta.

La summitul de la Singapo-

re, Trump şi Kim au semnat un 

acord redactat în termeni pu-

ţini precişi cu privire la denu-

clearizarea Peninsulei Coreene. 

SUA insistă de atunci ca Phe-

nianul să abandoneze armele 

nucleare înaintea oricărei rela-

xări a sancţiunilor economice 

la care este supus şi pe care li-

derul nord-coreean le-ar vrea 

ridicate în prealabil.

SUA menţin sancţiunile 
împotriva Coreei de Nord
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

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

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul pie-
ţei. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0746-402720. 
(5.7)

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

tare la tel. 0734-777772.

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

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

¤ 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.

¤ 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 
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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 

informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

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

¤ 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.

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii 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 
telefon 0754-312994.

ELECTRO

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (2.7)

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

0745-300323. (2.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (12.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. In-
formaţii la telefon 
0756-942490. (2.10)

Vând covoare. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (2.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu 
cadru metalic, material rezis-
tent, preţ 130 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0742-827432. (2.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, 
brâu ţesut. Informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0743-709114. (2.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (2.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și pi-
cior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (2.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (2.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(2.7)

¤ Vând nucă bio în coajă, preţ 8 
RON/kg, miez de nucă la 28 
RON/kg. Informaţii suplimenta-
re la nr. de tel. 0748-220979.
(8.8)

¤ Vând cizme de piele bărbă-
tești, cu tureac înalt (piele porc), 
mărimea 46, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (8.8)

COLECTIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării vechi 
din anii î80-î90., scaune sculpta-
te, plăci pick-up, mașină de cusut 
veche manual sau electrică. Mă 
deplasez eu la locaţie. Aștept te-
lefoane la 0749-974302. (4.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a III-a licitaţie 
publică, în data de 05.02.2019, 
ora 10.30, bunurile mobile con-
stând în: Denumirea bunului mo-
bil. Descriere sumară: Autoturism 
Renault Kangoo Expres, an fabri-
caţie 1998, benzină, culoare roșu. 
Drepturile reale și privilegiile care 
grevează bunurile, dacă este ca-
zul: Nu sunt. Preţul de evaluare 
sau de pornire al licitaţiei, exclu-
siv TVA: 1300 lei. Cota TVA/ ne-
impozabil/ scutit *): 19%. Preţul 
de evaluare sau de pornire a lici-

taţiei fi ind conform tabelului de 
mai sus. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, in-
terior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunţuri - vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitaţie pu-
blică, în data de 07.02.2019, ora 
12.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară: 1. Renault Kan-
goo, an fabricaţie 2006, km par-
curși - 229.108 km, motorină, ca-
pacit. cilindrică 1461 cmc. Dreptu-
rile reale și privilegiile care gre-
vează bunurile, dacă este cazul: 
Nu sunt. Preţul de evaluare sau 
de pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA: 14.300 lei. Cota TVA/ neim-
pozabil/ scutit *): 19%. Preţul de 
evaluare sau de pornire a licitaţiei 
fi ind conform tabelului de mai 
sus. Informaţii suplimentare pot 
fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa. Romană, nr. 15B, came-
ra 8, telefon 0264.314941, interi-
or 127 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitaţie pu-
blică, în data de 07.02.2019, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunuri-
le, dacă este cazul: Nu sunt. Pre-
ţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA: 1. Betonie-
ră, 2.500 lei; 2. Nivela Bosch 
GRL300 + Stativ BT170 + Mira 
GR240, 2.300 lei; 3. Sistem su-
preveghere video cu cameră 
1080P, DVR&C, SXT Lite2, 2.900 
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 
*): 19%. Preţul de evaluare sau 
de pornire a licitaţiei fi ind con-

form tabelului de mai sus. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţinute 
la sediul SFM Turda, str. P-ţa. Ro-
mană, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 127 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunţuri - 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitaţie pu-
blică, în data de 05.02.2019, ora 
11.00, bunurile mobile constând 
în: Denumirea bunului mobil. De-
scriere sumară, Drepturile reale și 
privilegiile care grevează bunuri-
le, dacă este cazul: Nu sunt. Pre-
ţul de evaluare sau de pornire al 
licitaţiei, exclusiv TVA, Cota TVA/ 
neimpozabil/ scutit *): Autoutili-
tară Ford FMDY/ Transit, an fabri-
caţie 2000, motorină, cap. cil. 
2402, 11600 lei, 19%; Autoutili-
tară Ford Facy Transit, an fabrica-
ţie 2005, motorină, cap. cil. 
2402, 11200 lei, 19%; Autotu-
rism Ford Focus, an fabricaţie 
2008, motorină, cap. cil. 1753, 
11600 lei, 19%. Preţul de evalua-
re sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform tabelului de mai sus. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. P-
ţa. Romană, nr. 15B, camera 8, 
telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunţuri - vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Subscrisa PRINT UP S.R.L., 
J12/1469/2003, C.U.I. 
15486961, pierdut Certifi cat de 
înregistrare în scopuri de taxă 
cu valoare adaugată seria B nr. 
863193. Îl declară nul.

¤ Declar pierdut Certifi cat Con-
statator Nr. 58047 din 
17.09.2015, pentru terţi pe 
P.F.A. MOCAN SIMONA LOREDA-
NA, C.U.I. 35017374 , 
F12/1718/2015. Îl declar nul.

CITAȚIE
Societatea Profesională Notarială Popa Ionut-Florin și 

Dorobanţu Simona-Iustina, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Napoca  nr. 25,  ap. 5, 7, Judeţul Cluj, citează  pe toți suc-
cesibilii cu domiciliu necunoscut ai defunctului PÂSLARU 
IOAN, decedat la data de 15.05.2011, cu ultimul domici-
liu în mun. Cluj-Napoca, str. Horea, nr.33, jud. Cluj, la dez-
baterea succesiunii după acesta, precum și la suplimenta-
rea masei succesorale după defuncta PASLARU IRINA, de-
cedată la data de 12.07.2002, cu ultimul domiciliu în mun. 
Cluj-Napoca, str. Horea, nr. 33, ap. 26, jud. Cluj, pentru da-
ta de 15 februarie 2019, ora 13.00, în Dosar 91/2018.

Pentru această dată vă rugăm să prezentaţi cartea de 
identitate, actele de stare civilă care dovedesc calitatea Dvs 
de moștenitor și actele de proprietate privind bunurile imo-
bile/mobile ale defunctului.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

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

AVIZ DE MEDIU

BUREAU BARCAN INVEST, în calitate de titular, 
anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru construire 
ansamblu de locuinţe individuale, izolate şi cuplate P+M, 
construire drum de incintă, amenajare teren, împrejmuire, 
organizare de şantier, racorduri şi branşamente utilităţi, 
operaţiuni notariale-dezmembrare şi alipire“, propus a fi  
amplasat în comună Feleacu, satul Feleacu, jud. Cluj.

Prima versiune a planului, poate fi  consultată la sediul 
proiectantului S.C. Arhimar Serv S.R.L., str. Călărașilor nr.1, 
din data de 16.01.2019, între orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 04.02.2019, la A.P.M. Cluj, 
Str. Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-
vineri, între orele 9-14.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Adevăruri despre trecut

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:05 #Creativ

17:29 Live sală

17:30 Handbal ZOOM

17:30 Handbal feminin, Liga 

Florilor: CSM Bucuresti – HC Zalau

18:00 Romani care 

au schimbat lumea

18:30 Romani care 

au schimbat lumea

19:00 Pulsul zilei

20:00 Telejurnal

21:00 Povestea lui Dumnezeu

21:00 România 9

22:00 Iubiri celebre

22:00 Dosar România

22:30 Dosar România

23:00 Ecaterina

23:30 Dosarele extratereștrilor

23:55 Vorbește corect!

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Aici eu sunt vedeta!

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuţite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Mecanicul

22:15 Supravieţuitoarea

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

16:00 Elisa

17:10 Benny Hill Show

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Fără milă

22:30 Starea naţiei

23:30 Trăsniţi din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Puterea dragostei

15:00 Teo Show

17:30 În căutarea adevărului

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Exatlon

23:15 FanArena

LOOK TV

13:30 Teleshopping

14:30 Footbal Stars

15:00 Teleshopping

16:00 Magazin UEFA 

Champions League

16:30 Liga Magazin

17:00 Știrile Look Sport

17:30 Matching Champions

18:30 Top ratari

19:30 Fotbal Super Lig: 

Bursaspor – Fenerbahce

21:00 Liga Magazin

23:00 Faci pariu?

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00
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”U” Cluj a pierdut 
meciul cu Potaissa
Echipele de handbal masculin 
Universitatea Cluj și Potaissa 
Turda s-au întâlnit, sâmbătă 
dimineaţă, într-un meci ami-
cal găzduit de Sala Sporturilor 
„Horia Demian”. A fost un joc 
controlat autoritar de către 
turdeni, care s-au impus cu 
49-25 (27-9). Jucătorii lui 
Horaţiu Gal au obţinut a doua 
victorie la scor din perioada 
de pregătire în timp ce pentru 
Universitatea Cluj acesta a 
fost al patrulea meci amical, 
„studenţii” având două înfrân-
geri, un egal și o victorie.

Patru clujeni convocaţi 
la naţionala U20
Grad Claudiu, Mihalache 
Andrei, Plăcintar Darius și 
Bocăneţ Vlad, împreună cu 
Horea Hîmpea, care ocupă pos-
tul de antrenor principal al 
echipei naţionale a României 
de U20, participă zilele acestea 
la un stagiu de pregătire desfă-
șurat la Snagov. Stejăreii se 
pregătesc pentru participarea 
la Campionatul European care 
va avea loc în perioada 27 
martie și 8 aprilie la Coimbra 
(Portugalia). Pentru acest sta-
giu au fost convocati 28 de 
sportivi care provin de la opt 
cluburi din ţară și patru cluburi 
din străinatate, astfel: 7 – CSS 
2 Baia Mare, 5 – Tomitanii 
Constanţa, 4 – ”U” Cluj, 2 – 
Știinţa Petroșani, 2 – RC 
Bârlad, 2 – CSM București, 1 – 
CSA Steaua, 1 – SCM Buzău, 2 
din Anglia și 2 din Franţa.

Un fost jucător al ”U” 
Cluj ajunge la Dej
Doi jucători care au evoluat 
în trecut pentru echipa de 
fotbal Unirea Dej se întorc la 
formaţia pregătită acum de 
Gică Barbu și vor evolua în a 
doua parte a campionatului 
în tricoul alb-albastru, scrie 
dej24.ro. Este vorba despre 
fundașul central Kovacs 
Szabolcs, transferat în vara 
anului trecut de la FC Unirea 
Dej la FK Csikszereda, și de 
mijlocașul Darius Hîmpea ca-
re vine din poziţia liber de 
contract după ce a plecat de 
la Dacia Unirea Brăila. Darius 
Hîmpea a evoluat în trecut și 
la Universitatea Cluj, încă de 
la 15 ani.

Nu a reuşit 
la CFR Cluj, dar 
a reuşit în Anglia
După ce săptămâna trecută a 
plecat de la CFR Cluj, Urko 
Vera (31 de ani) și-a găsit re-
pede echipă. Atacantul de ori-
gine bască a semnat cu 
Oldham Athletic, formaţie din 
liga a patra engleză, echipă la 
care va fi  trenată de Paul 
Scholes, fost mijlocaș la 
Manchester United și naţiona-
la Angliei. Vera a și debutat 
pentru noua sa echipă, sâmbă-
tă, și chiar a marcat, din pe-
nalty. Oldham a anunţat ofi ci-
al, vineri, transferul lui Urko 
Vera, iar duminică a și debutat 
cu gol pentru noua sa echipă. 
A înscris în meciul pierdut cu 
Macclesfi eld din ultima rundă 
de campionat. Alături de Vera, 
la Oldham se afl ă în lot și fos-
tul jucător al Petrolului Gevaro 
Nepomuceno.

Pe scurt

După un prim meci termi-

nat indecis pentru CFR 

Cluj în compania formaţi-

ei Vorskla Poltava, 0-0, 

jucătorii antrenaţi de 

Antonio Conceicao au 

reuşi să învingă formaţia 

FC Zurich, 2-1, în al doi-

lea meci amical din can-

tonamentul din Antalya.

CFR Cluj a disputat, vineri, 

a doua partidă de pregătire a 

cantonamentului din Turcia, 

împotriva elveţienilor de la 

FC Zurich, formaţie califi cată 

în primăvara Europa League.

Jucătorii antrenaţi de An-

tonio Conceicao au intrat în 

joc încă de la începutul me-

ciului, Alexandru Păun mar-

când în minutul opt cu un şut 

la vinclu. La puţin timp Khe-

lifi  putea să readucă egalita-

tea pe tabela de marcaj dar 

nu a reuşit fi nalizarea.

Cele două echipe au făcut un 

joc deschis, cu numeroase încer-

cări fi nale, cu Benjamin Kololli 

în minutul 33, cu o lovitură de 

mare distanţă, care a vrut să tra-

gă spre bara transversală.

George Tucudean a avut 

cea mai bună şansă de a pre-

lungi conducerea în minutul 

40, dar atacantul nu a reuşit 

să învingă portarul Yanick Bre-

cher după ce a dominat due-

lul cu Mirlind Kryeziu.

Cu puţin timp înainte de 

pauză, rivala clujenilor au mai 

avut două ocazii prin Khelifi  

şi Marco Schönbächler care 

însă au fost apărate de porta-

rul Giedrius Arlauskis.

La puţin timp după pauză, 

FC Zurich a egalat. Kololli a 

pătruns din colţul terenului 

iar Stephen Odey a înscris 1-1 

(48'). Şase minute mai târziu, 

Odey a trecut pe lângă a do-

ua şansă de a marca.

Duelurile şi nervii de pe te-

ren au adus şi două cartonaşe 

roşii, Kololli şi Cristian Manea, 

fi ind cei doi jucători eliminaţi.

CFR Cluj a marcat în mi-

nutul 72, fundaşul Adam Lang 

a adus victoria clujenilor în 

ciuda faptului că jucătorii de 

la FC Zurich au lovit bara în 

ultimele 10 minute.

La meci a asistat şi selecţio-

nerul României, Comin Contra.

Următorul meci pentru 

echipa CFR Cluj va avea loc 

marţi, 22 ianuarie, de la ora 

16:30, în compania formaţiei 

bulgare Ludogorets Razgrad, 

echipă la care evoluează ro-

mânii: Dragoş Grigore, Cos-

min Moţi, Adrian Popa şi Cla-

udiu Keşeru.

Ultimul meci pe care CFR 

Cluj îl va disputa în cantona-

mentul din Antalya va avea loc 

vineri, 25 ianuarie, în compania 

formaţiei AS Trenčín (Slovacia).

Prima victorie amicală pentru CFR Cluj

Jucătorii, stafful şi con-

ducătorii echipei de fot-

bal Universitatea Cluj 

l-au serbat vineri, 18 

ianuarie, în vestiar, 

pe Bogdan Lobonţ, la 

împlinirea a 41 de ani.

Fostul portar al naţionalei 

a avut parte şi de un cadou 

din partea unuia dintre parte-

nerii clubului unde acum şi-a 

început cariera de antrenor.

Acesta a primit un Ford 

Kuga, al cărui preţ începe de 

la 30.000 de euro. Maşina es-

te de culoare albă şi cu în-

semnele echipei iar tehnici-

anul a primit-o cadou cu men-

ţiunea că la volanul lui tre-

buie neapărat să găsească 

drumul spre Liga 1.

Universitatea Cluj se luptă 

pentru promovare şi este pe 

locul 4 în Liga a 2-a, la două 

puncte distanţă de liderul Spor-

tul Snagov.

Retras din activitate şi 

proaspăt instalat pe banca 

tehnică a echipei Universi-

tatea Cluj, fostul portar nu 

a fost uitat nici de UEFA. Fo-

rul continental i-a transmis 

un mesaj de felicitate pe 

twitter, tot acolo postând şi 

una din intervenţiile memo-

rabile ale fostului goalkee-

per. Ajuns la 41 de ani, Bog-

dan Lobonţ şi-a sărbătorit 

pentru prima dată ziua de 

naştere din postura de an-

trenor. Tehnicianul Univer-

sităţii Cluj a fost felicitat in-

clusiv de cei de la 

UEFA. Contul de twitter al 

forului continental a postat 

şi un video cu o intervenţie 

superbă a lui Bogdan Lobont 

din 2003, atunci când aces-

ta apăra poarta lui Ajax.

Bogdan Lobonţ şi-a înce-

put cariera de fotbalist pro-

fesionist la Corvinul Hune-

doara, după care a fost trans-

ferat la Rapid Bucureşti. În 

2000, Lobonţ a plecat la A-

jax Amsterdam pentru 3 mi-

lioane de euro. De-alungul 

carierei a mai evoluat la Di-

namo Bucureşti şi Fiorenti-

na, iar în 2010, AS Roma a 

plătit 800.000 de euro pen-

tru transferul său.

Cadou de 30.000 euro 
pentru Lobonţ, de ziua lui

Partida de tenis dintre 

Simona Halep, locul 1 

WTA, şi Serena Williams, 

locul 16 WTA, se va dis-

puta, astăzi, de la ora 

10:00 (ora României), 

în optimile de fi nală 

la Australian Open.

Aceasta va fi  a 10-a lor par-

tidă directă (8-1 pentru Willi-

ams), prima de când Serena 

a devenit mamă.

Înaintea acestui meci, Si-

mona Halep a vorbit despre 

confruntarea cu legendara ju-

cătoare americană, una pe ca-

re o consideră un adversar ca 

oricare altul, dar pe care o la-

udă pentru tot ce a reuşit de-a 

lungul carierei.

„Serena era o sperietoare 

când eram mai tânără, dar 

acum nu mă mai simt intimi-

dată. Am un respect uriaş 

pentru ea, pentru că este o 

mare campioană, dar e doar 

o adversară din turul urmă-

tor pentru mine”, a spus Si-

mona, imediat după califi ca-

rea în optimile de fi nală de 

la Australian Open.

Ea a mai afi rmat că deşi Se-

rena Williams este cea mai bu-

nă tenismenă din lume are în-

credere că va câştiga acest meci.

„Să fi i numărul 1 în lume 

sau să fi i cel mai bun din lu-

me, după părerea mea, sunt 

lucruri puţin diferite. În acest 

moment, eu sunt numărul 1 

în lume. Simt că sunt acolo 

de multe luni, multe săptă-

mâni. Dar, cu siguranţă, Se-

rena este cea mai bună din 

lume, pentru că are atât de 

multe trofee de Grand Slam. 

A fost foarte mult timp pe 

primul loc. Nu pot să com-

par rezultatele mele cu ale 

ei. Dar, în acest moment, a-

ceastă poziţie (n.red – de li-

der WTA) îmi dă încredere şi 

mă ajută să fi u pozitivă”, a 

afi rmat Simona Halep.

Fără victorie din august, 

Simona venea la Australian 

Open după cinci înfrângeri 

la rând, eşecurile venind, e 

adevărat, şi pe fondul pro-

blemelor medicale. În con-

diţiile în care nu are nici an-

trenor, aşteptările erau mici 

de la Halep. Aceasta s-a adu-

nat, s-a concentrat la maxi-

mum şi a arătat în multe mo-

mente ca în cele mai bune 

partide din 2018, an în care 

a câştigat un turneu de Grand 

Slam şi a mai jucat o fi nală 

(chiar la Australian Open, 

învinsă de Wozniacki).

Simona Halep are un sin-

gur succes în faţa unei ocu-

pante a numărului 1 mondi-

al. Culmea e că victoria, una 

dintre cele mai importante 

ale carierei, a venit chiar în 

faţa Serenei Williams. La Sin-

gapore, în 2014, în faza gru-

pelor, „Simo” se impunea cu 

un categoric 6-0, 6-2. În fi na-

la competiţiei, Serena şi-a lu-

at revanşa (6-3, 6-0).

Simona Halep şi Serena 

Williams nu s-au mai întâl-

nit din 2016, când american-

ca s-a impus în trei seturi, 

în sferturile de fi nală de la 

US Open.

Simona Halep vs. Serena Williams, 
marele meci al începutului de an
Meciul dintre Halep şi Serena Williams va fi primul din sesiunea de seară de pe arena Rod Laver

Simona Haelp: „Serena era o sperietoare când eram mai tânără, dar acum nu mă mai simt intimidată”

2011,  Wimbledon: 3-6, 6-2, 
6-1 pentru Serena

2013,  Roma: 6-3, 6-0 
pentru Serena

2013,  Cincinnati: 6-0, 6-4 
pentru Serena

2014,  Turneul Campioanelor: 
6-0, 6-2- Simona

2014,  Turneul Campioanelor: 
6-3, 6-0 -Serena

2015,  Miami: 6-2, 4-6, 7-5 
pentru Serena

2015,  Cincinnati: 6-3, 7-6 
pentru Serena

2016,  Indian Wells: 6-4, 
6-3 pentru Serena

2016,  US Open: 6-2, 4-6, 
6-3 pentru Serena

Meciurile directe 
dintre Halep şi 
Serena Williams
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