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ADMINISTRAŢIE

Clujul scapă de poluare 
cu 500 mil. €
Clujul trebuie să facă „planuri preventive” 
în ceea ce priveşte poluarea.  Pagina 5

SOCIAL

6 ani de la accidentul 
din Apuseni
Pe 20 ianuarie s-au împlinit şase ani de 
la tragicul accident aviatic din munţii 
Apuseni.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

CJ se împrumută, 
dar nu ştie cu cât!
Conducerea CJ Cluj neagă un împrumut 
de 200 mil. lei. Şi totuşi?  Pagina 5

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

POLITICĂ

Fostul ministru Ioan Rus, criticat 
pentru scoaterea trenurilor Intercity

ACTUALITATE

Cursa clujeanului Vlad Crişan Pop, 
documentar românesc la Cercul Polar

Trenurile Intercity pot fi  pro-
fi tabile în România, chiar dacă 
pentru această categorie nu se 
mai acordă subvenţie, susţine 
noul preşedinte al Autorităţii 
pentru Reformă Feroviară 
(ARF), Gigi Gavrilă.

Trenurile de tip Intercity au 
fost introduse în ţară în 1995, 
sub mandatul lui Aurel Novac, 
programul fi ind extins pe vre-
mea lui Traian Băsescu şi Mi-
ron Mitrea şi desfi inţat atunci 
când la cârma Ministerului 
Transporturilor se afl a Ioan Rus. 
În data de 24 iunie 2014, în bi-
roul de la etajul 1 al Palatului 
CFR s-a instalat clujeanul, iar 
câteva luni mai târziu, în data 
de 14 decembrie 2014, garnitu-
rile de tip Intercity au fost scoa-
se din Mersul Trenurilor.

Acum, preşedintele ARF, re-
pune pe tapet posibilitatea re-

introducerii lor în circulaţie, 
chiar dacă ele nu pot primi 
subvenţie de la stat. În con-
tractul de servicii publice nu 
fi gurează această categorie de 
garnituri, însă Gigi Gavrilă 
spune că el poate fi  modifi cat, 
dacă vor exista cereri.

„Există solicitări din partea 
unor operatori să reintrodu-
cem acest tip de tren, Inter-
city. În primul rând, infra-
structura feroviară trebuie să 
îndeplinească nişte criterii pe 
care trebuie să le respecţi la 
acest tip de tren, există secţii 
reabilitate sau care pot fi re-
abilitate unde chiar de acum 
se pot îndeplini condiţiile. 
Printr-un act adiţional la acest 
contract, odată cu modifica-
rea acestui ordin de ministru, 
le putem reintroduce”, a pre-
cizat Gigi Gavrilă.

Trei tineri cineaşti vor realiza 
anul acesta o premieră pentru 
industria fi lmului românesc – un 
lungmetraj la Polul Nord, în 
nord-vestul Canadei.

Documentarul va prezenta 
cursa maratonistului clujean 
Vlad Crişan Pop în cadrul com-
petiţiei 6633 Arctic ULTRA 2020, 
în care porneşte cu scopul de a 
strânge bani pentru 100 de bur-
se educaţionale, în valoare de 
600.000 de lei, oferite copiilor cu 
afecţiuni oncologice.

Filmările primului docu-
mentar de lungmetraj realizat 
în condiţiile meteo extreme de 
la Polul Nord vor avea loc anul 
acesta, în perioada 27 februa-
rie – 9 martie.

Plecarea pe traseu va avea loc 
din Eagle Plains (Yukon), pe 27 
februarie 2020 şi se va încheia 
la Tuktoyaktuk, în teritoriile de 

nord-vest ale Canadei. Lungimea 
totală a itinerariului este de 620 
de kilometri, cu 4.000 de metri 
diferenţă de nivel. Anul trecut, 
în luna martie, după 35 de ore 
şi 25 de minute, Vlad Crişan Pop 
a ieşit învingător al cursei scur-
te (de 193 km), în cadrul acelu-
iaşi ultramaraton.

În aventura din acest an, 
Vlad va fi însoţit de regizorul 
Sorin Florea, fotograful Adi 
Bulboacă şi Tudor Petre, 
sound designer. Experienţa 
trăită de Vlad în 2019 şi măr-
turiile cu care s-au întors şi 
alţi români care au participat 
la acest ultramaraton (Tibi 
Uşeriu) au inspirat scenariul 
acestui documentar.

„EverRestless” va fi  în esen-
ţă o călătorie în conştiinţa omu-
lui care intră în cursa pentru de-
păşirea propriilor limite.
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Cerințe:

- studii superioare de specialitate

- experiență în domeniu constituie avantaj

- bune cunoștințe de operare PC

Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase, 

loc de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Rețeta otrăvirii!
„Mătrăgună, Clin de geamuri, otravă pentru șoareci și esență de tei”

Clujul, în pragul epidemiei? 20 de cazuri de gripă pe zi!

OAMENI TRANSPORTAȚI ÎN PORTBAGAJ. La ieșirea din Cluj-Napoca spre Florești, 
un șofer a fost fotografiat în timp ce transporta mai multe persoane în portbagajul 
mașinii. Pe lângă că e ilegal, este și foarte periculos. Îi pasă cuiva?

inFOTO

Uneori n-au împlinit nici zece ani, dar trag din țigări „îmbunătățite” 
cu substanțe toxice. Dacă au noroc, ajung la spital, unde li se fac spălături 
și sunt puși pe perfuzii. Câți tineri clujeni trag pe nas etnobotanice? Pagina 4
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Arii naturale urbane 
protejate la Cluj
Muntele Tâmpa de la Brașov este una dintre 
puţinele exemple de arie naturală urbană 
protejată din România, afi rmă deputatul in-
dependent de Cluj Adrian Dohotaru. După 
Parcul Natural Văcărești, care a inspirat și 
campania SOS Parcul Est din Cluj-Napoca, 
parlamentarul clujean, afl at după o alergare 
pe Tâmpa, afi rmă că „fi ecare oraș ar trebui 
să aibă Tâmpa sa” – o arie naturală urbană. 
„Văzând dealurile și pădurile din Brașov, ori 
una din fortifi caţii, unde la câteva sute de 
metri de ea concurează inestetic în înălţime 
cu noi blocuri postcomuniste, e bine că 
Tâmpa e arie protejată din perioada comu-
nistă, că altfel era poate supusă unei dezvol-
tări imobiliare haotice din ultimii 30 de ani, 
așa cum s-a întâmplat cu înălţimile din apro-
pierea Tâmpei”, afi rmă Dohotaru. „E valabil 
și pentru alte orașe din ţară. Să prezervăm 
Parcul Est în Cluj, mai ales că se preconizea-
ză lângă un cartier Sopor de câteva zeci de 
mii de locuitori, să conservăm râul între 
Florești și Cluj, Someșul din Satu Mare de 
proiecte invazive de agrement, ori canalele 
de desecare din Timișoara să le transfor-
măm în coridoare ecologice ca să stopăm 
expansiunea imobiliară până în buza apei”, 
indică parlamentarul clujean. Vă reamintim 
că, sprijinit de deputatul UDMR de Cluj 
Csoma Botond, Adrian Dohotaru a iniţiat un 
proiect legislativ prin care se dorește facilita-
rea creării de arii naturale urbane, care să 
permită acces imediat la biodiversitate în 
orașele românești din ce în ce mai poluate. 

Încă o mașină răsturnată 
în Cluj, pe strada Constanța

O mașină s-a răsturnat duminică seara pe 
strada Constanța din Cluj-Napoca. După ce 
sâmbătă un automobil s-a răsturnat pe stra-
da Dorobaniților, duminică o altă mașină, 
tot din cauza neacordării de prioritate, a 
ajuns să se răstoarne. „A fost un accident cu 
pagube materiale, în jurul orei 19:30. Un 
conducător auto din Cluj-Napoca, în vârstă 
de 40 de ani, nu a acordat prioritate de tre-
cere unui alt conducător autor, un bărbat de 
34 de ani tot din municipiul Cluj-Napoca”, 
au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Razie de amploare, 
pe timp de noapte
În noaptea de 19 spre 20 ianuarie, efective 
mărite din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca au acţionat pe raza de compe-
tenţă pentru reducerea riscului rutier, pentru 
prevenirea accidentelor de circulaţie și res-

ponsabilizarea participanţilor la trafi c. 
„Acţiunea a vizat depistarea și sancţionarea 
celor care conduc cu viteză excesivă, a celor 
care conduc sub infl uenţa alcoolului și pun în 
pericol toţi participanţii la trafi c”, transmite 
IPJ Cluj. În acţiune au fost angrenaţi poliţiști 
din cadrul Biroului Rutier, precum și din cadrul 
altor secţii de poliţie de pe raza municipiului. 
De asemenea, au participat și funcţionari din 
cadrul Poliţiei Locale. Acţiunea s-a desfășurat 
în zona cartierelor Mărăști, Gheorgheni, pre-
cum și în Piaţa Gării și pe Calea Baciului. „Au 
fost verifi cate 58 de autovehicule și legitimate 
62 de persoane. În cadrul acţiunii, a fost con-
statată o infracţiune rutieră, fi ind depistat un 
conducător auto cu o concentraţie de peste 
0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cazul 
acestuia a fost întocmit dosar penal pentru 
conducerea unui vehicul sub infl uenţa alcoo-
lului. Totodată, pentru neregulile constatate 
la regimul circulaţiei pe drumurile publice au 
fost aplicate 16 sancţiuni contravenţionale. 
Acţiunile vor continua pentru prevenirea acci-
dentelor rutiere și salvarea de vieţi ome-
nești”, mai spun poliţiștii.

Pe scurt

Primăria municipiului 

Cluj-Napca va plăti despă-

gubiri de aproape 120.000 

de euro proprietarilor unui 

teren care l-ar fi  „donat” 

municipalităţii ca să obţină 

autorizaţie de construire 

pe ce le-a rămas.

Practic, prin această de-

cizie, s-a dat liber la obţi-

nerea de despăgubiri de la 

Primărie pentru terenurile 

donate sau cedate cu titlu 

gratuit în urma unui „mic 

şantaj urbanistic”, scrie 

clujust.ro. Un avocat care 

a studiat fenomenul susţi-

ne că sunt circa 300 de ast-

fel de „donaţii” sub presi-

une consfinţite prin hotă-

râri de Consiliu Local.

În decembrie 2019, Înal-

ta Curte de Casaţie şi Justi-

ţie (ÎCCJ) a respins ca inad-

misibil recursul formulat de 

recursul declarat de pârâţii 

Consiliul Local al munici-

piului Cluj-Napoca şi muni-

cipiul Cluj-Napoca prin Pri-

mar împotriva hotărârii ju-

decătoreşti a Curţii de Apel 

Cluj, prin care s-a dispus 

obligarea Primăriei la acor-

darea de despăgubiri de 

117.312 de euro (aprox. 190 

euro/ mp) pentru terenul de 

624 mp donat de câţiva clu-

jeni pentru a obţine autori-

zaţia de construire a unui 

ansamblu de locuinţe colec-

tive cu regim S+P+2E.

„În realitate, prin HCL 

din 31.05.2016 a Consiliu-

lui Local al municipiului 

Cluj-Napoca a fost aproba-

tă preluarea în proprietatea 

publică a municipiului 

Cluj-Napoca a terenului în 

litigiu, afectat unei servi-

tuţi publice, şi a fost prelu-

at efectiv acest teren. În-

trucât această hotărâre a 

Consiliului Local nu a fost 

anulată, ea produce efecte 

juridice şi confirmă un drept 

de proprietate asupra tere-

nului existent în domeniul 

public de interes local.

Cu toate că acest trans-

fer a operat printr-un act de 

dispoziţie al Consiliului Lo-

cal al municipiului Cluj-Na-

poca, despăgubirea cuveni-

tă proprietarilor nu a fost 

acordată simultan acestora, 

printr-o fraudare a norme-

lor constituţionale şi a tex-

telor substanţiale ce regle-

mentează exproprierea pen-

tru cauză de utilitate publi-

că”, se arată în hotărârea 

Curţii de Apel Cluj, menţi-

nută de ÎCCJ.

Practic, această hotărâre 

constată încă o dată nelega-

litatea prin care emiterea de 

către Primăria municipiului 

Cluj-Napoca a autorizaţiei de 

construire era condiţionată 

de donaţia sau cedarea cu ti-

tlu gratuit a părţii din tere-

nul oamenilor unde se dorea 

extinderea sau construirea 

unui drum public.

Astfel, donaţiile de terenuri 

pentru drumuri publice, pe 

care Primăria le-a primit timp 

de peste un an (din 22 iunie 

2016 până în 18 iulie 2017), 

făcute ca o condiţionare pen-

tru a obţine autorizaţii de con-

struire, sunt lovite de nulita-

te absolută, potrivit Tribuna-

lului şi Curţii de Apel Cluj, 

susţine avocatul Horaţiu Brisc, 

potrivit clujust.ro.

„Mic șantaj urbanistic”
Primăria municipiului Cluj-Napoca trebuie să plătească despăgubiri 
de 120.000 de euro proprietarilor care i-au donat un teren

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 

 „În realitate, prin HCL din 31.05.2016 
a Consiliului Local al municipiului 
Cluj-Napoca a fost aprobată 
preluarea în proprietatea publică a 
municipiului Cluj-Napoca a terenului 
în litigiu, afectat unei servituţi publice, 

şi a fost preluat efectiv acest teren. 
Întrucât această hotărâre a Consiliului 
Local nu a fost anulată, ea produce 
efecte juridice şi confi rmă un drept de 
proprietate asupra terenului existent 
în domeniul public de interes local“
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Guvernul a trimis

 a Parlament proiectul pri-

vind alegerea 

primarilor în două tururi

Proiectul de lege pentru 

care Guvernul a decis săp-

tămână trecută să îşi anga-

jeze răspunderea a fost tri-

mis Parlamentului. Urmea-

ză ca preşedintele să ceară 

legislativului să se reuneas-

că într-o sesiune extraordi-

nară pentru a fi stabilit ca-

lendarul asumării.

Conform proiectului de 

lege, primarii vor fi aleşi 

din două tururi de scrutin 

dacă nu obţine niciun can-

didat în primul tur 50%+1 

din voturile exprimate. De 

asemenea, cresc şansele 

candidaţilor independenţi 

să poate intra în competi-

ţia electorală.

„Prin excepț ie de la pre-

vederile alin. (2), î n cazul 

comunelor cu mai puț in de 

500 de locuitori, pentru fi-

ecare candidat la funcţ ia de 

primar ş i listă  de candidaţ i 

pentru consiliul local ş i pen-

tru consiliul judeţ ean, par-

tidele politice, alianţ ele po-

litice, alianţ ele electorale ş i 

organizaţ iile cetă ţ enilor 

aparţ inâ nd minorită ţ ilor 

naţ ionale trebuie să  prezin-

te o listă  de susţ ină tori, ca-

re trebuie să  cuprindă  mi-

nimum 10% din numă rul to-

tal al alegă torilor î nscriş i î n 

Registrul electoral ş i î n lis-

tele electorale complemen-

tare din circumscripţ ia pen-

tru care candidează ”, se ara-

tă în proiectul de lege.

Cum vrea guvernul 
să combată 
turismul electoral

Guvernul vrea să împiedi-

ce şi turismul electoral, astfel 

în proiectul de lege este cu-

prinsă o prevedere ca toţi cei 

care îşi schimbă domiciliul sau 

reşedinţa cu 90 de zile înain-

te de ziua alegerilor nu vor pu-

tea vota la noua adresă.

„Persoanele care ș i-au stabi-

lit reș edinț a î n circumscripț ia 

electorală  cu mai puț in de 90 

de zile î naintea datei scrutinu-

lui î ș i vor putea exercita drep-

tul de vot doar î n comuna, oraș ul, 

municipiul sau subdiviziunea 

administrativ-teritorială  a mu-

nicipiului î n care au avut 

reș edinț a sau domiciliul stabilit 

anterior celor 90 de zile. Î n acest 

caz, cetă ț enii vor vota pe lista 

suplimentară ”, scrie în proiect.

În legea trimisă la Parla-

ment, guvernul precizează 

că turul al doilea ar urma 

să fie organizat la două săp-

tămâni distanţă de primul 

tur de scrutin.

Ludovic Orban a explicat 

de ce a ales ca Guvernul să 

îşi asume răspunderea pen-

tru legea care prevede ale-

gerea primarilor în două tu-

ruri, în detrimentul unei or-

donanţe de urgenţă. „Nu 

cred că este normal să mo-

difici prin ordonanţă de ur-

genţă regimul electoral. An-

gajarea răspunderii este o 

variantă mult mai democra-

tică”, a declarat săptămâna 

trecută premierul. Orban a 

spus că astfel se „dă posi-

bilitatea celor care nu sunt 

de acord cu proiectul de act 

normativ să depună moţiu-

ne de cenzură şi să împie-

dice adoptarea proiectului 

de lege”.

Guvernul își angajează răspunderea pe alegerile în două tururi. 
Liberalii susțin că vor să împiedice turismul electoral.

Conducerea Parlamentului a stabilit luni calendarul 
asumării Guvernului pe legea privind alegerea prima-
rilor în două tururi, în sesiune extraordinară. 
Premierul Ludovic Orban va prezenta legea în parla-
ment în 29 ianuarie. Anunţul a fost făcut de președin-
tele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, conducerea Parlamentului a stabilit 
luni ca amendamentele asupra legii să fie depuse pâ-
nă în 27 ianuarie. În 29 ianuarie, la ora 14.00, premi-
erul Ludovic Orban va prezenta legea în Parlament. 
„Vor trece apoi zilele prevăzute de regulament de de-
punere a moţiunii de cenzură. Cu alte cuvinte, vom in-
tra cu prezentarea și votul pe moţiunea de cenzură în 
sesiune ordinară", a spus Ciolacu.

Președintele Klaus Iohannis a trimis Parlamentului solici-
tarea de a convoca sesiune extraordinară pentru asuma-
rea răspunderii Guvernului pe legea privind alegerea pri-
marilor în două tururi de scrutin.

Potrivit legii, în termen de trei zile de la angajare, 
parlamentarii pot depune moţiune de cenzură. Dacă 
moţiunea de cenzură trece, guvernul este demis, iar 
legea pe care și-a asumat răspunderea e respinsă.

Guvernul Orban vine în Parlament 
în 29 ianuarie pentru a-și angaja 
răspunderea pe alegerile în două tururi

SCUMP

1
miliard de lei costă 
alegerile locale 
și parlamentare 
din 2020

Premierul Ludovic Orban 

a declarat, luni, după 

şedinţa Biroului Executiv, 

că PNL a decis data de 1 

martie termen limită pen-

tru desemnarea candidaţi-

lor la locale, atât în 

Bucureşti, cât şi în cele-

lalte municipii. El a spus 

că în cadrul sondajului 

intern, vor fi  analizaţi şi 

candidaţi din afara PNL.

„Am discutat de pregăti-

rea alegerilor locale şi am 

stabilit ca termen limită pen-

tru desemnarea candidaţilor 

de primar, în fi ecare locali-

tate, data de 1 martie, ur-

mând ca după 1 martie, să 

începem în forţă precampa-

nia, prin Campania de strân-

geri de semnături şi lansa-

rea programelor de candida-

tură locală”, a declarat pre-

mierul Ludovic Orban, luni, 

după şedinţa Biroului Exe-

cutiv al partidului.

PNL va decide cel mai 

bun candidat, candidatul 

care are cele mai bune da-

te, notorietate, cote de în-

credere, corespondenţa cu 

profilul dorit de bucureş-

teni, intenţie de vot şi po-

tential de creştere. În func-

ţie de aceşti parametri, vom 

face analiza şi vom desem-

na cel mai bun candidat”, 

a spus acesta.

Despre ideea unui candi-

dat comun, Ludovic Orban a 

spus că „orice decizie o vom 

lua după fi nalizarea şi anali-

za sondajului de opinie, (…) 

dar evident, obiectivele fi e-

cărui partid este să câştige 

alegerile locale, la fel pentru 

PNL, obiectivul nostrum, în 

fi ecare localitate şi judeţ, es-

te să câştigăm”.

PNL își desemnează 
candidații până în 1 martie

Uniunea Naţională a 

Barourilor din România 

afirmă, prin intermediul 

unui comunicat, că 

„afirmaţia este de natu-

ră să aducă prejudicii de 

imagine nu numai profe-

siei de avocat, ci şi jus-

tiţiei în general, pentru 

că avocatul este parte-

ner indispensabil al jus-

tiţiei prin lege“.

Uniunea Naţională a Ba-

rourilor din România deza-

vuează afirmaţiile făcute de 

Rareş Bogdan, pe postul de 

televiziune Digi24, în cadrul 

emisiunii „În faţa ta”, din 

data de 19 ianuarie 2020, 

potrivit cărora nu ar fi nor-

mal ca un „avocat care 25 

de ani a luat bani de la toţi 

infractorii” să aibă aceeaşi 

pensie ca judecătorii.

Dincolo de dezbaterea a-

supra pensiilor speciale, pro-

blematică sensibilă a socie-

tăţii româneşti, afi rmaţia es-

te de natură să aducă preju-

dicii de imagine nu numai 

profesiei de avocat, ci şi jus-

tiţiei în general, pentru că 

avocatul este partener indis-

pensabil al justiţiei prin lege.

„Este regretabil că un eu-

roparlamentar român lansea-

ză o atare idee cu privire la 

rolul avocatului în sistemul 

de justiţie, cu atât mai mult 

cu cât a făcut aceste remarci 

într-un context în care vor-

bea de apărarea independen-

ţei justiţiei. În primul rând, 

avocatul nu apără infractori 

sau infracţiuni, ci drepturile 

şi libertăţile cetăţenilor. Nu 

poate exista justiţie indepen-

dentă fără avocaţi. Orice om 

are dreptul la apărare şi ni-

ciun om nu poate fi  numit 

infractor înainte să fi e con-

damnat în mod defi nitiv. Chiar 

şi după acest moment, cel 

condamnat defi nitiv continuă 

să aibă drepturi în legătură 

cu modul de executare a pe-

depsei, cu condiţiile de de-

tenţie, viaţa şi sănătatea, drep-

turi care în mod legitim tre-

buie apărate într-o societate 

care se întemeiază pe statul 

de drept. Avocatul nu poate 

fi  un complice al clientului, 

el este dator să apere drep-

turile şi libertăţile legitime 

ale cetăţenilor. Fără funcţia 

apărării, exercitată de către 

avocat, eventuala pedeapsă 

nu ar avea fundament într-un 

proces echitabil. Cine nu ţi-

ne seama de aceste aspecte 

fundamentale ale legii nu cred 

că ar trebui să se pronunţe 

asupra problematicii sistemu-

lui judiciar! Ne exprimăm 

speranţa că aceste declaraţii 

au fost pur contextuale şi din 

raţiuni de retorică, nerepre-

zentând concepţia reputatu-

lui politician asupra rolului 

şi funcţiilor apărării în pro-

cesul penal”, a spus avoca-

tul Traian Briciu, preşedinte-

le Uniunii Naţionale a Baro-

urilor din România.

Uniunea Naţională a Ba-

rourilor din România anali-

zează cazul şi urmează să 

fie luate măsurile care se 

impun potrivit legii.

Avocații se simt jigniți !
Rareș Bogdan și-a ridicat avocații în cap. Europarlamentarul a afirmat
că nu ar fi normal ca un avocat care „25 de ani a luat bani
de la toți infractorii” să aibă aceeași pensie ca un judecător 

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan criticat de avocați după presupuse jigniri
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OPINIE

„Idioții utili“ și eternizarea lor
Viorel Nistor

Îmi trecea vag prin minte înainte, dar 
acum, când văd ce se întâmplă azi, sunt 
sigur că Liviu Dragnea n-a fost decât un 
„idiot util” pentru „elitele” românești din 
justiție, servicii secrete, administrație, po-
litică etc. Toate aceste așa-zis „elite” (prin 
simplă ocupare de funcții cheie, nu prin 
merite, de cele mai multe ori), s-au folosit 
ani de zile de liderul PSD, ca de o „gogoașă gonfl abilă”, pentru 
a-și crea poziții favorabile (legislative), privilegii (fi nanciare, lo-
gistice etc.), a acapara (defi nitiv?) pozițiile cheie din statul ro-
mân și a înșfăca efectiv puterea, indiferent de cursul politicii și 
al alegerilor. Un fel special de politică coordonat dinafara poli-
ticii, un fel de iliberalism românesc sui-generis.
Când și cum s-a segregat/cristalizat o asemenea tendință și cine 
au fost artizanii ei originari, mi-e greu să spun cu precizie, dar pu-
tem aprecia că alegerile din 2016 (și rezultatul lor) a fost momen-
tul cheie. Era chiar punctul de maxim dezinteres al românilor pen-
tru alegeri (s-a înregistrat cea mai mica prezență la vot de după 
1990 – sub 40%), era urmarea unei serii de greșeli politice grave 
(strategice, decizionale, de cadre) ale forțelor opuse PSD, a fost 
momentul de maximă neîncredere (decredibilizare) al clasei politi-
ce românești, nereformate. Și cineva trebuia să profi te. 
În ciuda acestor circumstanțe, rămâne în continuare un mister 
(pentru mine) cum a putut să câștige alegerile cu 46% un par-
tid populist condus de un condamnat pentru corupție, un per-
sonaj politic vechi, cunoscut, dar lipsit de virtuți, uzat, fără ca-
rismă, mediocru, politician de culise (sforar), dar prost comu-
nicator public, neconvingător și necredibil, nici în interiorul, 
nici în exteriorul țării. Sau poate tocmai acesta era prototipul 
„păpușii justițiabile“ perfecte.  
Pornind clar de pe un suport de partid (întruchipând un fel de 
chintesență a mediocrității politice autohtone și de partid), Liviu 
Dragnea, condamnatul afl at între două sentințe penale (și cu alte 
cauze pe rol), a devenit portdrapelul reformării statului român 
(din perspectivă juridică, economică, administrativă, fi scală etc.). 
Sub acoperirea unor teme populiste „de manual” („statul para-
lel”, denunțarea elitelor abuzive, grija pentru popor etc.), aproape 
fulgerător, după alegeri (ceea ce arată premeditarea), „puterea 
lui Dragnea” declanșează un lanț de măsuri/abuzuri reformiste, 
începând cu celebra Ordonanță 13 (devenită un fel de simbol), 
fapt ce împarte și scandalizează societatea românească, la nici o 
lună de la alegeri. În vreme ce, pe străzi, în noapte, o parte din 
români urlau de indignare, prin înalte birouri, la căldură, pe după 
„ferești”, aIții își frecau palmele de atâtea „oportunități”. Și în loc 
să detensioneze situația, toți (din spatele înaltelor uși capitona-
te) au aprins fi tilul și l-au luat în mână, știind foarte bine că îl 
au sub control și-l pot stinge în orice moment. Dar până atunci, 
de ce să nu îl folosească! Și așa a început sarabanda iliberalis-
mului românesc, condus din umbra de o „elită“ profi toare cva-
si-politică, cu o „paiață“ ca vârf de lance.
Iar „idiotul util” chiar credea că deține puterea, începea să se com-
porte ca un „dictator” și, mai ales, să împartă „daruri” în dreapta 
și stânga, care să-i creeze lui, în primul rând, favorabilitate în rân-
dul maselor (prin măriri de salarii etc.) și, deopotrivă, în rândul 
„elitelor” (prin funcții sigure, salarii babane, pensii speciale etc.) 
ale căror interese le întreținea părând că le critică. 
De ce tot acest lanț de decizii politice abuzive (întins pe durata a 2-
3 ani), care au scandalizat opinia publică românească (generând 
proteste violente), opinia internațională (SUA și alte state demo-
cratice), instituții europene aliate (Comisia Europeană, 
Parlamentul European, Comisia de la Veneția) nu au fost contes-
tate tocmai de aceste „elite”? 
Serviciile secrete (în frunte cu atotputernicul SRI) n-au mișcat un 
deget în tot acest timp, părând docile și inhibate; Curtea 
Constituțională a României a dat decizii favorbaile în serie, pă-
rând că s-a îmbecilizat de-a dreptul; CSM, ICCJ, ANI și Avocatul 
Poporului etc. au cântat în struna „idiotului util“, părând că au 
carnet de partid; Poliția și Jandarmeria s-au făcut surzi și muți în 
fața încălcării legii, părând a-și abandona posturile și uniforme-
le; iar politicienii au început să-și monitorizeze foloasele, ridicând 
din umeri, părând că nu e nimic de făcut, ca o fatalitate!
Mai are rost să mai spun că n-a contat orientarea pro sau 
anti-europeană, pro sau anti-rusească, n-a contat UE sau 
Comisia de le Veneția, Secția Specială etc., ci lupta pentru 
putere și pentru privilegii, pentru acces și control la resurse, 
de orice fel și pe orice cale!?
Iar când a sosit momentul „ritualic” al sacrifi ciului, al îndepărtării 
„idiotului util” (care și-a făcut treaba), în acord cu dorința maselor, 
el a fost eliminat subit (a doua zi după alegerile europarlamenta-
re), fără urme, fără milă, fără resentimente. 
Și multe s-ar mai putea spune!
Problema nu e că a fost îndepărtat „idiotul util“, când, cum și de 
ce, ci faptul că acești dealeri de putere (pe care i-am numit „eli-
te“, dar care se erijează în elite sau/și sunt pseudo-elite) sunt tot 
acolo (la locurile lor) și alți „idioți utili“ (de alte categorii și mă-
rimi) abia așteaptă să fi e folosiți ca atare. Tot în folosul „lor“ și 
tot fără să-și dea seama. Și tot așa.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Știinţe
Politice, Administrative și ale Comunicării din UBB,
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de
ani de experienţă în presă și predă jurnalismul de 10 ani.
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj și Clujeanul.

Un soldat de la o unitate 

militară din Someşeni a fost 

găsit, luni, mort prin spân-

zurare în cazarma unităţii.

Surse judiciare au declarat 

că procurorii militari au deschis 

un dosar în cauză şi că deocam-

dată nu se cunosc împrejurări-

le în care s-a produs decesul.

De asemenea, la faţa locu-

lui s-au deplasat un echipaj 

de poliţie şi o ambulanţă şi a 

fost anunţată conducerea Gar-

nizoanei Cluj-Napoca.

Soldatul care s-a spânzu-

rat, luni, la unitatea milita-

ră din Someşeni era apt psi-

hologic şi a obţinut califi ca-

tivul „foarte bine” în ultimii 

şapte ani.

„Caporalul Felician Co-

druţ Şuteu a fost găsit spân-

zurat într-una dintre încă-

perile din cadrul cazărmii. 

S-a apelat serviciul 112 şi la 

echipajul medical din cadrul 

unităţii, care au încercat ma-

nevre de resuscitare, după 

care s-a declarat decesul mi-

litarului. În ultimii şapte ani, 

acesta a primit calificativul 

«foarte bine», nu ştim ce l-a 

determinat să recurgă la 

acest gest tragic. Militarul 

decedat era operator de teh-

nică de comunicaţii, centra-

list”, a declarat, luni, pre-

sei, ofiţerul de relaţii publi-

ce din cadrul unităţii mili-

tare, Andreea Oniţa.

Surse militare au declarat 

că militarul în cauză a fost 

declarat apt psihologic la ul-

tima testare, din septembrie 

2019, că nu era căsătorit şi că 

nu a lăsat vreun bilet de adio.

El era angajat în cadrul 

armatei din 2003 şi avea 42 

de ani.

„Ieri, 20 ianuarie 2020, în 

jurul orei 10.10, pe timpul exe-

cutării serviciului interior la 

U.M. 01049 Cluj-Napoca, ca-

poralul clasa a II-a Felician-Co-

druţ Şuteu a fost găsit spân-

zurat într-una din încăperile 

cazărmii unităţii. Colegii au 

anunţat serviciul medical al 

unităţii şi au apelat imediat 

Serviciul Unic de Urgenţă – 

112, iar echipajul SMURD so-

sit la faţa locului a constatat 

decesul militarului la ora 11.18. 

Militarul în vârstă de 42 de 

ani a fost încadrat operator 

de tehnică de comunicaţii din 

decembrie 2003, era necăsă-

torit şi nu are copii. Conform 

procedurilor, a fost sesizat Par-

chetul Militar, iar o comisie 

din cadrul U.M. 01049 Cluj-Na-

poca şi U.M. 02565 Cluj-Na-

poca cercetează circumstan-

ţele producerii evenimentu-

lui. Comanda unităţii trans-

mite condoleanţe şi este ală-

turi de familia îndoliată”, au 

transmis reprezentanţii Uni-

tăţii Militare U.M. 01049 

Cluj-Napoca.

Soldat găsit spânzurat într-o unitate 
militară din Cluj. Era apt psihologic.

Judecătorul Cristi Danileţ 

susţine că la Cluj sunt 

cel puţin 8 cazuri pe zi 

cu copii intoxicaţi cu ast-

fel de substanţe pericu-

loase. Danileţ cere interzi-

cerea etnobotanicelor.

„Cam aici se ajunge când 

nu se incriminează deţinerea 

de etnobotanice şi nu sunt pe-

depse adevărate pentru cei ca-

re vând astfel de rahaturi: co-

pii ridicaţi cu salvarea din bu-

da unui mall. Vă dau exem-

plu din practica noastră judi-

ciară: inculpatul a făcut rost 

de mătragună, a amestecat cu 

Clin de geamuri, otravă pen-

tru şoareci şi esenţă de tei, a 

mărunţit şi apoi a vândut în 

pliculeţe dotate cu ziplock 

contra sumei de 25 lei per bu-

cată. Consumatorii au fumat 

această substanţă, ceea ce le-a 

generat stări de rău, haluci-

naţii şi chiar înţepenirea muş-

chilor (efectul «zombi») pen-

tru 20 de minute. Dependen-

ţa se produce imediat, chiar 

de la prima ţigară. Într-o si-

tuaţie consumatorul era la vo-

lan, în maşină cu patru per-

soane şi au ajuns în zid ca ur-

mare a înţepenirii muşchilor”, 

explică Cristi Danileţ.

Cristi Danileţ susţine că si-

tuaţie este foarte gravă, având 

în vedere faptul că vârsta co-

piilor care consumă etnobo-

tanice este chiar şi mai mică 

de 10 ani.

„La Cluj sunt cel puţin 8 

cazuri în fi ecare zi de genul 

celor de mai jos, când con-

sumatorul de etnobotanice 

ajunge la spital, unde trata-

mentul este: spălături sto-

macale şi rugăciuni către Di-

vinitate. Consumul a cobo-

rât deja la copiii cu vârsta 

de 10 ani. Din păcate, legea 

aprobată în acest sens la sfâr-

şitul anului trecut de Parla-

ment a fost întoarsă de la 

promulgare de preşedinte”, 

mai spune judecătorul.

Reamintim că în luna de-

cembrie Danileţ spunea că în 

toate liceele din Cluj se con-

sumă droguri.

„Este un fenomen extins. 

În Cluj-Napoca nu avem şcoa-

lă sau liceu curat de droguri, 

şi îmi asum ceea ce spun. 

Consumul de canabis este 

extins în Cluj-Napoca. În fi -

ecare şcoală avem consuma-

tori de droguri, cel mai mic 

consumator de droguri, de 

la un liceu bun, are 10 ani. 

Colegii de la DIICOT şi BC-

CO destructurează lunar re-

ţele. Cele două mari festiva-

luri ne aduc anual 300 de 

«clienţi» în tribunale. Dinco-

lo de consumul de canabis 

este consumul de pastile, 

ecstasy în special. Tinerii din 

ziua de azi îşi comandă dro-

gurile pe internet. Au învă-

ţat să îşi comande droguri 

acasă. Avem inclusiv comenzi 

de cocaină. Sunt percheziţii 

făcute la puşti şi avem coca-

ină ascunsă în casă. Este 

alarmant. Această situaţie o 

vedem zilnic din dosarele pe 

care le soluţionăm”, a decla-

rat Cristi Danileţ la emisiu-

nea Servus Cluj.

Potrivit lui Danileţ, numă-

rul dosarelor penale pentru 

consumul de droguri creşte 

alarmant în perioada Electric 

Castle şi Untold.

„300 de tineri cu vârste 

între 14-27 de ani sunt ma-

rii consumatori de la marile 

festivaluri. Oamenii trebuie 

să ştie că în România nu es-

te permis de lege să deţii un 

joint de cannabis, rişti dosar 

penal. Sigur că niciun jude-

cător nu trimite la închisoa-

re, dar dosar penal tot are, 

expertiză pe substanţa găsi-

tă tot se face, plus amendă 

sau muncă în folosul comu-

nităţii.Se afl ă într-o eviden-

ţă pe mulţi ani, iar dacă va 

vrea să devină ofi ţer, jude-

cător, procuror nu va putea 

să ocupe astfel de funcţii 

pentru că se verifi că tot tre-

cutul tău de la 14 ani”, po-

trivit lui Danileţ.

Reamintim că în luna au-

gust, un raport al Agenţiei Na-

ţionale Antidrog plasa jude-

ţul Cluj pe locul 2 în ţară du-

pă Bucureşti la dosare care au 

ca obiect infracţiuni de trafi c 

şi deţinere de droguri.

ETNOBOTANICELE FAC RAVAGII!

„Copii ridicaţi cu salvarea 
din buda unui mall”
Judecătorul Cristi Danilet atrage din nou atenţia asupra consumului 
de etnobotanice. El cere pedepsirea celor care vând substanţe periculoase.

Dincolo de consumul de canabis este consumul de pastile, ecstasy în specialdrogurile pe internet
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Câteva fotografi i făcute 

luni, 20 ianuarie 2020, în 

zona rampelor de deşeuri 

de la Pata Rât, arată că se 

formează un nou „deal de 

gunoaie”, susţin activiştii 

Căşi Sociale ACUM.

Vincze Enikő şi Linda Gre-

ta Zsiga, una dintre cele 350 

de persoane evacuate forţat 

în 2010, au efectuat, sâmbăta 

trecută, în plină ceaţă, o vizi-

tă la rampa de gunoi de la Pa-

ta Rât, la o lună după decla-

raţiile preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean Cluj. Alin Tişe 

afi rma, în decembrie 2019, că 

„Pata Rât este istorie”, decla-

rând că „se vor concentra în 

perioada imediat următoare 

pe darea în funcţiune a pri-

mei celule a Centrului de Ma-

nagement Integrat al Deşeu-

rilor (CMID)”

„Acum, din aceste poze 

se vede clar. Platforma a 

5-a începe să depoziteze un 

nou deal de gunoaie pe ram-

pa RADP, pe lângă cea/ ce-

le vechi. Deci, în loc să se 

fi mutat la CMID tonele de 

deşeuri adunate aici din 

2015 (la CMID-ul care ur-

ma, conform declaraţiilor 

lui Alin Tişe din 18.12.2019, 

să se deschidă «în câteva 

zile»), perimetrul depozită-

rii lor la «rampa tempora-

ră» RADP a crescut”, se ara-

tă într-un mesaj al Căşi So-

ciale ACUM.

Dat fi ind că Alin Tişe anun-

ţase că „Pata Rât este isto-

rie”, activiştii se întreabă da-

că se poate locui în casele 

modulare în actualele condi-

ţii. „S-a sesizat domnul Emil 

Boc în legătură cu perpetua-

rea poluării în Pata Rât, cu 

privire la locatarii caselor mo-

dulare pe care Primăra lui 

le-a construit în 2010 pentru 

romi?”, îşi pun semne de în-

trebare aceştia.

Un nou „munte” 
de gunoaie la Pata Rât?

Ministrul Mediului, Costel 

Alexe, a declarat, luni, că 

10 oraşe din România tre-

buie să facă planuri pre-

ventive în ceea ce priveşte 

reducerea nivelului de 

poluare, la recomandarea 

instituţiilor europene, pen-

tru a se evita o eventuală 

procedură de infringement.

Potrivit ministrului Mediu-

lui, cele 10 oraşe care trebu-

ie să facă planuri pentru în 

ceea ce priveşte reducerea po-

luării sunt: Craiova, Cluj, Ti-

mişoara, Constanţa, Brăila, 

Turnu Măgurele, Galaţi, Ba-

cău, Ploieşti şi Piteşti.

Din cauza faptului că tra-

fi cul este principalul factor 

poluant, planul Clujului de 

calitate a aerului emis pen-

tru perioada 2016-2021 con-

ţine o serie de măsuri prin 

care să se reducă şi să se 

controleze emisiile.

Autostrăzi, drumuri 
naţionale, centuri

O parte din soluţiile pro-

puse în document depind şi 

de construirea autostrăzilor şi 

drumurilor naţionale, proiec-

te care nu au nicio legătură 

cu bugetul local, dar condiţi-

onează proiectele locale.

Printre proiectele propuse 

şi care trebuie făcute de ad-

ministraţia publică locală se 

afl ă construirea centurii de 

sud între Mănăştur (Bucium) 

şi Someşeni (Selgros).

Potrivit documentului, du-

pă realizarea centurii de sud, 

trebuie să urmeze construc-

ţia drumului adiacent căii fe-

rate în partea de vest, înce-

pând cu pasajul denivelat CF 

din zona Tetarom I.

Proiectele propuse în Planul 

de Mobilitate Urbană depind 

de realizarea unor proiecte cu 

fi nanţare naţională : într-o foar-

te mare măsură de implemen-

tarea proiectelor Gilău vest -A3, 

Selgros – Muncii Centura Ba-

ciu şi într-o mică măsură de 

implementarea proiectelor Gi-

lău vest – A3, Turda – Halmeu, 

tronson Apahida – Răscruci şi 

Nădăşel – Baciu.

Proiecte de 500 mil. €

De asemenea, crearea de 

circuite şi biciclete pentru a 

încuraja transportul veloci-

clic este un punct important 

al proiectului.

Pentru realizarea acestor 

proiecte ar fi  nevoie de aproa-

pe 500 de milioane euro.

Comisia Europeană (CE) 

a decis, în data de 17 mai 

2018, să trimită Franţa, Ger-

mania, Ungaria Italia, Ro-

mânia şi Marea Britanie în 

faţa Curţii de Justiţie a UE 

(CJUE) pentru nerespecta-

rea valorilor-limită conveni-

te pentru calitatea aerului 

şi pentru neadoptarea mă-

surilor corespunzătoare pen-

tru a scurta cât mai mult po-

sibil perioadele de depăşire 

a acestor valori.

Vă reamintim că, de o bu-

nă perioadă de timp, se tot 

insistă pe faptul că munici-

piul Cluj-Napoca este la fel 

de poluat ca Bucureştiul. Po-

trivit studiilor internaţiona-

le, Clujul este oraşul care a-

re printre cele mai bune „ae-

re” din Europa, însă realita-

tea este alta. De altfel, de-

putatul independent de Cluj 

Adrian Dohotaru susţine că 

afi rmaţiile preşedintelui Con-

siliului Judeţean Cluj, Alin 

Tişe, conform căruia „s-ar fi  

încheiat poluarea istorică din 

Pata Rât”, sunt eronate.

În replică, primarul Emil 

Boc a declarat că, la Cluj-Na-

poca, staţiile automate de mo-

nitorizare au înregistrat 14 de-

păşiri la indicatorul particole 

materiale cu diametrul mai 

mic de 10 microni şi a mai 

existat o depăşire a mediei 

orare la indicatorul dioxid de 

azot. „În lege sunt admise un 

număr de 35 de depăşiri, deci 

este un pic grav, dar nu sun-

tem în afara legii. Suntem în-

că în marja permisă de lege 

cu privire la aceşti indicatori”, 

a precizat edilul.

Mai mult, acesta declară 

că a fost o depăşire a mediei 

orare la indicatorul dioxid de 

azot, ceea ce nu este bine, în-

să „nu suntem în afara dimen-

siunilor legale”

„În al doilea rând, am avut 

o depăşire a mediei orare la 

indicatorul dioxid de azot, 

acestea sunt gazele de eşapa-

ment de la maşini. Legea spu-

ne că sunt permise un număr 

de 18 depăşiri la indicatorul 

dioxid de azot. Nu e foarte bi-

ne, dar nici nu suntem în a-

fara dimensiunilor legale”, a 

mai declarat edilul, la un post 

local de radio.

500 mil. € pentru a scăpa Clujul de poluare
Clujul, printre cele 10 oraşe din ţară care trebuie să facă „planuri preventive” în ceea ce priveşte poluarea

În municipiul Cluj-Napoca traficul este principalul factor poluant

DREPT LA REPLICĂ

Referitor la intenţia Consiliului Judeţean 
Cluj de a contracta un credit

Ca urmare a articolului intitulat „Judeţul Cluj, la fundul 
sacului. După modelul Primăriei, Tişe vrea să împrumute 
40 mil. €” publicat în cotidianul dumneavoastră în data de 
15 ianuarie 2020, Consiliul Judeţean Cluj vă transmite pre-
zentul Drept la replică. În vederea unei corecte informări a 
cetăţenilor, vă solicităm să îl publicaţi atât în ediţia dum-
neavoastră tipărită cât şi în cea online şi pe conturile de so-
cial media pe care aţi postat articolul mai-sus menţionat.

Suma de 200 de milioane de lei care apare în caietul 
de sarcini întocmit de Consiliul Judeţean nu are nicio 
legătură cu cuantumul viitorului împrumut. Ea repre-
zintă doar un criteriu de evaluare menit să testeze expe-
rienţa şi capacitatea ofertanţilor, acestora cerându-li-se să 
probeze că au furnizat în ultimii trei ani servicii de con-
sultanţă pentru contractarea unui împrumut cu un aseme-
nea cuantum minim.

Motivul pentru care Consiliul Judeţean a decis dema-
rarea acestei proceduri este unul pur tehnic: a expirat 
perioada în care, potrivit contractului, Consiliul Jude-
ţean putea folosi sume în baza precedentului împrumut.

Suma exactă a viitorului împrumut nu este cunoscu-
tă la acest moment, cuantumul acestuia urmând a fi  sta-
bilit tocmai pe baza consultanţei pe care câştigătorul o va 
furniza Consiliului Judeţean, în funcţie de necesităţile con-
crete ale forului administrativ judeţean, gradul de îndato-
rare şi alţi factori obiectivi. De aceea, orice sumă care se 
vehiculează în prezent referitor la acest împrumut re-
prezintă o simplă speculaţie, ea urmând a fi  decisă abia 
ulterior prestării serviciilor de consultanţă.

În anul 2016 Consiliul Judeţean a decis contractarea 

unui credit de maxim 225 de milioane de lei. Din acest 
cuantum, Consiliul Judeţean a folosit doar 60,4 milioa-
ne de lei. Întrucât perioada de tragere a expirat la sfârşi-
tul anului 2019, se impune contractarea unui nou credit.

Scopul acestui împrumut ce se intenţionează a fi  con-
tractat este de a asigura cofi nanţarea marilor proiecte de 
investiţii ale Consiliului Judeţean, în special a celor deru-
late pe fonduri europene.

Conducerea CJ Cluj recu-

noaşte că în 2020 nu are 

bani pentru fi nanţarea 

programului de dezvoltare 

şi că urmează să contrac-

teze un credit bancar, dar 

respinge cuantumul aces-

tuia, de 40 milioane euro.

Monitorul de Cluj a scris în ur-

mă cu câteva zile despre faptul 

că forul judeţean nu mai are bani 

pentru fi nanţarea proiectelor de 

dezvoltare şi caută să se împru-

mute de la bănci. Conducerea 

CJCluj a postat un anunţ prin 

care caută o fi rmă de consultan-

ţă pentru contractarea unei fi -

nanţări rambursabile.

Potrivit anunţului, „ofertan-

tul va face dovada prestării în ul-

timii 3 ani a cel puţin unui con-

tract de servicii de consultanţă 

de specialitate pentru contrac-
tarea unei fi nanţări rambursa-
bile cu o valoare de minim 200 
de milioane de lei de către o au-

toritate a administraţiei publice 

locale din România şi va anali-

za capacitatea Consiliului Jude-

ţean de îndatorare, precum şi 

prognoza gradului de îndatora-

re”, scria Monitorul de Cluj, citând 

documentele instituţiei.

Valoarea împrumutului avan-

sată în articolul din Monitorul de 

Cluj şi contestată de CJ, de circa 

200 de milioane de lei (40 mil. 

euro), reiese din nivelul de înda-

torare al creditului contractat în 

2016, de maximum 225 de mili-

oane de lei. De asemenea, în ca-

ietul de sarcini este cerută o ex-

perienţă similară de acelaşi ni-

vel. De aici şi presupunerea re-

zonabilă că nivelul de îndatora-

re ţintit de CJ Cluj va fi  aproxi-

mativ acelaşi. Confuzia funcţio-

narilor instituţiei vine din faptul 

că experienţa similară şi gradul 

de îndatorare (estimat de Moni-

torul) sunt similare ca nivel şi în 

articolul respectiv nu s-a făcut 

în mod explicit referire la moda-

litatea prin care a fost gradul de 

îndatorare a fost estimat.

În replică, forul judeţean sus-

ţine că „suma exactă a viitoru-

lui împrumut nu este cunoscu-

tă la acest moment” şi că „su-

ma de 200 de milioane de lei 

care apare în caietul de sarcini 

întocmit de Consiliul Judeţean 

nu are nicio legătură cu cuan-

tumul viitorului împrumut”.

CJ recunoaşte că „din anali-

za proiectului bugetului gene-

ral propriu al judeţului Cluj pe 

anul 2020 rezultă că nu se poa-
te acoperi nevoia de fi nanţare 
a programului de dezvoltare. 

În concluzie, se impune atrage-

rea de fonduri prin contractarea 

unei fi nanaţări rambursabile”, 

justifi ca forul judeţean.

Consiliul Județean recunoaşte că nu are bani. 
Se împrumută de la bănci, dar nu ştie cu cât!
Cum a calculat Monitorul că administrația județeană 
vrea un credit de 200 de milioane de lei? 
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O fetiţă de 13 ani din 

Bihor a primit, luni, un 

rinichi de la un copil de 

10 ani din Iaşi afl at în 

moarte cerebrală, trans-

plantul având azi loc la 

Institutul Clinic de 

Urologie şi Transplant 

Renal (ICUTR) 

Cluj-Napoca.

Medicii clujeni au declarat 

că transplantul realizat a fost 

primul la un copi în acest an.

„Rinichiul de la Iaşi prelevat 

de la un copil de 10 ani în moar-

te cerebrală a fost transplantat 

unei fetiţe din judeţul Bihor în 

vârstă de 13 ani care făcea dia-

liză de la 11 ani. Ea se afl a pe 

lista de aşteptare a ICUTR. A-

ceasta avea probleme de sănă-

tate de la 3 ani şi a fost diagnos-

ticată cu o afecţiune renală de 

la 7 ani. De la vârsta de 11 ani 

a început să facă dializă. Trans-

platul a fost realizat cu succes 

de doctorul Liviu Constantin, 

echipa de specialişti fi ind coor-

donată de doctorul Florin Elec”, 

a spus Iacob Gheorghiţă, pur-

tătorul de cuvânt al ICUTR.

De la începutul anului, la 

ICUTR Cluj-Napoca au mai 

fost făcute 8 transplanturi re-

nale la pacienţi adulţi.

Rinichiul a fost recoltat, 

în noaptea de sâmbătă spre 

duminică, de la un copil de 

10 ani afl at în moarte cere-

brală, la Spitalul de Neuro-

chirugie din Iaşi. Benefi cia-

rii transplantului sunt copii 

atât din ţară, cât şi din stră-

inătate. S-au prelevat, după 

ce a fost primit acordul fa-

miliei, fi catul, rinichii, cor-

dul şi plămânii.

În urmă cu doar o săptă-

mână, familia unei paciente 

afl ate în moarte cerebrală la 

Cluj-Napoca şi-a dat acordul 

să îi doneze organele, care au 

mers către cinci persoane pen-

tru a le salva viaţa.

Primul transplant renal din acest an la copii 
realizat la Institutul de Urologie Cluj

Reprezentanţii Spitalului 

de Boli Infecţioane 

din Cluj-Napoca au anun-

ţat că sâmbătă, duminică 

şi luni s-au confi rmat 

în total 60 de cazuri 

de gripă.

În fi ecare dintre cele trei zile 

au fost consultate în jur de 100 

de persoane şi pe zi au fost des-

coperite 30 de cazuri de viroză 

şi în jur de 20 de cazuri de gri-

pă confi rmate prin teste rapide.

„O parte au necesitat spi-

talizare şi o parte au putut 

să fie manageriate cu tra-

tament ambulator”, a trans-

mis Irina Filipescu, medic 

specialist de boli infecţioa-

se la Spitalul Clinic de Bo-

li Infecţioase Cluj-Napoca.

Din cauza numărului ma-

re de infecţii respiratorii, s-a 

decis suplimentarea cu încă 

o linie de gardă la Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase.

Măsura va fi aplicată pen-

tru o perioadă determinată, 

fiind valabilă pe parcursul 

a trei luni, respectiv în pe-

rioada februarie – aprilie 

2020 şi este justificată de 

faptul că, începând cu luna 

decembrie 2019 se înregis-

trează un număr din ce în 

ce mai mare de cazuri de 

infecţii şi viroze respirato-

rii, precum gripa, pneumo-

nia şi sepsisul respirator.

20 de cazuri de gripă pe zi, la Cluj

Cea de-a treia zi de luni a 

anului, care în 2020 cores-

punde datei de 20 ianuarie, 

este considerată a fi  cea mai 

deprimantă, la această con-

cluzie ajungând un psiholog 

britanic care a creat o for-

mulă matematică pentru a 

identifi ca cele mai difi cile 

momente dintr-un an.

Pentru a ajunge la această 

concluzie, psihologul britanic 

Cliff Arnal a analizat o combi-

naţie de factori şi consideră că 

„depresia colectivă” din a tre-

ia zi de luni din an ar fi  cau-

zată de scăderea temperaturi-

lor şi de o reducere a lumino-

zităţii. Acestor factori li se adau-

gă datoriile acumulate în urma 

sărbătorilor de sfârşit de an. Un 

alt motiv de depresie: vacanţe-

le reprezintă deja doar o amin-

tire îndepărtată, la fel ca hotă-

rârea de a pune în aplicare bu-

nele rezoluţii luate pe 1 ianu-

arie pentru anul în curs. Nu în 

ultimul rând, se ia în conside-

rare şi faptul că mulţi oameni 

urăsc zilele de luni.

După primul studiu realizat 

de cercetătorul britanic pe aceas-

tă temă, în 2005, alte analize au 

întărit ipoteza „Blue Monday”.

Una dintre ele a demon-

strat, de exemplu, că cea de-a 

treia zi de luni din ianuarie 

corespunde unui vârf de ab-

senteism la locul de muncă, 

iar un alt studiu a evidenţiat 

o anumită creştere a număru-

lui cererilor de divorţ care sunt 

depuse în instanţă.

La origine, „Blue Monday” a 

făcut parte dintr-o campanie pu-

blicitară, lansată de o agenţie de 

turism – Sky Travel -, care pro-

mova avantajele călătoriilor pro-

gramate în luna ianuarie.

Ideea a fost preluată apoi 

şi de un producător de în-

gheţată, într-o altă campa-

nie publicitară, care promo-

va, în iunie, produsele ace-

lei companii, profitând de 

conceptul opus lui „Blue 

Monday” – cea mai fericită 

zi a anului.

În 2020, potrivit aceluiaşi cal-

cul, cea mai fericită zi a anului 

va corespunde datei de 19 iunie, 

a treia vineri din luna respectivă.

 „Această teorie 
nu este susţinută
 de date ştiinţifi ce”

Psiholog Dr. Raluca Zaha-

rie Anton vorbeşte despre 

conceptul de „Blue Monday”. 

Aceasta susţine că experien-

ţa profesională din cadrul 

cabinetului i-a dovedit fap-

tul că unii clienţi au o mai 

acuta simptomatologie de-

presivă sau apare o stare de 

tristeţe mai intensă după săr-

bători faţă de cea anterioa-

ra Sărbătorilor.

„Conceptul de Blue Mon-

day a apărut în 2005 ca o con-

cluzie trasă de o companie 

care vinde excursii. Ei au scos 

în evidenţă faptul că ecuaţia 

pe care se bazează această 

concluzie este un mix între 

fi nalul sărbătorilor de iarnă, 

nopţile lungi şi faptul că du-

pă ce persoanele nu au lu-

crat câteva săptămâni tot tre-

buie să îşi plătească facturi-

le. Cu toate că pare realist, 

această teorie nu este susţi-

nută de date ştiinţifi ce şi in-

tră, mai degrabă, în catego-

ria pseudoştiinţei. Cu toate 

acestea, din experienţa pro-

fesională din cadrul cabine-

tului pot spune că, într-ade-

văr, unii clienţi au o mai acu-

ta simptomatologie depresi-

vă sau apare o stare de tris-

teţe mai intensă faţă de cea 

anterioara Sărbătorilor. Cu 

toate acestea, sunt clienţi ca-

re, pentru că au avut aceas-

tă perioadă de sărbători şi au 

avut prilej de conectare cu 

cei dragi emoţiile negative 

sunt mai scăzute în intensi-

tate”, spune Psiholog Dr. Ra-

luca Zaharie.

Raluca Zaharie mai susţine 

că ziua în sine nu poate produ-

ce emoţionalitate ridicată, de-

cât dacă există şi alte variabile 

personale implicate.

Astfel, ziua în sine nu poa-

te produce emoţionalitate ridi-

cată, decât dacă există şi alte 

variabile personale implicate. În 

plus, e util să luăm în calcul şi 

efectul nocebo. Adică acel efect 

care ne spune că dacă ajungem 

să credem că ceva ne poate fa-

ce rău, acel lucru ne va duce la 

a simţi emoţii negative, chiar 

dacă nu există motive sufi cien-

te pentru a se susţine acest lu-

cru”, mai spune psihologul.

„Depresia colectivă” 
din a treia zi de luni
„Blue Monday” – 20 ianuarie 
este cea mai deprimantă zi a anului 2020

Cea de-a treia zi de luni a anului 2020 (20 ianuarie) este considerată 
a fi  cea mai deprimantă zi din an
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Carpaţii României 

se afl ă într-un top 

mondial al destinaţiilor 

pentru 2020, realizat

 de prestigioasa 

publicaţie americană.

Carpaţii României sau 

„Alpii Transilvaniei”, aşa 

cum îi denumeşte New York 

Times se regăsesc într-un 

top mondial realizat de pre-

stigiosul cotidian american. 

Topul include 52 destinaţii 

ce nu trebuie ratate, în 2020.

NY Times face referire 

la pădurile seculare ale Ro-

mâniei, adăpostite de Mun-

ţii Carpaţi, dar aflate în re-

al pericol din cauza tăieri-

lor ilegale, la urşii, lupii şi 

extraordinara floră şi fau-

nă, cu care este binecuvân-

tată România. 

Nu este uitat Transfăgă-

răşanul (foto), considerat 

o destinaţie în sine pentru 

pasionaţii de motoare, iar 

Munţii Făgăraş şi Parcul 

Naţional Domogled – Va-

lea Cernei sunt menţionaţi 

în mod special.

„Pentru a experimenta o 

bucată de sălbăticie reală 

fără a fi nevoie să mergeţi 

până la capătul pământului, 

nu căutaţi mai departe de 

România. 65% din păduri-

le seculare ale Europei se 

află aici. Aceste păduri adă-

postesc urşi şi lupi. O incre-

dibilă floră şi faună se gă-

seşte peste tot în ţară şi mai 

cu seamă în Munţii Carpa-

ţilor Meridionali, cunoscuţi 

şi sub denumirea de Alpii 

Transilvaniei. O vizită în 

Parcul Naţional Domogled 

– Valea Cernei sau în lanţu-

rile muntoase Făgăraş situ-

ate mai departe, spre est, 

oferă mii de acri de natură 

cu adevărat neatinsă, ală-

turi de oportunităţi pentru 

drumeţii, camping, înot sub 

cascade şi multe altele”, se 

arată în articolul publicat 

de NY Times.

Carpații României, în topul destinațiilor pentru 2020, 
propus de prestigiosul cotidian New York Times

Pe 20 ianuarie s-au împli-

nit şase ani de la tragicul 

accident aviatic din mun-

ţii Apuseni în care 

şi-au pierdut viaţa pilotul 

Adrian Iovan şi tânara 

studentă la medicină 

Aura Ion.

Pilotul Adrian Iovan şi stu-

denta Aurelia Ion şi-au pier-

dut viaţa în accidentul avia-

tic produs în 20 ianuarie 2014, 

în Munţii Apuseni, într-o zo-

nă accidentată, la peste 1.400 

de metri altitudine, la graniţa 

dintre judeţele Cluj şi Alba.

În accident au fost răniţi co-

pilotul Răzvan Petrescu şi me-

dicii Radu Zamfi r de la Spitalul 

Fundeni, Valentin Calu de la 

Spitalul Elias, Cătălin Pivniceru 

de la Spitalul „Sfânta Maria” şi 

Sorin Ianceu de la Spitalul Mu-

nicipal din Beiuş, judeţul Bihor. 

Echipa medicală din avion mer-

gea de la Bucureşti la Oradea, 

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-respira-

tor, cu hipotermie severă, ne-

maiputând fi  salvată.

Toate cele cinci persoane ră-

nite în accidentul aviatic, care 

au suferit multiple fracturi şi 

traumatisme, au fost internate 

atunci la secţia de terapie in-

tensivă a Spitalului Judeţean 

de Urgenţă din Cluj-Napoca. În 

21 ianuarie 2014, la o zi după 

accident, medicul Radu Zam-

fi r a fost externat. Medicul So-

rin Ianceu a fost externat în 3 

februarie 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.

Defi cienţe în sistem

În august 2018, procurorii 

militari din Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie au clasat dosarul 

accidentului aviatic din Apu-

seni. Ancheta a vizat modul 

de intervenţie al instituţiilor 

specializate pentru găsirea ae-

ronavei şi salvarea oamenilor.

Accidentul a scos la ivea-

lă defi cienţe în sistemul naţi-

onal de a gestiona situaţii de 

urgenţă şi comunicarea defec-

tuoasă între instituţiile statu-

lui ce ar fi  trebuit să se impli-

ce în misiunea de salvare.

O expertiză de 1.300 de 

pagini în cazul accidentu-

lui aviatic din munţii Apu-

seni, arată că tragedia pu-

tea fi evitată.

În ianuarie 2019, la cinci 

ani de la accidentul aviatic, 

Şeful Departamentului pentru 

Situaţii de Urgenţă, Raed Ara-

fat, secretar de stat în MAI, a 

apreciat că durata de inter-

venţie, în lipsa posibilităţii uti-

lizării unor mijloace aeriene 

şi ţinând cont de împrejurări 

– pădure, întuneric, ceaţă, ză-

padă, a fost una „normală”, 

similară cu ce s-ar fi  întâm-

plat şi în altă ţară.

„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 vizibi-

litate redusă, imposibilitatea 

utilizării părţii aeriene de sal-

vare, ceaţă, zăpadă, munte, 

pădure, noaptea, faptul că s-a 

ajuns în cinci ore şi ceva la 

locul accidentului respectiv e-

ra similar cu orice s-ar fi  în-

tâmplat în altă ţară, poate 

chiar şi mai rapid decât ce 

s-ar fi  întâmplat în altă ţară, 

la astfel de accidente. Există 

un accident similar care a avut 

loc în SUA şi a durat 24 de 

ore ca să se ajungă la victima 

respectivă”, a declarat anul 

trecut Raed Arafat.

Părăstas pentru Iovan

Deşi s-au scurs şase ani de 

la accidentul aviatic din Mun-

ţii Apuseni, unde fostul pilot 

Adrian Iovan şi-a pierdut via-

ţa, durerea este încă vie în ini-

mile celor ce l-au iubit şi pre-

ţuit pe acesta, în special fi ul 

său, Albert, şi fosta soţie, Ro-

maniţa, care îi organizează aces-

tuia în fi ecare an parastasul în 

apropierea locului cu pricina.

În data de 17 ianuarie 

2020, Romaniţa Iovan şi Al-

bert au plecat în Munţii Apu-

seni pentru două zile, acolo 

unde tatăl fi ului vedetei şi-a 

pierdut în mod tragic viaţa. 

Pentru familia lor acest lu-

cru a devenit o obişnuinţă, 

chiar dacă Romaniţa şi-a re-

făcut de ceva vreme viaţa 

sentimentală, alături de un 

alt bărbat. Aceasta decide să 

îşi omagieze fostul soţ în fi -

ecare an, fără întârziere.

6 ani de la tragicul accident aviatic 
petrecut în munții Apuseni
Tragedia a rămas vie în amintirea românilor din întreaga țară

Două persoane au murit și alte cinci au fost rănite în accidentul aviatic din Munții Apuseni
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Autorităţile chineze au 

anunţat că în ultimele 

două zile au depistat 139 

de noi cazuri de infecţie 

cu noul tip de coronavi-

rus, iar trei pacienţi 

au decedat, potrivit BBC. 

Totodată, infecţia a fost 

confi rmată pentru prima 

dată în afara focarului 

iniţial din oraşul Wuhan.

Noile cazuri au fost depis-

tate în oraşele Wuhan, Bei-

jing and Shenzhen.

Numărul total de cazuri 

confi rmate depăşeşte 200, iar 

trei pacienţi şi-au pierdut via-

ţa ca urmare a problemelor 

respiratorii cauzate de noul 

tip de coronavirus.

Ofi cialii din domeniul să-

nătăţii au identifi cat virusul, 

care a apărut pentru prima da-

tă la Wuhan în decembrie, ca 

fi ind o tulpină de coronavirus. 

Ei spun că asta a dus la un fo-

car de pneumonie virală.

Experţi din Marea Britanie 

au declarat pentru BBC că nu-

mărul persoanelor infectate 

ar putea fi  însă mult mai ma-

re faţă de raportările ofi ciale 

şi că ar putea fi  vorba de 1700 

de oameni.

Cine a fost infectat?

Autorităţile din oraşul chi-

nez Wuhan au declarat că 136 

de cazuri au fost confi rmate 

în weekend şi o a treia per-

soană a murit acolo din cau-

za virusului.

În total, oraşul a confi rmat 

aproape 200 de cazuri de co-

ronavirus.

În noaptea de duminică, ofi -

cialii au spus că 170 de persoa-

ne din Wuhan erau încă inter-

nate pentru tratament în spi-

tal, nouă fi ind în stare critică.

Autorităţile sanitare din dis-

trictul Daxing din Beijing au 

declarat că două persoane ca-

re au călătorit la Wuhan au 

fost tratate pentru pneumo-

nie cauzată de acest virus.

La Shenzhen, ofi cialii au 

declarat că un bărbat în vâr-

stă de 66 de ani a prezentat 

simptomele virusului în urma 

unei călătorii în vizită la ru-

de din Wuhan.

Virusul s-a răspândit 
şi în străinătate

Două cazuri au fost confi r-

mate în Thailanda şi unul în 

Japonia – toate implicând per-

soane din Wuhan sau care au 

vizitat oraşul.

Coreea de Sud a raportat 

luni primul său caz confi rmat 

de boala misterioasă.

Centrul coreean pentru con-

trolul şi prevenirea bolilor a 

declarat că o femeie de origi-

ne chineză de 35 de ani sufe-

rea de febră şi probleme res-

piratorii după ce a călătorit în 

ţară din Wuhan. Ea a fost in-

ternată pentru tratament la un 

spital local.

Ce au spus ofi cialii 
din domeniul sănătăţii?

Organizaţia Mondială a Să-

nătăţii (OMS) a avertizat că no-

ul coronavirus din China s-ar 

putea răspândi la nivel mondi-

al şi a îndemnat spitalele din 

întreaga lume să se pregăteas-

că pentru acest scenariu.

OMS a spus că o „sursă 

animală pare a fi  cea mai pro-

babilă sursă” a virusului.

Oamenii ar putea reduce ris-

cul infectării cu coronavirus 

prin luarea de măsuri precum 

evitarea contactului cu anima-

le vii, gătirea completă a căr-

nii şi ouălor şi evitarea contac-

tului cu oricine prezintă simp-

tome asemănătoare gripei.

Ce este acest virus?

Coronavirusurile fac parte 

dintr-o mare familie de viru-

suri care provoacă boli diver-

se, de la răceala comună la 

SARS, potrivit Organizaţiei Mon-

diale a Sănătăţii (OMS). Simp-

tomele sunt şi ele diverse, de 

la febră la insufi cienţă renală, 

iar, în unele cazuri, la deces. 

Unele se transmit uşor de la o 

persoană la alta, altele, nu.

Virusul SARS a infectat pes-

te 8.000 de oameni şi a ucis 

774, într-o epidemie care a 

afectat Asia şi apoi 37 de ţă-

ri, în perioada 2002 – 2003.

Un coronavirus este vino-

vat şi de MERS (Sindromul 

Respirator din Orientul Mijlo-

ciu), identifi cat iniţial în Ara-

bia Saudită, în 2012. MERS a 

ucis 851 de oameni la nivel 

global, potrivit OMS.

Noul coronavirus detectat 

în Wuhan nu pare a fi  atât de 

puternic precum SARS şi 

MERS, având drept simptome 

principale febra şi difi cultăţi-

le respiratorii.

Virusul misterios din China 
face noi victime
Virusul s-a răspândit şi în afara Chinei, fiind confirmate două 
cazuri în Thailanda, unul în Japonia, iar un altul în Coreea de Sud

OMS a avertizat că noul coronavirus din China s-ar putea răspândi la nivel mondial
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Aplicaţia WhatsApp, deţi-

nută de Facebook, a tre-

cut de 5 miliarde de des-

cărcări pe platforma 

Google Play, pentru dispo-

zitivele mobile cu siste-

mul de operare Android, 

relatează, luni, Mediafax.

Astfel, serviciul de mesa-

gerie WhatsApp a intrat 

într-un club în care se mai 

afl ă doar aplicaţia reţelei so-

ciale-mamă, Facebook, şi o 

serie de aplicaţii Google.

Pe site, WhatsApp anunţă 

că aplicaţia sa este folosită de 

peste 1 miliard de persoane 

din 180 de ţări.

Aplicaţia a fost creată în anul 

2009 de programatorii Jan K-

oum şi Brian Acton, care lucra-

seră înainte la Yahoo. WhatsA-

pp a fost achiziţionată în 2014 

de Facebook, dar operează ca 

un serviciu separat.

Recent compania a anun-

ţat că aplicaţia va înceta în 

curând să funcţioneze pe mi-

lioane de telefoane mai vechi. 

Sunt afectate diverse versiuni 

de Android, iPhone şi Win-

dows Phone, perioada de asis-

tenţă ofi cială încheindu-se la 

1 februarie 2020.

WhatsApp nu va mai func-

ţiona pe iPhone-urile care ru-

lează sistemele de operare iOS 

8 sau cele anterioare acestuia, 

care a fost introdus de Apple 

în 2014. Aceasta înseamnă că 

oricine are un iPhone 6 sau 

mai nou nu va avea probleme.

Telefoanele Android care 

folosesc o versiune mai veche 

decât 2.3.3 – cunoscută şi sub 

numele de Gingerbread – nu 

vor mai fi  acceptate şi orici-

ne încearcă să creeze un cont 

nou sau să verifi ce un cont 

existent folosind Android mai 

vechi va fi  blocat. Android 

Gingerbread a apărut în 2010.

Telefoanele Windows care 

rulează sistemul de operare 

mobil Windows Phone 8.1 sau 

mai mult vor continua să fi e 

acceptate de WhatsApp.

Teoretic, utilizatorii WhatsA-

pp afectaţi îşi pot actualiza sis-

temul de operare, pentru a con-

tinua să folosească WhatsApp, 

însă multe modele de telefoa-

ne mai vechi vor avea difi cul-

tăţi în a folosi sisteme de ope-

rare mai noi, sau pur şi simplu 

nu le vor permite instalarea lor.

Recent, Pavel Durov, CEO 

al aplicaţiei de mesagerie Te-

legram, şi-a avertizat utiliza-

torii cu privire la problemele 

de securitate ale WhatsApp, 

pe care a descris-o descris-o 

drept un „borcan de miere” 

care spionează utilizatorii.

WhatsApp a trecut pragul 
de 5 miliarde de descărcări

Echipa Centrului Naţional 

de Răspuns la Incidente 

de Securitate Cibernetică 

(CERT-RO) informează că, 

în ultimele zile, a primit o 

serie de plângeri de la utili-

zatori despre e-mail-uri în 

care ţinta vizată era anun-

ţată despre faptul că ar fi  

vizitat site-uri cu conţinut 

pornografi c, iar atacatorii 

solicită recompense fi nanci-

are pentru a nu distribui 

fi lmări compromiţătoare 

cu persoana în cauză.

„Atacatorii ne testează con-

stant vigilenţa încercând să ex-

tragă de la noi date personale, 

fi nanciare, credenţiale de acces 

sau chiar ne cer direct sume de 

bani. Echipa CERT-RO a primit 

în ultimele zile multiple plân-

geri despre e-mail-uri în care 

ţintele vizate erau anunţate des-

pre faptul că ar fi  vizitat site-uri 

cu conţinut pornografi c, s-au 

infectat cu malware, iar acum 

atacatorii au control total asu-

pra dispozitivelor şi a conturi-

lor. Desigur, cei care primesc 

astfel de mesaje sunt amenin-

ţaţi, totodată, că au fost fi lmaţi 

cu camera web în momente in-

time, iar clipul urmează a fi  tri-

mis către toate contactele din 

agenda corespondentă adresei 

de e-mail. Astfel, atacatorii cer 

o sumă de aproximativ 1.000 

de euro, plătibili în criptomo-

nedă, într-un termen de 48 de 

ore. Atacatorii ascund identita-

tea reală a destinatarului, fă-

când să pară că mesajul vine 

chiar de pe adresa lui de e-mail, 

pentru a demonstra existenţa 

accesului neautorizat la cont. 

Prin această metodă se caută 

panicarea posibilei victime şi 

validarea veridicităţii informa-

ţiilor care urmează”, menţio-

nează CERT-RO, într-o postare 

pe propria pagină de Facebook.

Conform experţilor, atacato-

rii transmit astfel de mesaje au-

tomat, la un număr mare de 

adrese, aşteptând ca unii dintre 

destinatari să cadă în plasă.

„În realitate, nimic din ceea 

ce atacatorii ameninţă că se va 

întâmpla nu este valabil. Se mi-

zează exclusiv pe faptul că uti-

lizatorul se va speria şi va plă-

ti de ruşine, fără a cere o altă o-

pinie din partea unei persoane 

avizate. Ca bonus, atacatorii ofe-

ră şi o explicaţie plauzibilă pen-

tru faptul că o eventuală solu-

ţie antivirus nu a identifi cat in-

fecţia”, subliniază sursa citată.

Specialiştii recomandă ca, în 

cazul în care a fost efectuată o 

astfel de plată, iar utilizatorii 

ţi-au dat seama că totul a fost 

o păcăleală, să notifi ce deopo-

trivă CERT-RO la alerts@cert.ro, 

precum şi Poliţia Română.

Începând din data de 2 mai 

2019, persoanele fi zice, juridi-

ce şi instituţiile publice din Ro-

mânia pot raporta, la numărul 

unic 1911, incidentele de secu-

ritate cibernetică pe care le-au 

constatat, costul proiectului fi -

ind de un milion de euro.

Tentative de fraudă 
prin e-mailuri false

Iniţiativa nu este una 

nouă, iar UE încearcă 

de mult să convingă toţi 

producătorii de dispozitive 

mobile că este nevoie 

de un singur tip de încăr-

cător care să funcţioneze 

pentru toate acestea. 

Astfel, ar fi  o opţiune 

bună atât pentru mediu, 

cât şi pentru confortul con-

sumatorilor. Totuşi, nu toţi 

producătorii sunt deschişi 

la această propunere, iar 

Apple este exemplul cel 

mai bun, scrie playtech.ro.

În 2009, Comisia Europea-

nă a fost motivul pentru care 

cablurile microUSB au deve-

nit atât de populare, în încer-

carea introducerii încă de pe 

atunci a unui încărcător uni-

versal. Pe atunci, chiar şi Apple 

a pus la dispoziţie un adap-

tor pentru microUSB, însă doar 

pe teritoriul Europei.

Mai târziu, în 2014, legiu-

itorii europeni au depus al-

te eforturi în acest sens. Par-

lamentul European introdu-

cea atunci directiva privind 

echipamentele radio. Totuşi, 

aceasta nu a avut succes, 

pentru că nu era decât opţi-

onală pentru producătorii de 

dispozitive.

Uniunea Europeană vrea 

să forţeze acum introducerea 

unui încărcător universal

Acum, Parlamentul Eu-

ropean vrea să vină cu mă-

suri mai drastice. Pentru a 

rezolva problema, parla-

mentarii dezbat o măsură 

obligatorie care i-ar forţa 

pe producătorii de gadge-

turi să folosească un port 

de încărcare standard.

Eforturile Uniunii Europe-

ne ar veni şi în încercarea 

micşorării cantităţii de deşe-

uri electronice reprezentate 

de cabluri de reîncărcare. Po-

trivit estimărilor, în fi ecare 

an sunt produse aproxima-

tiv 51.000 de tone de deşe-

uri care constau în încărcă-

toare vechi.

Un astfel de încărcător u-

niversal ar trebui să se po-

trivească tuturor telefoane-

lor mobile, tabletelor, e-book 

readers, dar şi altor dispozi-

tive portabile. Cel mai pro-

babil, va fi  vorba despre stan-

dardul USB-C.

Cum se vede situaţia 
din perspectiva Apple

De-a lungul timpului, Apple 

n-a fost de acord cu această 

propunere. În 2019, compania 

susţinea Apple că reglementă-

rile privind standardizarea în-

cărcătoarelor pentru telefoane 

ar „îngheţa inovaţia, mai de-

grabă decât să o încurajeze”. 

De asemenea, a menţionat şi 

că propunerea este „proastă 

pentru mediu şi inutil de de-

ranjantă pentru clienţi”.

În prezent, produsele Apple 

folosesc portul Lightning. To-

tuşi, noile modele de iPad Pro 

şi MacBook au adoptat stan-

dardul USB-C. Astfel, e posibil 

ca producătorul american să-şi 

fi  schimbat puţin perspectiva 

în ceea ce priveşte un încărcă-

tor universal pentru dispoziti-

vele portabile. De alfel, ar pu-

tea chiar să fi e forţată de către 

UE s-o facă. Pe de altă parte, 

există zvonuri potrivit cărora 

Apple ar putea renunţa com-

plet la portul Lightning pentru 

noile iPhone-uri pe care le va 

lansa în 2021. În schimb, ar 

urma să treacă exclusiv la în-

cărcarea wireless. Rămâne de 

văzut ce vor decide cei din Par-

lamentul European.

Încărcător universal pentru 
telefoane, în ciuda Apple
Parlamentul European vrea ca toate telefoanele să aibă un încărcător 
universal, iar de data aceasta este dispus să ia măsuri ceva mai drastice

Încărcătorul universal ar trebui să se potrivească tuturor telefoanelor 
mobile, tabletelor, e-book readers, dar şi altor dispozitive portabile
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Suntem alături de dl. director Mircea Chintoanu în 
aceste momente grele pricinuite de trecea în nefi ință a 

soacrei sale.

Colectivul ICIA

CONDOLEANȚE

Familia Ban anunţă cu îndurerare trecerea în nefi inţă 
a celui care a fost

BAN ŞTEFAN
co-fondator și manager al fi rmei BT Instalaţii 

Cluj-Napoca.

Înmormântarea va avea loc joi, 23 ianuarie, ora 12.00 
la Cimitirul Central din Cluj-Napoca, strada Avram Iancu.

DECES

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.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu o căma-
ră, supr. 41 mp, mobilat, utilat, 
bloc nou, cu lift, parcare proteja-
tă, zonă bunâ, str. Beiușului, 
ocupabil. Informaţii suplimenta-
re la telefon 0747-417912. (5.7)

¤ Vând apartament cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi ni-
sat, mobilat, parcare, zonă super 
amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, suprafaţa 52 mp, 
et. 1, str. Teleorman, mobilat, uti-
lat, preţ 92.000 euro, negociabil. 
Informaţii și alte detalii la tel. 
0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, su-
pr. 74 mp, complet fi nisat, gre-
sie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 23 
mp, suprafaţa total 125 mp, 
izolat termic, preţ 110.000 eu-
ro. Informaţii suplimentare la-
tel. 0787-880847 sau 
0258-828342.

¤ 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. Preţ 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 

Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă cu grădină în comu-
na Vorniceni, str. Uzinei, judeţul 
Botoșani, cu multe auxiliare pe 
lângă casă. Pentru informaţii su-
plimentare și alte detalii sunaţi la 
tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vând pământ, grădină de 3500 
mp, cu C.F., întabulat, îmrejmuit, 
împrejmuit și plantat cu pomi, la 
70 km de oraș, lângă șoseaua 
Cluj-Oradea, Gara Brăișoru, preţul 
pieţii. Informaţii suplimentare la 
telefon 0747-417912. (1.7)

¤ Vând teren în suprafaţa de 
38600 mp, zona de case, str. 
Giuseppe Verdi, cartier Iris, preţ 
8 euro/mp. Informaţii la telefon 
0744-653097. (3.7)

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului 
Măcicașu, com. Chinteni, cu 
toate utilităţile. Informaţii su-
plimentare la tel. 
0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, 

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.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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GRA-

TUIT

apă, front 90 m la drumul prin-
cipal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, str. 
Porţile de Fier, izolat termic, C.T., 
mobilată, utilată, mașină de 
spâlat, baloon închis, frigider, 
cuptor cu microunde. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-265436.

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer 
seriozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiriat 
fără mobilă sau semimobilat pe 
termen lung. Așteptăm telefoane 
pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Pentru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru îngriji-
re vaci. Cerem și oferim seriozita-
te. Pentru detalii sunaţi la la tele-
fon 0742-431611.

¤ 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 cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem și 
oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

SERVICII

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

¤ Transport moloz, debranșez 
casă, apartament, demolez, fac 
instalaţii, transport mobilă în 
Cluj-Napoca și în afara localită-
ţii, preţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0749-974302.

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

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

AUTO-MOTO

¤ 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.

ELECTRO

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

¤ Vând reșou electric, nou, reșou 
cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor elec-
tric. Preţuri foarte bune. Informa-
ţii la telefon 0735-176040.

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813.

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, ho-
ta gratis și burlan, preţ 160 
RON. Aștept telefoane la 
0745-569336. (3.4)

¤ VÂND 4 sobe: două de tera-
cotă, puţin folosite, preţ 250 
RON/buc și o sobă cu plită și ler 
la 1700 RON, sobă de gîtiti și 
încălzit, preţ 150 RON. Pentru 
informaţii sunaţi la telefon 
0264-260226. (3.7)

¤ Cumpăr sobă cu plită pentru 
gătit pentru o cameră, la ţară. Su-
naţi la telefon 0744-702473.

¤ Vând hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

MOBILIER

¤ Vând fotoliu de o persoană, 
în stare bună, preţ negociabil. 
Informaţii la telefon 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, 
preţ foarte avantajos. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0744-702473, după 
ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și ste-
jar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în par-
tea de jos (cu etajere interioare), 
cu chei, dim. H â 205 cm, L â 90 
cm, adâncime 40 cm, culoare 
wenge cu stejar auriu, stare im-
pecabilă, preţ 350 RON. Cele 3 
piese de mobilier sunt ideale 
pentru agenţii de turism, agenţie 
imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, raf-
turi pentru cărţi, birou mare, în 
stare foarte bună. Preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0735-176040.

DIVERSE

¤ Vând nucă în coajă, preţ 8 
RON/kg și miez de nucă la preţul 
de 25 RON/kg, producţie 2019, a 
fost recoltată din zonă nepoluată, 
produs bio. Informaţii la tel. 
0744-955625. (3.11)

¤ Vând cizme bărbaţi nr. 41-42, 
cu carâmb înalat, șanuri (militare 
din box). Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ Vând 3 candelabre cu 5 braţe, 
3 braţe și un braţ, cu becuri, stare 
bună, se vând în bloc, preţ nego-
ciabil. Informaţii suplimentare la 

telefon 0740-401019. (3.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
dame și bărbaţi, scurte și lungi 
(neagră, nr. 52). Informaţii la tel. 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

¤ Vând cizme lungi nr. 39 pentru 
dame. Telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimenta-
re sunaţi la telefon 0749-435564 
sau 0758-939822.

¤ Vând rohie de mireasă, cu 
trenă, nr. 40-42, folosită doar 
o singură dată, foarte frumoa-
să. Preţ avantajos. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 
0745-265436.

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Desfi inţare gospodărie! 
Vând lucruri casnice, încălţă-
minte femei. Preţuri foarte bu-
ne. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

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 05.02.2020, 
ora 13.00, bunurile mobile con-
stând în: – Vitrină frigorifi că, 2 
bucăţi, 780 lei; – Ladă frigorifi că, 
625 lei. 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 licita-
ţie 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 III-a licitaţie 
publică, în data de 05.02.2020, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: 1) Mașină de tăiat sub 

jet de apă – 2000 lei; 2) Betonie-
ră Syntesi 250 – 1500 lei; 3) Șle-
fuitor telescopic Titano – 1500 lei; 
4) Autoutilitară Renault, nr. de 
identifi care VF1HDC1K638742239 
– 8500 lei; 5) Autoturism Toyota 
Yaris, nr. de identifi care 
VNKKL96300A262933 – 10.500 
lei; 6) Drișcă Vertigo – 1500 lei; 
7) Mașină de frecat aspirat Kar-
cher – 8.000 lei; 8) Autoutilitară 
Peugeot Boxer, nr. de identifi care 
VF3YCBMGC11580262 – 25.000 
lei; 9) Autoutilitară Peugeot Bo-
xer, nr. de identifi care 
VF3YCBMGC11412975 – 25.000 
lei, bunurile sunt proprietatea de-
bitorului SC DOM BEST CON-
STRUCT SRL. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri – vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ MOTILOR S.R.L., având C.U.I. 
RO 2872367, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Salcâmului nr. 
13, declar pierdut documentul 
de înregistrare sanitar-veterinar, 
nr. VA CJ 07462/15.04.2015. 
Se declară nul.

¤ Pierdut certifi cat de inregistra-
re fi rma S.C. TEAM MEDIA 
S.R.L., C.U.I. 24881722 și toate 
certifi catele ulterioare emise, 
act constitutiv si decizia instan-
tei. Le declar nule.

¤ Pierdut certifi cate constata-
toare LUCACIU AURELIA P.F.A., 
C.U.I. 37070129, 
F12/147/2017. Le declar nule.

¤ Pierdut anexele certifi catului 
de înregistrare seria B, nr. 
2290812 al S.C. NOVA CART 
S.R.L., eliberat la data de 
25.07.2011, Cod Unic de Înregis-
trare 28864104 și numărul de 
ordine în registrul comerţului 
J12/1839/14.07.2011, cu sediul 
social în Cluj-Napoca, Calea Flo-
rești nr. 6. Le declar nule.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNȚ PUBLIC

privind solicitarea de emitere a autorizatiei 
integrate de mediu

care va fi  depusa la Agentia pentru Protectia Mediului 
Cluj ( cu sediul in Cluj-Napoca , Calea Dorobantilor , nr. 99), 
de catre CONSILIUL JUDETEAN CLUJ , cu sediul in Calea 
Dorobantilor, nr. 106 , in scopul desfasurarii activitatii 
prevazuta in Anexa nr. 1 a Legii nr. 278 / 2013 privind 
emisiile industriale, in categoria :

5.4. Depozitele de deseuri, astfel cum sunt defi nite la 
lit. b) din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 349/2005 
privind depozitarea deseurilor, cu modifi carile si completarile 
ulterioare, care primesc peste 10 tone de deseuri pe zi sau 
cu o capacitate totala de peste 25.000 de tone, cu exceptia 
depozitelor pentru deseuri inerte.

5.3. b) Valorifi carea sau o combinatie de valorifi care 
si eliminare a deseurilor nepericuloase cu o capacitate mai 
mare de 75 de tone pe zi, ,

Solicitarea de emitere a autorizatiei integrate de mediu 
se refera la CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 
DESEURILOR CLUJ , unde s-au fi nalizat lucrarile la Celula de 
depozitare si racordul la utilitati, precum si cea mai mare 
parte din investitiile prevazute din zona administrativa si 
zona tehnica .

Informatiile privind impactul potential asupra mediului 
al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei 
integrata de mediu pot fi  consultate in timpul programului 
de lucru, la sediul A.P.M.Cluj , mun. Cluj-Napoca , Calea 
Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj .

Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc 
in scris, la sediul APM Cluj sau electronic la adresa de e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro pana la data 07.02.2020.

¤  plăteşti doar 25 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

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet

ANUNŢ

În atenţia cetăţenilor din comuna Iara

Unitatea administrativ-teritorială Iara, judeţul Cluj, anunţă
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru 

sectoarele cadastrale: 58 – în locul numit popular „CIMITIRUL 
EVREIESC-DRUM SPRE PICULEŢE“, 59 – în locul numit popular 
„DRUMUL SPRE PICULEŢE-HOTAR BĂIŞOARA“, 66 – în locul 
numit popular „CIMITIRUL MARE-DRUMUL TELEGBII“, 
Începând cu data de 30.01.2020, pe o perioadă de 60 de 
zile, la sediul primăriei comunei Iara, judeţul Cluj, conf. art. 
14 alin. (1) din legea cadastrului și a publicităţii imobiliare 
nr. 7/1996, republicată, cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenţiei Naţionale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informaţii: Șerban Ioan, consilier superior, fond 
funciar, tel. 0744485234

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. MG TEC GRUP S.A. prin S.C INVEST SERVICII 
COMERCIALE S.R.L. pentru SDEE Transilvania Nord S.A., 
titular al proiectului „Dotare cu branşament aerian de 
energie electrică şi staţie de transformare 110/20 kV – 16 
MVA“, propus a fi  realizat în intravilanul și extravilanul 
Municipiului Dej, județ Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, de a 
nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului, 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului 
și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare pentru proiectul „Dotare cu branşament aerian 
de energie electrică şi staţie de transformare 110/20 kV – 
16 MVA“, propus a fi  realizat în în intravilanul și extravilanul 
Municipiului Dej, județ Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 9.00-
14.00, vineri între orele 9,00 – 12,00 precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunţului pe pagina de internet a APM Cluj.

ANUNŢ AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și ORDINUL 1798/2007 cu 

modifi cările și completările ulterioare, CONTINENT 
IMPEX S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru activitatea de „Colectare 
deseuri reciclabile sortate“, la punctul de lucru din Cluj-
Napoca, str. Salcamului, nr. 5-7, județul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se pot depune la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 
99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între 
orele 8:00–14:00 sau prin mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. DORALEX COM S.R.L. în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu: PUZ conform Legii nr. 350/2001 cu 
modifi cările şi completările ulterioare, operaţiuni notariale, 
dezmembrare servitute de utilitate publică, Cluj-Napoca, 
str. Traian, nr. 44-46, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la Bld. 
Eroilor nr. 16, etaj 5, proiectant S.C. AtelierRVD S.R.L. în 
zilele de luni-vineri, între orele 9:00 - 14:00, din data 
21.01.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 07.02.2020, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro
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Victorie pentru 
voleibalişti
Echipa de volei masculin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj a câștigat cu 3-1 (14-25, 
25-14, 25-21, 25-18) meciul 
disputat cu SCM Gloria Buzău. 
Partida a avut loc sâmbătă, 18 
ianuarie, în Sala Sporturilor 
„Horia Demian” și a contat pen-
tru etapa a XI-a din Divizia A1.
Cu această victorie, clujenii au 
acumulat 11 puncte și se cla-
sează pe locul 7, în timp ce 
SCM Gloria Buzău rămâne pe 
locul șase cu 16 puncte.
„Ne bucurăm foarte mult pen-
tru victoria obţinută. A fost o 
victorie pe cât de meritată, pe 
atât de muncită. Îi felicit pe 
băieţi pentru ce au reușit și au 
demonstrat că forţa grupului 
este cea mai importantă. 
Munca trebuie să continue în 
aceeași direcţie și sunt convins 
că rezultate pozitive nu se vor 
opri aici”, a subliniat manage-
rul voleibaliștilor universitari, 
Bogdan Ungureanu.

Simona Halep 
debutează astăzi 
la Australian Open
Simona Halep, locul 4 WTA și 
cap de serie numărul 3, va evo-
lua în primul tur al Australian 
Open astăzi, după ora 10.00.
Halep, 28 de ani, va juca în pri-
ma manșă, pe Maragaret Court 
Arena, împotriva americancei 
de 24 de ani Jennifer Brady, lo-
cul 49 WTA. Partida este prima 
din sesiunea de seară, care în-
cepe la ora locală 19.00.
Halep s-a mai întâlnit o dată cu 
Brady, anul trecut, în turul al 
doilea al Rogers Cup, când ro-
mânca s-a impus cu scorul de 
4-6, 7-5, 7-6 (5), după un meci 
de două ore și 26 de minute.

Paşcanu, dezamăgit 
de CFR Cluj

Alexandru Pașcanu a fost adus 
la începutul sezonului de la 
Leicester City, dar fundașul nu a 
reușit să se adapteze rapid la ri-
gorile din Liga 1.
„A fost un an foarte bun, cu 
multe lucruri care s-au întâm-
plat. Nu a fost o tranziţie ușoa-
ră, dar am învăţat foarte multe. 
Chiar și în a doua parte a sezo-
nului în care nu a am jucat cât 
aș fi  dorit, am învăţat multe 
chestii care sper să mă ajute în 
cariera mea. (n.r. – Ce a fost 
mai greu?) Tranziţia asta a fost 
mai difi cilă. Au fost și niște con-
diţii la CFR care nu… Au fost câ-
teva chestii diferite faţă de 
Anglia. Primele jocuri de la CFR 
au fost difi cile, dar am venit să 
prind mai multă experienţă în 
Liga I”, a declarat Pașcanu.
Internaţionalul român a vor-
bit și despre Dan Petrescu. 
„E un om foarte exigent. 
Așa e și la antrenamente, 
antrenamente dure. Acum 
am venit aici (n.r. – FC 
Voluntari) șase luni până va-
ră, vom vedea din vară ce 
va fi”, a mai spus Pașcanu.

Pe scurt

Sorana Cîrstea a reușit 

un succes important 

în primul tur la 

Australian Open, 6-2, 7-6, 

în fața Barborei Strycova.

Cîrstea a făcut unul dintre 

cele mai bune meciuri din ulti-

ma perioadă și a reușit astfel ca-

lifi carea în turul al doilea de la 

Australian Open, acolo unde va 

juca împotriva lui Coco Gauff 

din Statele Unite ale Americii.

Cîrstea a avut un confl ict 

intern cu Simona Halep în echi-

pa de Fed Cup, iar după acest 

moment a decis să se retragă 

de la echipa națională. Jucă-

toarea a fost întrebată dacă va 

reveni în echipă după ce fos-

tul lider mondial a anunțat că 

nu va participa la duel cu Ru-

sia din luna februarie, progra-

mat la Cluj-Napoca.

„Nu! E o decizie venită 

pe o bază. Am jucat foarte 

mulți ani pentru România și 

am dat tot ce am avut mai 

bun. Acum vreau să las lo-

cul celor care sunt pregăti-

te să ajute România mai de-

parte. Am fost întrebată, dar 

am gândit bine când am lu-

at decizia și nu mă mai în-

torc”, a spus Cîrstea.

Primăria din Cluj-Napoca 

a alocat 475.000 de lei, adică 

101.000 euro, pentru organi-

zarea meciului de tenis Ro-

mânia - Rusia, contând pen-

tru play-off-ul Grupei Mondi-

ale a Fed Cup, în perioada 7-

8 februarie. 

Dacă va învinge Rusia, 

echipa României va fi  prin-

tre cele 12 formaţii califi ca-

te la turneul fi nal de la Bu-

dapesta. Competiţia echipe-

lor naţionale din tenisul fe-

minin se va disputa din 2020 

după un nou format.

Sorana Cîrstea a confirmat 
absența la Fed Cup

Federaţia Română 

de Baschet a anunţat 

în cadrul şedinţei 

Consiliului Director, 

că oraşul Cluj-Napoca 

va găzdui pentru al doilea 

an consecutiv Final Four-ul 

Cupei României 

la baschet masculin.

Cluj-Napoca a fost aleasă 

gazda turneului Final Four, deşi 

în perioada respectivă se va dis-

puta partida de Fed Cup dintre 

România şi Rusia în BT Arena. 

Baschetbaliştii vor fi  astfel mu-

taţi în Sala „Horia Demian”.

Tot luni a fost organizată tra-

gerea la sorţi, fi ind stabilite me-

ciurile: U-BT Cluj – SCM Timi-

şoara şi CSM CSU Oradea – Di-

namo Ştiinţa. Turneul fi nal 4 de 

la „Horia Demian” se joacă în 

zilele de 9 şi 10 februarie.

CSU Sibiu a fost echipa ca-

re a câştigat anul trecut Cupa 

României după o fi nală cu CSM 

Oradea în Sala BT Arena.

U-BT Cluj a câştigat Cupa 

României de trei ori consecu-

tiv, în 2016, 2017 şi 2018, pier-

zând fi nala din 2013.

CSM CSU Oradea a pierdut 

cele patru fi nale pe care le-a dis-

putat (2014, 2016, 2018, 2019).

SCM Timişoara are în pal-

mares două trofee (2010 şi 2015) 

şi de alte cinci ori a fost fi nalis-

tă (2007, 2008, 2010, 2012, 2013).

Şi Dinamo a cucerit Cupa Ro-

mâniei, însă toate cele patru tro-

fee au fost obţinute înainte de 

1990 (1967, 1968, 1969, 1980).

Sala „Horia Demian” împli-

neşte în acest an 50 de ani de 

la momentul în care a fost da-

tă în folosinţă şi are o capacita-

te de 3.000 de locuri. Arena a 

fost gazda unor evenimente de 

marcă precum meciurile de 

handbal feminin ale echipei „U” 

Jolidon Cluj-Napoca, iar în pre-

zent găzduieşte săptămânal par-

tide de volei, handbal, baschet, 

precum şi alte competiţii pre-

cum judo sau tenis de masă.

Cluj-Napoca va organiza Final Four-ul 
Cupei României la baschet

Formaţia clujeană are 

două victorii şi o înfrân-

gere în FIBA Europe Cup, 

în timp ce orădenii 

au pierdut două meciuri 

şi au câştigat unul.

U-Banca Transilvania Cluj 

a încheiat în weekend o se-

rie de două înfrângeri după 

victoria în faţa celor de la 

Steaua Bucureşti. Orădenii 

sunt în mare formă în ulti-

mele meciuri şi au reuşit trei 

succese consecutive, dar vin 

după o deplasare lungă de 

la Craiova.

Mihai Silvăşan, antrenorul 

celor de la U-BT Cluj, a pre-

faţat jocul cu CSM Oradea la 

conferinţa de presă premer-

gătoare meciului.

„Ca orice meci cu Oradea 

va fi un joc foarte, foarte 

greu. În ultimul meci ne-au 

învins pe terenul lor, dar 

sper că vom face ajustările 

bune. Dacă vom reuşi să 

câştigăm vom face un pas 

uriaş spre sferturile de fina-

lă din FIBA Europe Cup. Bă-

ieţii sunt apţi din punct de 

vedere medical, nu avem ni-

cio accidentare. Ne vom pre-

zenta la ora meciului doar 

cu gândul la victorie şi sper 

să reuşim acest lucru.Victo-

ria cu Steaua a fost merita-

tă şi aveam nevoie. Ne-am 

simţit un pic atacaţi şi nu 

ne dorim să avem serii lun-

gi de înfrângeri. Ne dorim 

fiecare meci să îl câştigăm. 

Am vrut să câştigăm şi la 

Sibiu, deşi câştigasem me-

ciul tur la mare diferenţă. 

Meciul cu Steaua a fost unul 

facil, deoarece ei au venit 

cu un efectiv redus, însă noi 

ne-am făcut jocul şi am câş-

tigat”, a declarat Silvăşan.

Clujenii au un moral exce-

lent după victoria din week-

end, dar şi după succesul în 

deplasare cu Ironi Ness Zio-

na în FIBA Europe Cup.

„Vrem să ne concentrăm 

de acum exclusiv pe meciul 

cu Oradea, deoarece este 

foarte important. După me-

ciul din Israel am căpătat 

foarte multă încredere. Vrem 

să tranşăm calificarea îna-

inte de ultima etapă, deoa-

rece nu vreau să se joace 

totul în ultima rundă. Gru-

pa este foarte echilibrată şi 

se poate întâmpla orice. 

Staff-ul tehnic îşi face trea-

ba excelent din punct de ve-

dere al recuperării, deoare-

ce avem puţine zile între 

meciuri. Suntem norocoşi 

pentru că avem un staff foar-

te bun, iar pe această cale 

vreau să le mulţumesc şi 

pentru zilele în care merg 

uneori acasă la jucători pen-

tru a-i ajuta”, a adăugat teh-

nicianul clujean.

La conferinţa de presă a 

fost prezent şi Patrick Ri-

chard, unul dintre cei mai 

importanţi jucători de la 

U-BT Cluj.

„Este un meci extrem de 

important pentru ambele 

echipe în economia califică-

rii. Cred că va fi o adevăra-

tă luptă pentru că jucăm în 

deplasare. Aveam nevoie de 

un succes în faţa celor de la 

Steaua după meciul mai slab 

făcut împotriva Craiovei pen-

tru a căpăta încredere. În 

FIBA, orice victorie în de-

plasare e aproape echivalen-

tă cu două succese”, a spus 

Patrick Richard.

CSM Oradea a reuşit să 

câştige ultimul meci direct 

cu Universitatea Cluj, 

82-74, în timp ce ultimul 

succes al echipei antrena-

tă de Silvăşan la Oradea 

datează din 2018. De altfel, 

în ultimele 10 meciuri, U-BT 

a câştigat un singur meci 

împotriva bihorenilor.

Meci decisiv în Europe Cup! 
Baschetbaliştii joacă la Oradea.
U-Banca Transilvania Cluj va juca miercuri, de la ora 19:00, pe terenul lui CSM Oradea, 
în etapa cu numărul patru din Grupa J

U-Banca Transilvania Cluj și CSM Oradea se vor duela miercuri în FIBA Europe Cup, într-un meci găzduit de sala „Antonio Alexe”
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