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ADMINISTRAŢIE

Peste 900 de parcări 
în Mănăştur
Emil Boc a anunţat că municipalitatea a 
demarat lucrările pentru 900 de noi locuri 
de parcare în Mănăştur.  Pagina 3

CULTURĂ

Strălucire vieneză la Cluj
Iubitorii operei, îndrăgostiţii de vals şi pa-
sionaţii de bal vienez se reunesc în seara 
de 9 martie la Balul Operei  Pagina 7

ACTUALITATE

Ministrul Justiţiei 
vine la Cluj-Napoca
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, şi-a 
anunţat prezenţa la bilanţul Curţii de 
Apel Cluj.  Pagina 4

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

Floreştiul s-a dezvoltat mult în ultimii ani, după ce oamenii s-au mutat în comuna „dormitor” 
pentru preţurile mai mici. Extinderea a avut loc prea repede, iar reprezentanţii administraţiei 
locale nu au fost pregătiţi (sau nu i-a interesat!). Autorizaţiile s-au dat ca pâinea caldă, fără să 
se ţină cont de neajunsurile ce ar putea să apară. Pagina 6

ECONOMIE

Meseria de şofer, cea mai căutată 
pe piaţa muncii din România

EDUCAŢIE

Schimbări în Educaţie. 
Dispare una dintre vacanţe

Meseria de şofer, cea mai 
căutată pe piaţa muncii din 
România

Meseria de şofer rămâne cea 
mai căutată pe piaţa muncii din 
România, defi citul de candidaţi 
fi ind generat şi de atractivitatea 
sporită a joburilor de transport 
internaţional, potrivit studiului 
„Indexul locurilor de muncă”.

Conform cercetării, defi citul 
acut de candidaţi în categoria 
şoferilor se refl ectă cu precăde-
re în numărul mare de anunţuri 
de angajare publicate de com-
panii în ultimele şase luni ale 
anului 2018. Astfel, "şoferi – 
servicii auto – curierat" rămâ-
ne şi în al doilea semestru al 
anului trecut categoria care a 
adunat cele mai multe locuri de 
muncă, întrunind peste 45.500 
de oferte active.

Pentru un post de şofer apli-
că, în medie, 42 de candidaţi, iar 
durata aproximativă de ocupare 

a unui loc de muncă pentru a-
ceastă poziţie este de 18 zile.

În ceea ce priveşte nivelul de 
venit în care se încadrează şofe-
rii din România, potrivit datelor 
unui sondaj adresat persoanelor 
care lucrează ca şoferi (450 de 
respondenţi, 98% bărbaţi), veni-
tul acestora variază astfel: 1.100 
– 1.500 lei (9% din respondenţi), 
1.500 – 2.000 lei (13%), 2.000 – 
2.500 lei (17%), 2.500 – 3.000 lei 
(13%), 3.000 – 4.000 lei (12%), 
4.000 – 5.000 lei (10%), 5.000 – 
6.000 lei (6%), 6.000 – 7.000 lei 
(3%) şi peste 7.000 lei (17%).

La polul opus, candidaţii cel 
mai greu de găsit sunt cei pen-
tru joburi disponibile în secţiu-
nile "Lucrători producţie – de-
pozit – logistică".

Angajatorii din Bucureşti, 
Cluj şi Braşov au publicat în al 
doilea semestru din 2018 peste 
100.000 de anunţuri de angaja-
re active.

Elevii nu vor mai avea par-
te de vacanţa intersemestrială 
din luna februarie, potrivit unui 
anunţ al ministrului Educaţiei, 
Ecaterina Andronescu. Astfel, 
vacanţa de iarnă va dura între 
21 decembrie 2019 – 12 ianua-
rie 2020 şi va avea o durată de 
3 săptămâni, fi ind şi vacanţă 
intersemestrială.

Potrivit structurii anului şco-
lar 2019-2020, semestrul I va 
avea 15 săptămâni de cursuri, 
dispuse în perioada 9 septem-
brie 2019-20 decembrie 2019.

În perioada 26 octombrie-3 
noiembrie 2019, clasele din în-
văţământul primar şi grupele din 
învăţământul preşcolar vor fi  în 
vacanţă.

Vacanţa de iarnă va dura în-
tre 21 decembrie 2019 şi 12 ia-
nuarie 2020 şi va avea o durată 
de 3 săptămâni, fi ind şi vacanţă 
intersemestrială, evitându-se ast-
fel, potrivit Ministerului Educa-

ţiei Naţionale, fragmentarea ac-
centuată a anului şcolar.

Până acum, elevii au benefi -
ciat şi de vacanţă intersemestri-
ală, în perioada 2 – 10 februarie.

Semestrul al II-lea va avea 
20 de săptămâni de cursuri, 
dispuse în perioada 13 ianua-
rie 2020 – 12 iunie 2020. Va-
canţa de primăvară va fi  în pe-
rioada 4 aprilie 2020 – 21 apri-
lie 2020, apoi elevii revin la 
cursuri pe 22 aprilie până pe 
12 iunie 2020.

Pentru clasele de fi nalizare 
a învăţământului liceal, anul 
şcolar va avea 33 de săptămâni 
de cursuri şi se va încheia pe 
29 mai 2020.

Pentru clasa a VIII-a, anul 
şcolar va avea 34 de săptămâni 
de cursuri şi se va încheia pe 
5 iunie 2020. Elevii claselor a 
VII – a vor susţine Simularea 
Evaluării Naţionale, în perioa-
da 11 – 13 martie.

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

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Voucherele de vacanţă au scumpit litoralul românesc!
Ofertele de vacanţă pe litoralul românesc s-au scumpit cu peste 10% anul acesta. „De vină” sunt voucherele 
de vacanţă, care îi obligă pe bugetari să îşi efectueze concediile la noi în ţară. Pagina 5

Urbanism criminal!
Haosul din Floreşti pune în pericol viețile oamenilor

În weekendul trecut, un incendiu devastator a distrus două case
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Hoţ căutat de poliţişti 
după un furt pe Piezişă. 
Îl recunoaşte cineva? 

Poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca desfășoară investigaţii pentru 
stabilirea identităţii unui bărbat bănuit de 
implicarea în comiterea a două furturi. 
Potrivit IPJ Cluj, la data de 2 februarie, re-
spectiv 8 februarie, profi tând de neatenţia 
persoanelor vătămate, acesta ar fi  sustras 
două genţi. Furturile ar fi  fost comise în do-
uă localuri publice de pe strada Piezișă. 
Prejudiciul total reclamat de persoanele vă-
tămate a fost estimat la peste 9.000 de lei. 
“Persoanele care deţin informaţii cu privire 
la identitatea bărbatului din imagini sunt 
rugate să apeleze numărul de urgenţă 112 
sau să se adreseze celei mai apropiate uni-

tăţi de poliţie, pentru a veni în sprijinul or-
ganelor de anchetă”, transmite IPJ Cluj.

Accident grav 
pe strada Paris
La data de 19 februarie, în jurul orei 20:30, 
la intersectia străzilor Răsăritului cu Paris, 
din Cluj-Napoca, s-a produs un accident ru-
tier soldat cu rănirea a două persoane. 
Conform primelor verifi cări efectuate de IPJ 
Cluj, o femeie de 28 de ani, din comuna 
Măguri-Răcătău, în timp ce conducea auto-
turismul pe strada Răsăritului, din 
Cluj-Napoca, ar fi  pătruns în intersecţia cu 
strada Paris fără a acorda prioritate de tre-
cere unui autoturism condus de către un 
bărbat, de 47 de ani, din Cluj-Napoca, in-
trând în coliziune cu acesta. Accidentul s-a 
soldat cu rănirea gravă a femeii și cu răni-
rea ușoară a unei minore de 17 ani, din 
Măguri Răcătău, pasageră în autovehicul. 
Poliţiștii au stabilit că bărbatul în vârstă de 
47 de ani se afl a sub infl uenţa alcoolului, a-
vând o concentraţie de peste 0,25 mg/l al-
cool pur în aerul expirat.

Doi pietoni spulberaţi 
pe trecere
Doi pietoni au fost grav răniţi ieri dimineaţă 
după ce au fost loviţi din plin de șoferii nea-
tenţi. Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 8:00, pe 
strada Corneliu Coposu, s-a produs un acci-
dent rutier soldat cu rănirea unei persoane. 
Conform primelor informaţii, vinovat se fa-

ce un conducător auto care, neacordând 
prioritate de trecere, a lovit din plin pieto-
nul angajat să traverseze regulamentar 
strada. Conducătorul auto a fost testat cu a-
paratul etilotest, rezultatul fi ind negativ. 
Potrivit martorilor, șoferul unui camion, 
afl at pe banda 1, a oprit la trecerea de pie-
toni, victima fi ind acroșată mașina care ve-
nea pe banda a doua. De asemenea, un ac-
cident similar s-a produs în jurul orei 07:15, 
pe strada Bună Ziua. Reprezentanţii IPJ Cluj 
confi rmă că evenimentul s-a produs tot pe 
fondul neacordării de prioritate unui pieton 
angajat regulamentar pe trecere. Ambele 
victime sunt în stare gravă, fi ind transporta-
te de urgenţă la spital.

Arestat pentru conducere 
fără permis
Poliţiștii din Dej au reţinut pentru 24 de 
ore un bărbat, pentru comiterea infracţiu-
nii de conducere a unui vehicul pe drumu-
rile publice fără permis. “La data de 16 fe-
bruarie, poliţiștii dejeni, afl ându-se într-o 
acţiune de prevenire a accidentelor rutiere 
produse pe fondul vitezei, au surprins cu 
aparatul radar Trucam un bărbat, de 40 de 
ani, din comuna Petru Rareș, care circula 
cu viteza de 76 km/h pe strada Bistriţei, 
din Dej. În urma verifi cărilor efectuate, s-a 
stabilit că bărbatul nu posedă permis de 
conducere pentru nicio categorie”, trans-
mite IPJ Cluj. Magistraţii au emis pe nu-
mele acestuia un mandat de arestare pre-
ventivă pentru 30 de zile.

Pe scurt

Centrul Naţional de 

Supraveghere şi Control 

al Bolilor Transmisibile 

(CNSCBT) a anunţat, 

marţi seară, că s-au con-

fi rmat două noi decese 

provocate de gripă, fi ind 

vorba despre bărbaţi 

din judeţele Brăila şi Cluj. 

Numărul total al decese-

lor a ajuns, astfel, la 140.

Potrivit CNSCBT, marţi, 

s-au mai confrmat două noi 

decese provocate de gripă.

Este vorba despre un băr-

bat în vârstă de 58 de ani, din 

judeţul Brăila, confi rmat cu vi-

rus gripal tip A. Acesta avea şi 

alte afecţiuni şi nu a fost vac-

cinat antigripal, iar decesul a 

survenit în cursul zilei de luni.

De asemenea, este vorba 

despre un bărbat de 89 de ani, 

din judeţul Cluj, care a murit 

în cursul zilei de marţi. Şi 

acest pacient avea afecţiuni 

asociate şi nu fusese vaccinat.

Ca urmare, numărul total 

al deceselor a ajuns la 140.

În 30 ianuarie, ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea, a 

anunţat ofi cial că în România 

este epidemie de gripă.

Spitalele au confi rmat pen-

tru Monitorul de Cluj că s-au 

luat deja primele măsuri şi 

recomandă, în continuare, 

vaccinarea.

Dr. Adela Golea, directorul 

medical al Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj, sus-

ţine că personalul este vacci-

nat, iar prima măsură este re-

stricţionarea vizitatorilor, mai 

ales în secţiile cu risc.

Măsuri similare s-au luat 

şi la Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase, unde aparţinătorii 

sunt rugaţi să intre doar câte 

unul în salon. Totodată, vizi-

tatorilor care suferă de alte 

patologii li se recomandă să 

evite în totalitate contactul cu 

pacienţii care sunt confi rmaţi 

cu gripă. Dr. Sanda Patrichi, 

managerul Spitalului Clinic 

de Recuperare Cluj-Napoca 

afi rmă că, pe lângă limitarea 

accesului vizitatorilor, numă-

rul măştilor de protecţie, dar 

şi al medicamentelor antivi-

rale a fost suplimentat.

Până acum, în judeţul 

Cluj, şi-au mai pierdut via-

ţa din cauza gripei o femeie 

de 39 de ani, confi rmată cu 

virus gripal tip A, un bărbat 

de 57 de ani din Sălaj, dar 

care era internat la Clinica 

de Boli Infecţioase din 

Cluj-Napoca, respectiv un 

bărbat de 58 de ani, confi r-

mat cu virus gripal tip A, 

subtip (H1)pdm09. Toate vic-

timele aveau condiţii medi-

cale preexistente, dar nu erau 

vaccinate anti-gripal.

Pentru evitarea contamină-

rii cu gripă, persoanelor care 

prezintă semne de boală li se 

recomandă să se prezinte ime-

diat la medicul de familie pen-

tru diagnosticare şi instituirea 

unui tratament corect. De a-

semenea, măsurile de igienă 

personală, precum spălarea 

cu apă şi săpun a mâinilor, 

folosirea batistelor pentru stră-

nut sau tuse, respectarea unui 

regim de viaţă sănătos – ali-

mentaţie bazată pe legume şi 

fructe, odihnă şi mişcare, sunt 

esenţiale pentru prevenirea 

îmbolnăvirii. O altă modalita-

te de a preveni răspândirea 

virusului gripal este izolarea 

la domiciliu în cazul diagnos-

ticării cu gripă şi evitarea con-

tactului cu alte persoane.

Pentru prevenirea îmbol-

năvirilor se recomandă vacci-

narea înainte de a începe se-

zonul de gripă şi vaccinarea 

în fi ecare toamnă cu preciza-

rea că efi cacitatea vaccinului 

poate varia de la an la an, în 

funcţie de tipurile de virusuri 

circulante în fi ecare sezon.

Gripa a făcut la Cluj 
cea de-a patra victimă
Medicii au anunţat încă două decese provocate de gripă, doi bărbaţi
din judeţele Brăila şi Cluj. Acesta este al patrulea deces înregistrat la Cluj.

Numărul total al deceselor cauzate de gripă a ajuns la 140

- febră mare care debutea-
ză brusc (peste 38,5-40 
de grade Celsius),

- tuse

- rinoree – nas care curge

-  dureri musculare și 
articulare

- greaţă, vomă, diaree.

Simptomele gripei 
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Mai mulţi lideri de partid 

din România, Ungaria şi 

Bazinul Carpatic, repre-

zentanţi ai organizaţiilor 

partenere din străinătate 

şi ai instituţiilor maghiare 

din Transilvania vor fi  

prezenţi la Congresul 

UDMR, vineri, 22 februa-

rie, la Cluj-Napoca.

La cel mai important for 

decizional al Uniunii şi-au 

anunţat participarea, până as-

tăzi, lideri politici importanţi 

precum: Călin Popescu-Tări-

ceanu, preşedintele Senatului 

României şi preşedintele AL-

DE, Semjén Zsolt, vicepremi-

erul Ungariei, preşedintele Par-

tidului Creştin-Democrat 

(KDNP), Dan Barna, preşe-

dinte USR, Kocsis Máté, lide-

rul grupului parlamentar FI-

DESZ sau Raluca Turcan, 

prim-vicepreşedinte PNL. De 

asemenea, vor fi  prezenţi Me-

zei János, preşedintele Parti-

dului Civic Maghiar, Molnár 

Zsolt, parlamentar MSZP (Par-

tidul Socialist Maghiar), Un-

gár Péter, parlamentar LMP 

(Partidul Politica Altfel) şi Emil 

Boc, primarul municipiului 

Cluj Napoca.

La Congresul UDMR vor 

participa, de asemenea, lideri 

ai partidelor maghiare din Ba-

zinul Carpatic: Menyhárt 

József, preşedintele Partidu-

lui Comunităţii Maghiare din 

Slovacia, Zubánics László, pre-

şedintele Uniunii Democrate 

Maghiare din Ucraina, Pásztor 

István, preşedintele Adunării 

Provinciei Autonome Voivo-

dina, Brenzovics László, pre-

şedintele Uniunii Culturale 

Maghiare din Ucraina Subcar-

patică (KMKSZ) şi Andócsi 

János, vicepreşedintele Comu-

nităţii Democrate a Maghiari-

lor din Croaţia.

Vicepremierul Ungariei 
vine la Cluj-Napoca

Poliţia Locală şi-a prezen-

tat, marţi, bilanţul activi-

tăţii pe anul 2018, în 

cadrul unui eveniment 

desfăşurat la Cinema 

Dacia, din Mănăştur. 

Potrivit raportului, com-

parativ cu anul 2017 

(52.287), numărul recla-

maţiilor a crescut cu 

17.91%, înregistrându-se 

un total de 61.652 de sesi-

zări-reclamaţii pe parcur-

sul anului trecut.

Prin activităţile zilnice şi cu 

ocazia acţiunilor desfăşurate 

au fost constatate şi aplicate 

un număr de 50.515 sancţiuni 

contravenţionale (+6,53% fa-

ţă de anul 2017), însumând o 

valoare totală de 11.352.205 lei 

(+0,96% faţă de anul trecut).

Principalele fapte contraven-

ţionale constatate şi care aduc 

atingere normelor de convieţu-

ire socială au fost în atenţia per-

manentă a poliţiştilor locali, 

constatându-se 1.539 fapte de 

cerşetorie, 1.800 fapte de tul-

burarea ordinii publice, 192 de-

păşirea nivelului de zgomot şi 

134 depozitări ilegale.

În 2018 au fost ridicate un 

număr total de 6.287 autove-

hicule. Cele mai multe aveau 

număr de înmatriculare de Cluj 

(3.401), urmate de Maramureş 

(294), Bistriţa-Năsăud (245), 

Alba (206) şi Mureş (201). Din 

verifi carea sesizărilor primite 

de la cetăţeni au fost ridicate 

de pe domeniul public al sta-

tului în baza Legii nr. 421/2002 

un număr de 153 autovehicu-

le, iar un număr de 496 în ur-

ma somaţiilor transmise pro-

prietarilor au fost retrase de 

pe domeniul public.

Sub deviza „Nicio persoa-

nă nu doarme sub cerul liber” 

au fost identifi cate 77 adăpos-

turi improvizate, 440 persoa-

ne fără adăpost, respectiv 752 

de adulţi şi 24 minori care ape-

lau la mila cetăţenilor. Pe linie 

de protecţia mediului au fost 

desfăşurate un număr de 471 

acţiuni tematice care au vizat, 

printre altele, activitatea fi r-

melor de salubritate menajeră 

şi stradală sau asigurarea co-

lectării selectivă a deşeurilor. 

În cadrul acţiunilor de înde-

părtare a zăpezii şi a gheţii de 

pe trotuare au fost înmânate 

peste 1.200 somaţii.

S-au aplicat 855 sancţiuni 

în urma verifi cărilor efectuate 

privind gestionarea deşeurilor 

şi activitatea fi rmelor de salu-

britate. În urma celor 4.709 de 

construcţii verifi cate, au fost 

aplicate 401 de contravenţii pen-

tru nerespectarea autorizaţiilor. 

Peste 6.200 de maşini au fost ridicate în Cluj, 
numărul reclamaţiilor în creştere

Primarul Emil Boc 

a anunţat că Primăria 

Cluj-Napoca a demarat 

lucrările pentru peste 900 

noi locuri de parcare 

în cartierul Mănăştur. 

„Dintre acestea, 379 locuri 

de parcare sunt în lucru 

în cadrul proiectului 

de parking de pe strada 

Primăverii 20”, anunţă 

edilul.

Edilul Clujului a prezentat 

cu această ocazie stadiul lu-

crărilor la parkingul de pe stra-

da Primăverii nr. 20.

„Lucrările au început, or-

dinul de începere a lucrărilor 

a fost dat în data de 3 decem-

brie 2018. Termenul de exe-

cuţie a proiectului este de 18 

luni. Parkingul va avea 379 

de locuri de parcare, două ni-

veluri de subsol, parter, 5 eta-

je şi un etaj parţial. La acest 

amplasament au fost demola-

te pentru realizarea investiţi-

ei 61 garaje”, spune Boc.

Valoarea totală a investiţiei 

este de 25,5 milioane lei fără 

TVA (5,5 milioane euro), iar lu-

crările sunt efectuate de către 

Asocierea SC TCI Contractor 

General SA – SC Conpac Arhi-

tect – SC Aedifi cium Projekt 

Projektentwicklung SRL. Potri-

vit municipalităţii, fi nanţarea 

investiţiei se face din bugetul 

local. Durata de realizare a 

parkingului este de 18 luni.

„De asemenea, pe lângă 

parcajul Primăverii 20, încă 

două parking-uri sunt în lucru 

în cartierul Mănăştur, iar Pri-

măria Cluj-Napoca are în di-

verse stadii de implementare 

investiţiile pentru alte nouă 

parking-uri la nivelul munici-

piului”, mai spune Emil Boc.

În ceea ce priveşte parkin-

gul de pe Primăverii nr. 8, or-

dinul de începere a lucrărilor 

a fost dat deja, iar lucrările 

au început în această lună. 

Vorbim aici de un parking cu 

266 de locuri de parcare, do-

uă niveluri de subsol, parter 

şi două etaje supraterane. Po-

trivit Primăriei Cluj-Napoca, 

terenul pe care se propune con-

struirea parkingului are supra-

faţa de 5.547 mp şi este situ-

at în cartierul Mănăştur deli-

mitat de străzile Primăverii şi 

Peana, “într-un spaţiu nesiste-

matizat ocupat în prezent de 

106 garaje individuale”. Valoa-

rea investiţiei este de 18,9 mi-

lioane lei + TVA (peste 4,1 

milioane euro), iar construc-

torul, TCI Contractor General, 

are un termen de execuţie, 

conform contractului, de 18 

luni. Viitorul parking ar urma 

să fi e inaugurat în luna iulie 

2020. Banii provin exclusiv de 

la bugetul local.

Potrivit municipalităţii, se 

va lucra şi la Parkingul Mo-

goşoaia care va avea 292 de 

locuri de parcare. Parkingul 

Mogoşoaia costă peste 15,4 

milioane lei, iar lucrările vor 

fi  executate de aceeaşi socie-

tate: TCI Contractor General.

În cartierul Mănăştur, a fost 

construit în urmă cu câţiva ani 

un parking suprateran, tot pe 

strada Primăverii şi încă unul 

pe strada Mehedinţi. Acesta 

din urmă are capacitatea de 

126 de locuri. În acelaşi carti-

er, s-a inaugurat, anul trecut, 

şi Parkingul Negoiu, cu 372 de 

locuri de parcare, la cinci ani 

de la anunţarea investiţiei. Lu-

crările la parkingul Negoiu au 

început în anul 2013. Între 

timp, fi rma care trebuia să se 

ocupe de construirea acestu-

ia, Construdava – Icco Energ 

SRL, a intrat în faliment. Con-

struirea parkingului Nego-

iu-Mehedinţi a fost anunţată 

de Emil Boc în 2012, la înce-

putul precedentului mandat.

Atât primarul Emil Boc, cât 

şi viceprimarul Dan Tarcea, 

susţin că municipalitatea a 

demarat în această perioadă 

construcţia a nu mai puţin de 

13 parkinguri în cartiere şi în 

zona centrală. Este vorba, pe 

lângă parkingurile Primăverii 

nr. 20 şi nr. 8 şi Mogoşoaia, 

de parkingurile Hasdeu, Tro-

tuşului, Albac, Azuga, Gheor-

ghe Dima, Sighişoarei, parkin-

gul de la Oncologie, parkin-

gul subteran din Piaţa Cipa-

riu sau parkingul privat pe 

strada Avram Iancu.

900 de locuri de parcare în Mănăştur. 
De ce doar acolo, întreabă clujenii?
Datele oficiale ale Primăriei Cluj-Napoca arată că municipalitatea nu poate onora cererile
a mai mult de 10.000 de clujeni care vor să deţină un loc de parcare în vecinătatea locuinței

Utilajele lucrează de zor la Parkingul de pe strada Primăverii nr. 20

Dacă locuitorii din Mănăștur au apreciat iniţiativa
municipalităţii, cei care locuiesc în alte cartiere i-au arătat 
obrazul primarului Emil Boc.

• „Zorilor???? Dezastru pe strada Gheorghe Dima.
Maşini lovite, oglinzi rupte...“

• „Între Lacuri? Mărăşti? Nimic? Şi noi plătim taxe şi impozi-
te domnule primar. Aici la noi doar blocuri e voie? Parcuri 
sau parcări nu?“

• „Cartierul Între Lacuri-Mărăşti pe când?! Ca tare vi s-a pus 
pata pe mănăştureni! Clujul mai are şi alte cartiere. Cam ne-
glijaţi cartierul Între Lacuri. Poate acum că se apropie alege-
rile vă mişcaţi un pic şi pe la noi. Că de ani de zile văd că vă 
cam bateţi joc”.

• „Cartierul Grigorescu este sufocat de mașini. La Profi  e o 
parcare goală noaptea. La Sun e poligonul auto. Ore aici nu 
se poate face un parking?“

Locuitorii altor cartiere se revoltă: 
„De ce doar în Mănăştur?”

ÎNMATRICULĂRI

63.245  
de mașini au fost înmatriculate anul trecut 
potrivit datelor Serviciului Public Comunitar Regim 
Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Cluj 

DAN TARCEA | 
viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „În acest moment, Cluj-
Napoca, în diferite faze, 
avem 13 parkinguri 
în construcţie. Practic, 
în momentul în care le 
demarezi, poţi spune că 
sunt în construcţie. În zona 
centrală mai avem şi 
parkingurile de la 
Polivalentă şi Cluj Arena 
care, din păcate, nu sunt 
folosite nici măcar în 
proporţie de 30%. Nu este 
în regulă. Ne plângem că 
nu avem unde parca 
maşina şi nu parcăm acolo? 
Este 2 lei pe oră. De acolo 
până în centru faci 10 
minute. Poţi lua şi 
mijloacele de transport în 
comun. Din nefericire, 
ne-am învăţat să intrăm cu 
maşina până în birou şi am 
uitat să mergem pe jos”. 
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Ministrul Sănătăţii, 

Sorina Pintea, a declarat 

marţi că, dacă studiile de 

fezabilitate pentru spitale-

le regionale Cluj şi 

Craiova nu vor fi  fi naliza-

te rapid, va fi  depusă în 

prima fază la Comisia 

Europeană doar cererea 

de fi nanţare pentru spita-

lul de la Iaşi.

„Pentru spitalul de la Iaşi 

urmează depunerea cererii de 

fi nanţare. Concomitent cu Ia-

şiul vor fi  depuse şi cererile 

de fi nanţare pentru spitalele 

regionale Cluj şi Craiova. A-

ceste cereri se depun în inter-

valul martie-aprilie. Dacă stu-

diile de fezabilitate pentru Cluj 

şi Craiova nu vor fi  pregătite, 

atunci vom depune doar Ia-

şiul în prima fază”, a preci-

zat Sorina Pintea.

La o zi distanţă, un comu-

nicat al Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj anunţă că instituţia 

abia ce a fi nalizat lucrările de 

demolare pe terenul destinat 

realizării Spitalului Regional 

de Urgenţă

„Consiliul Judeţean Cluj a 

fi nalizat lucrările de demola-

re ale clădirilor de pe terenul 

în suprafaţă de 14,4 hectare 

pe care l-a predat Ministerului 

Sănătăţii în vederea construi-

rii Spitalului Regional de Ur-

genţă Cluj. Solicităm Guver-

nului să demareze în regim de 

urgenţă realizarea Studiului de 

Fezabilitate şi a Proiectului 

Tehnic pentru Spitalul Regio-

nal de Urgenţă Cluj şi să în-

ceapă lucrările de construcţie. 

Constatăm cu regret că Guver-

nul nu a fi nalizat încă Studiul 

de Fezabilitate pentru Spitalul 

Regional de Urgenţă Cluj. În 

acest exerciţiu financiar, 

2014-2020, nu este prevăzută 

nicio fi nanţare pentru acest 

obiectiv de maxim interes pen-

tru întreaga Regiune de 

Nord-Vest a ţării”, susţine pre-

şedintele CJ Cluj, Alin Tişe.

Reamintim că în noiembrie 

2018 forul judeţean a plătit 

peste 80.000 de euro să de-

moleze mai multe clădiri pen-

tru a elibera amplasamentul 

viitorului Spital Regional de 

Urgenţă: magazii de muniţie, 

cabine de comandă, şopron 

metalic, anexe, poligoane de 

tragere, turnuri de gardă, ba-

zine de apă.

Consiliul Judeţean Cluj a 

solicitat să preia construirea 

Spitalului Regional de Urgen-

ţă. Tişe a transmis Comisiei 

Europene o adresă ofi cială prin 

care solicită preluarea de că-

tre forul administrativ jude-

ţean a proiectului de constru-

ire a Spitalului Regional de Ur-

genţă de la Cluj.

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, a declarat că spitalul 

regional de la Cluj se va face 

de către Ministerul Sănătăţii 

cu fonduri prin Banca Mon-

dială şi că a rămas surprinsă 

de declaraţiile făcute de con-

ducerea Consiliului Judeţean 

Cluj, care „ar trebui să se ocu-

pe de Spitalul de Pediatrie”.

Anul trecut, Guvernul PSD 

a marcat o ratare majoră în do-

meniul investiţiilor: ministrul 

Fondurilor Europene, Rovana 

Plumb, a declarat că guvernul 

Dăncilă a decis etapizarea con-

strucţiei celor trei spitale regi-

onale (Iaşi, Cluj şi Craiova) pâ-

nă după 2021, fără a da un ter-

men clar de fi nalizare.

Construcţia celor trei spita-

le a fost convenită de fostul pre-

mier Victor Ponta cu Comisia 

Europeană în 2014. În 2016, pe 

durata campaniei electorale, 

PSD şi Liviu Dragnea au pro-

mis constant aceste obiective. 

Pe tot parcursul anilor 2017 şi 

2018, guvernele succesive PSD 

au ratat toate termenele asu-

mate pentru depunerea docu-

mentaţiilor, ajungându-se în si-

tuaţia ca suma alocată de UE, 

150 de milioane de euro, să fi e 

în pericol de pierdere.

Avertismentul privind pier-

derea fondurilor a venit chiar 

de la Corina Creţu, comisarul 

european pentru politică regi-

onală. Chiar la prima întâlni-

re cu premierul Viorica Dăn-

cilă, în februarie 2018, Corina 

Creţu a criticat clar întârzierea 

în proiectul spitalelor regiona-

le din Iaşi, Cluj şi Craiova. Co-

misarul european atrăsese aten-

ţia în privinţa întârzierilor ma-

jore şi în mandatul Guvernu-

lui Tudose, după o întâlnire cu 

ministrul de atunci al Sănătă-

ţii, Florian Bodog.

Un spital numit dorinţă
De ce nu se depune finanţare pentru Spitalul Regional Cluj? Consiliul Judeţean abia a eliberat terenul

Vicepreşedintele CJ Cluj Marius Mânzat, arhitectul judeţului Claudiu Salanţă şi primarul Floreştiului Horia 
Şulea într-o vizită pe amplasamentul viitorului Spital Regional de Urgenţă

Proiectul de construire a unui spital regional de urgen-
ţă a fost lansat în mandatul de președinte al Consiliului 
Judeţean Cluj al liberalului Marius Nicoară, începând 
din 2004, fi ind vorba de o unitate care să deservească 
judeţele din Regiunea de Nord-Vest.

Potrivit proiectului, viitorul Spital Regional de Urgenţă 
Cluj urma să aibă 1000 de paturi, 37 de secţii medicale 
și să dispună de un heliport.

În 2011, în primul mandat la șefi a Consiliului Județean 
Cluj, Alin Tișe vedea fi nalizarea spitalului în cinci ani.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj, dacă va fi  construit 
vreodată, ar urma să fi e pe un teren de 14 hectare în 
comuna Florești, de lângă Cluj-Napoca. Iniţial, Consiliul 
Judeţean Cluj a identifi cat un teren pentru acest spital 
în zona Câmpenești, aparţinând comunei Apahida, situ-
ată în estul municipiului Cluj-Napoca, dar proiectul nu a 
fost prins la fi nanţare din partea Guvernului, valoarea 
fi ind estimată la 150 de milioane de euro.

După 2008, când s-a schimbat conducerea CJ Cluj, noul 
președinte al instituţiei Alin Tișe (PDL) a schimbat și 
amplasamentul spitalului, în comuna Florești, situată în 
vestul municipiului Cluj-Napoca, dar lipsa fi nanţării gu-
vernamentale a împiedicat și de această dată începerea 
construirii Spitalului Regional de Urgenţă.

Un deceniu de vorbe în vânt

Vineri, 22 februarie, 

Adunarea generală 

a judecătorilor Curţii 

de Apel Cluj va dezba-

te raportul de activita-

te a Curţii de Apel 

Cluj, desfăşurată 

în anul 2018.

Au confirmat participa-

rea la acest eveniment mi-

nistrul Justiţiei, Tudorel To-

ader (sub rezerva apariţiei 

unor evenimente neprevă-

zute în agendă), preşedin-

tele Consiliului Superior al 

Magistraturii, Lia Savonea, 

respectiv judecătorii An-

drea Chiş, Nicoleta-Marga-

reta Ţînţ şi Mihai Andrei 

Bălan, în calitate de mem-

bri aleşi ai Consiliului Su-

perior al Magistraturii.

Preşedintele Curţii de 

Apel Cluj, judecătorul De-

nisa-Livia Băldean, va pre-

zenta sinteza activităţii Cur-

ţii de Apel Cluj, desfăşura-

te în anul 2018.

Potrivit documentului, în 

anul 2018, instanţele din aria 

de competenţă a Curţii de 

Apel Cluj au fost sesizate 

cu judecarea a 150.626 do-

sare nou intrate, în uşoară 

scădere faţă de anul 2017, 

când numărul dosarelor nou 

intrate a fost de 159.611 şi 

în creştere faţă de anul 2016, 

când numărul acestora a fost 

de 142.405.

„Scăderea cu 8.985 a nu-

mărului de dosare nou in-

trate în anul 2018, în raport 

cu anul 2017, a fost deter-

minată, în principal, de o 

scădere semnificativă a nu-

mărului acestora la nivelul 

tribunalelor, unde scăderea 

a fost cu 10.008 de dosare, 

în anul 2018 înregistrându-se 

29.307 dosare, faţă de 39.315 

dosare nou intrate în anul 

2017. În urma analizelor da-

telor statistice, putem con-

cluziona că traseul descen-

dent are drept cauză scăde-

rea numărului de dosare în 

materie civilă, în special al 

dosarelor având ca obiect 

anulare act control taxe şi 

impozite (cauze privind tim-

bru de mediu) şi modifică-

rilor legislative referitoare 

la normele de competenţă”, 

se arată în bilanţul Curţii de 

Apel Cluj.

În cursul anului 2018, pe 

rolul Curţii de Apel Cluj, ca 

instanţă de sine stătătoare, 

au fost înregistrate 11.115 

dosare nou intrate.

„Numărul de dosare nou 

intrate în anul 2018 este în 

scădere, cu 3.791 de dosa-

re în raport cu anul 2017, 

când numărul acestora a 

fost de 14.906 şi în creşte-

re cu 1.674 dosare faţă de 

anul 2016, când numărul 

dosarelor nou intrate a fost 

de 9.441. Volumul total al 

cauzelor de soluţionat a 

fost, în anul 2018, de 14.576 

dosare, rezultat prin însu-

marea numărului de dosa-

re intrate în cursul anului, 

11.115 dosare nou intrate, 

cu numărul de dosare ră-

mase nesoluţionate la sfâr-

şitul anului precedent, 3.461 

dosare (stocul de dosare 

care include şi dosarele sus-

pendate). Se constată o ten-

dinţă descrescătoare a vo-

lumului de activitate, în ra-

port cu anul 2017, când au 

fost înregistrate 14.906 do-

sare noi, la care s-a adău-

gat un stoc de 2.229 dosa-

re din anul anterior, volu-

mul total al cauzelor de so-

luţionat ajungând la 17.135 

dosare”, mai menţionează 

documentul citat.

Ministrul Justiției vine la Cluj-Napoca. Curtea de Apel, la ora raportului

În anul 2018, judecătorii de la Curtea de Apel Cluj, precum și 
aceia de la instanţele din circumscripţia acesteia, au avut de so-
luţionat, în medie, 886 dosare (faţă de 800 dosare în anul 2016 
și 879 dosare în anul 2017), în raport cu prezenţa efectivă a ju-
decătorilor în instanţă.

Analiza rapoartelor statistice întocmite pe categorii de instanţe 
revelă faptul că la nivelul Curţii de Apel Cluj, ca instanţă de sine 
stătătoare, media cauzelor de soluţionat pe judecător a fost de 
608 dosare, la tribunale de 674 dosare, iar la judecătorii de 
1.177 dosare, încărcătură calculată la tribunalele și judecătoriile 
din raza curţii.

Prin această încărcătură medie, 608 cauze/judecător, Curtea de 
Apel Cluj se situează între Curtea de Apel Oradea, care are o în-
cărcătură medie/judecător de 639 dosare și Curtea de Apel Iași, 
care are o încărcătură medie/judecător de 618 dosare.

Peste 600 de dosare/judecător

ALIN TIȘE | președintele CJ Cluj

„Consiliul Judeţean Cluj a fi nalizat 
lucrările de demolare ale clădirilor de pe 
terenul în suprafaţă de 14,4 hectare pe 
care l-a predat Ministerului Sănătăţii în 
vederea construirii Spitalului Regional 
de Urgenţă Cluj. Solicităm Guvernului să 
demareze în regim de urgenţă 
realizarea Studiului de Fezabilitate şi a 
Proiectului Tehnic pentru Spitalul 
Regional de Urgenţă Cluj şi să înceapă 
lucrările de construcţie. Constatăm cu 
regret că Guvernul nu a fi nalizat încă 
Studiul de Fezabilitate pentru Spitalul 
Regional de Urgenţă Cluj. În acest 
exerciţiu fi nanciar, 2014-2020, nu este 
prevăzută nicio fi nanţare pentru acest 
obiectiv de maxim interes pentru 
întreaga Regiune de Nord-Vest a ţării.“
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Băi Boghiș și-a cerut 
insolvența
BĂI BOGHIȘ SRL a înregistrat o 
scădere a cifrei de afaceri și 
pierderi imediat după ce Udrea 
nu a mai fost „pe cai mari”. 
Anul 2017 a fost încheiat cu ca-
pitaluri proprii negative (de 
-287.490 lei), în ciuda faptului 
că societatea deţine active imo-
bilizate de 13,45 milioane lei.
Înfi inţată în septembrie 2013, 
BĂI BOGHIȘ SRL Zalău are ca 
obiect principal de activitate 
„Hoteluri și alte facilităţi de caza-
re similare”, iar jumătate din fi r-
mă este deţinută de Elena 
Udrea. Celelalte părţi sociale 
sunt deţinute de Nadine-Magda 
Stanca (40%) și Veronica Elena 
Stanca (10%), în timp ce atribuţi-
ile de administrator sunt îndepli-
nite de septuagenara Maria 
Ciurte, potrivit supervizor.ro.
Probabil pentru a evita/stopa 
executările silite aprobate re-
cent de instanţă (inclusiv de la 
Fisc), societatea Elenei Udrea 
(și a familiei Stanca) a depus 
luni, 18 februarie 2019, o cere-
re de deschidere a procedurii 
de insolvenţă, demers care a 
dus la constituirea Dosarului 
nr.135/84/2019. Tribunalul 
Sălaj încă nu a stabilit data pri-
mului termen de judecată, dar 
sunt șanse ca această cerere să 
fi e judecată chiar săptămâna a-
ceasta, termenul prevăzut de 
lege fi ind de maxim 10 zile.

Ministrul afacerilor 
a împrumutat 3 
milioane de lei unei 
firme dubioase
Ministrul pentru mediul de afa-
ceri, comerţ și antreprenoriat, 
Ștefan-Radu Oprea, a împrumu-
tat cu 3 milioane de lei o fi rmă 
care nu a depus bilanț din 2014. 
Potrivit declarației de avere, din 
13 iunie 2018, ministrul a împru-
mutat fi rma CITY IMOBILIAR SRL 
Ploiești (CUI/CIF: 22305880) cu 
2.943.305 lei, adică peste 
600.000 de euro la cursul actual. 
Supervizor.ro atrage atenția că 
CITY IMOBILIAR SRL Ploiești nu a 
mai depus bilanţ la Fisc din 2014. 
Senator PSD de Prahova Radu 
Oprea (47 de ani) a fost desem-
nat de conducerea partidului pen-
tru postul de ministru pentru 
Mediul de Afaceri, in locul lui Ilan 
Laufer. Radu Oprea este 
vicepreședinte PSD Prahova și a 
fost trimis în judecată în 2016 de 
Parchetul General pentru evaziu-
ne fi scală și spălare de bani. 
Dosarul a fost stopat însă de ju-
decători în camera preliminară, 
aceștia trimițându-l înapoi procu-
rorilor. Dosarul nu a ajuns pe ro-
lul instanțelor de judecată. 

Carrefour vrea 
să cumpere Cora
Grupul francez Carrefour, al doi-
lea cel mai mare jucător de pe 
piaţa locală de retail, negociază 
preluarea celor 11 hipermarketuri 
Cora din România, potrivit surse-
lor ZF. Discuţiile se poartă unu la 
unu, mai spun sursele din piaţă. 
Ofi cialii Cora neagă informaţiile și 
vorbesc despre reluarea expansi-
unii, proces blocat acum mai bine 
de cinci ani. Reprezentanţii 
Carrefour România, un business 
de circa 9 mld. lei anual, nu do-
resc să comenteze pe marginea 
acestui subiect. Cele două grupuri 
s-au asociat în 2014 pentru a face 
achiziţii în comun și pentru a avea 
aceiași furnizori de bunuri alimen-
tare și nealimentare cu excepţia 
produselor private label, a bunu-
rilor produse de IMM-uri și a pro-
duselor proaspete precum legu-
mele și fruc tele. Astfel, cele două 
grupuri au negociat achiziţiile în 
comun. „Acest acord pune bazele 
unui parteneriat pe termen lung, 
cele două companii rămân inde-
pendente, însă își unesc forţele 
pentru negocierile cu furnizorii. 
Acordul va crește competitivitatea 
ofertelor, totul spre benefi ciul 
consumatorilor“, spuneau atunci 
reprezentanții Carrefour. 

Pe scurt

Un angajat a primit 4 ade-

verinţe de concediu medi-

cal pentru afecţiuni diferi-

te şi a stat acasă o lună 

întreagă!

Legea care reglementează 

concediile medicale ale anga-

jaţilor lasă loc de abuzuri, 

spune Gall Ioan Vincenzo, di-

rectorul general al companiei 

Galfl ex din Cluj, care comer-

cializează echipamente pen-

tru construcţii.

„Am avut o situaţie cu un 

angajat care a primit de la me-

dic mai multe adeverinţe de 

concediu medical pentru boli 

diferite. Practic, atunci când 

s-a dus la medic, angajatului 

i s-au constatat mai multe afec-

ţiuni, dar pe măsură ce le-a 

tratat, a primit pe rând adeve-

rinţe de concediu medical, ce-

ea ce înseamnă că fi ecare con-

cediu medical a fost iniţial. Cu 

alte cuvinte, un angajat cu 4 

afecţiuni a primit de la medic 

4 concedii medicale de câte 5 

zile. Ca angajator, l-am plătit 

practic pentru 20 de zile, deşi 

nu a fost nicio zi la muncă”, 

a povestit, pentru zf.ro, Gall 

Ioan Vincenzo.

Antreprenorul conduce o 

companie cu 4 salariaţi şi cu 

o cifră de afaceri de 2,5 mil. 

lei anul trecut.

Care este legea care 
reglementează 
concediile medicale?

Legea care tratează subiec-

tul concediilor medicale este 

OUG nr. 158/2005, conform 

căreia persoanele asigurate me-

dical şi cu asigurări sociale de 

sănătate, şi care locuiesc în 

România, pot benefi cia de con-

cediu medical în 2019.

Pentru ca un angajat să 

benefi cieze de concediu me-

dical, acesta trebuie să pre-

zinte către medicul de fami-

lie, medicul primar, medicul 

specialist din policlinică sau 

din spital o adeverinţă pen-

tru pentru eliberarea de con-

cedii medicale completată de 

către angajator şi care ates-

ta calitatea de asigurat. În 

plus, se detaliază situaţia 

concediilor medicale pe o 

perioadă de 12 luni anteri-

oare lunii în care este nece-

sară eliberarea certifi catului 

de concediu medical.

Potrivit legislaţiei în vigoa-

re, concediile medicale se acor-

dă pe o durată maximă de 180 

de zile calendaristice în inter-

val de un an şi este socotit de 

la prima zi de îmbolnăvire. 

Mai mult decât atât, începând 

cu a 91-a zi calendaristică, 

concediul medical se poate 

prelungi până la 180 de zile, 

cu avizul medicului expert al 

asigurărilor sociale.

Întreprinzător din Cluj: Sistemul de concedii medicale permite abuzuri

Clujenii se pregătesc deja 

pentru vacanţa de anul 

acesta. Vezi ce schimbări 

au apărut în oferta 

şi cererea locală

Ofertele de vacanţă pe lito-

ralul românesc s-au scumpit 

cu peste 10% anul acesta, po-

trivit specialiştilor consultaţi 

de Monitorul de Cluj. „De vi-

nă” sunt voucherele de vacan-

ţă care îi obligă pe bugetari să 

le folosească la noi în ţară.

Hotelierii români au simţit 

oportunitatea creată de elibe-

rarea de tichete de vacanţă 

pentru bugetari şi au crescut 

preţurile anul acesta.

„Litoralul românesc a cres-

cut destul de tare ca preţuri, 

părerea mea este că din ca-

uza voucherelor de vacanţă 

care se dau bugetarilor. Prac-

tic, ofertele early booking de 

acum le egalează ca valoare 

pe cele cumpărate cu puţin 

timp înainte de concediu anul 

trecut. Astfel că, dacă îţi iei 

un all inclusive ajungi lejer 

la preţul unei oferte în Tur-

cia. Sunt clienţi care optea-

ză pentru litoral strict pentru 

că au acele vouchere. Dacă 

sunt doi benefi ciari ai tiche-

telor mai pun câţiva bani pe 

lângă şi se duc la noi la ma-

re. Cei care nu benefi ciază de 

vouchere, în general preferă 

destinaţiile de afară”, expli-

că pentru Monitorul de Cluj 

Amalia Boboc, senior travel 

consultant la Crisoldo Tur.

„Anul acesta am cumpă-

rat un sejur de 7 zile, în Efo-

rie Sud, all inclusive, pentru 

doi adulţi şi un copil, cu 4300 

de lei. Şi eu şi soţia suntem 

profesori şi benefi ciem de 

vouchere altfel alegeam altă 

destinaţie. Mi se pare foarte 

scump, având în vedere că 

acum 3 ani, exact pentru ace-

eaşi ofertă, la acelaşi hotel 

plăteam în regim early boo-

king 1600 de lei”, povesteş-

te clujeanul Dan Birta.

Egiptul pe lista 
preferatelor clujenilor

Tot mai mulţi clujeni aleg 

Egiptul ca destinaţie pentru 

concediu, potrivit agenţilor 

de turism. 

„Destinaţiile preferate au 

rămas Turcia şi Grecia, dar 

de anul trecut încoace a re-

venit în preferinţe destinaţia 

Egipt. Preţurile sunt puţin 

mai mici faţă de Turcia, iar 

raportul calitate preţ este mai 

bun, pentru că sunt multe lo-

curi de vizitat în Egipt. Clu-

jenii sunt deschişi, însă şi la 

destinaţii exotice”, spune 

Amalia Boboc.

Clujenii fac planuri din timp

Numărul celor care cum-

pără cu câteva luni înaintea 

concediului ofertele de la agen-

ţiile de turism a crescut anul 

acesta. „Comparativ cu anul 

trecut s-au semnat mai multe 

contracte early booking, cluje-

nii au început să perceapă altfel 

termenul şi să se gândească din 

timp la vacanţa lor. Asta le ofe-

ră preţuri mult mai accesibile. 

Este şi varianta de last minute, 

dar la vânzările care au fost anul 

acesta nu ştiu dacă o să fi e foar-

te bogată oferta”, conchide spe-

cialista în turism, consultată de 

Monitorul de Cluj.

CE OFERTE ALEG CLUJENII PENTRU VACANȚA 2019?

Voucherele de vacanţă
au scumpit litoralul românesc!
Reprezentanţii agenţiilor de turism din Cluj-Napoca spun că a crescut numărul 
persoanelor care au achiziţionat oferte early booking faţă de alţi ani

New York Times a ales cinci 
destinaţii în care turismul este 
impulsionat de implicarea tu-
riștilor și de cultură.

Puerto Rico este prima desti-
naţie recomandată de ameri-
cani. Numărul de zboruri care 
fac legătura cu insula încă nu a 
reluat programul obișnuit, dar 
autorităţile din turism susţin că 
trafi cul maritim arată din ce în 
ce mai bine, iar hotelurile în-
cep să revină la gradul de ocu-
pare dinaintea uraganului.

Pe locul doi între recomandă-
rile anului se afl ă Hampi, în 
India. Orașul introdus pe lista 
de obiective protejate de la 
UNESCO adăpostește peste 
1000 de construcţii în piatră 
bine conservate, temple și pa-
late care oferă o imagine a is-
toriei locului până în secolul 
16, când, în culmea puterii 
Imperiului Vijayanagar, aceas-
ta era una dintre cele mai ma-
ri și mai bogate așezări ome-
nești din lume.

Santa Barbara, în California, 
era cunoscută ca o destinaţie 
pentru ce mai bogaţi dintre 
americani. Ultimii ani au 
transformat staţiunea într-o 
destinaţie preferată de cei ca-
re caută atracţii culinare.

Două noi staţiuni din Pacifi c 
au urcat Panama pe locul pa-
tru între recomandările anu-
lui. Reţeaua Cayuga 
Hospitality a deschis Isla 
Palenque în Golful Chiriqui, cu 
opt case de vacanţă și o vilă 
pe o insulă de 161 de hectare.

Din Europa, lista americană a 
reţinut orașul Munchen. 
Metropola bavareză este con-
siderată printre cele mai crea-
tive destinaţii din Europa cele 
două companii teatrale care 
domină peisajul artistic, 
Münchner Kammerspiele și 
Residenztheater programând 
nu mai puţin de 30 de premi-
ere până în luna mai.

Idei de vacanţe 
în 2019

Mamaia, una dintre cele mai scumpe și mai aglomerate stațuni de pe litoralul românesc

OFERTĂ VACANȚE

10%
este procentul de creștere a prețului ofertelor 
turistice de pe litoralul românesc pentru anul 2019
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Este deja prea bine cunoscut 

că Floreştiul s-a dezvoltat 

mult în ultimii ani, că din 

ce în ce mai mulţi oameni 

s-au mutat în comuna „dor-

mitor” pentru preţurile mai 

mici, că extinderea a avut 

loc prea repede, iar repre-

zentanţii administraţiei 

locale nu au fost pregătiţi 

(sau nu i-a interesat!).

Autorizaţiile s-au dat ca pâi-

nea caldă, fără să se ţină cont 

de neajunsurile ce ar putea să 

apară. Astfel, în acest moment, 

fl oreştenii se confruntă cu ne-

numărate probleme: infrastruc-

tura nu mai face faţă, canali-

zările refulează, apa nu are 

presiune aproape deloc în zo-

nele mai aglomerate, maşini-

le circulă bară la bară, iar, une-

ori, străzi întregi nu au elec-

tricitate cu orele.

Străzile înguste şi lipsa 
hidranţilor, probleme 
pentru pompieri

Acestea sunt inconvenien-

te, dar trebuie să ne punem 

întrebarea: ce se întâmplă când 

urbanismul sălbatic poate să 

ucidă? Străzile sunt înguste, 

abia se strecoară două maşini 

una pe lângă cealaltă, iar în 

cazul în care există şi autotu-

risme parcate pe marginea 

drumului, atunci începe ade-

vărata aventură.

Însă, în cazul unei neno-

rociri, ce se întâmplă? Atât 

ambulanţele cât şi autospeci-

alele pompierilor se chinuie 

să ajungă acolo unde există o 

problemă. De asemenea, hi-

dranţii nu sunt semnalizaţi 

corespunzător, aşa că pompi-

erii întâmpină difi cultăţi să-i 

găsească, cum a fost în cazul 

incendiului de pe strada Sub 

Cetate din Floreşti, care a avut 

loc în urmă cu câteva zile.

„Au fost întâmpinate pro-

bleme în ceea ce priveşte ac-

cesul autospecialelor spre ca-

sa afectată, cauzate îndeosebi 

de parcările haotice ale auto-

turismelor pe căile de acces. 

Problema este că unele căi de 

acces au statut de drum pri-

vat. Hidranţii au avut presiu-

ne, au fost sufi cienţi hidranţi 

în zona respectivă. Dar ne-ar 

fi  plăcut să fi e mai uşor de gă-

sit, să nu fi e obturaţi de ma-

şini parcate şi să fi e semnali-

zaţi mai bine. Hidranţii au un 

anumit cămin standard care 

se montează. Ei se montează 

în subteran fi indcă există risc 

de înghet pe timpul iernii. Şi 

pentru asta au un cămin care 

are un aspect aparte. Are un 

capac cu aspect oval. Acolo, 

din păcate era un folosit de tip 

de capac obişnuit, de aceea a 

fost greu de găsit. A fost mai 

difi cil pentru colegi să desfa-

că toate capacele de canali-

zare să vadă unde este hi-

drantul”, a spus Andrei Bi-

riş, purtător de cuvânt al In-

spectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj.

Sunt destui hidranţi 
în Floreşti?

Amplasarea hidranţilor se 

face în funcţie de „legislaţia în 

vigoare”. În cazul în care este 

nevoie, aceştia trebuie supli-

mentaţi. Dacă sunt sau nu su-

fi cienţi hidranţi în Floreşti, nu 

se ştie cu exactitate.

Reprezentaţii Companiei 

de Apă „Someş” SA susţin că 

hidranţii sunt amplasaţi co-

respunzător în Floreşti, aşa 

cum sunt cerinţele legislative 

pentru zona rurală.

„În zona urbană trebuie am-

plasaţi din 100 în 100 de metri, 

iar în zona rurală din 500 în 

500 de metri, conform legisla-

ţiei avizate şi aprobate de către 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă. Este un normativ în 

care se spune la ce distanţă se 

amplansează hidranţii. În cazul 

localităţii Floreşti, se procedea-

ză conform legislaţiei, din 500 

în 500 de metri. Nu îţi spune 

legea că dacă sunt 100.000 de 

locuitori pe o anumită arie tre-

buie pus un anumit număr de 

hidranţi. Dar primăriile consi-

deră că ar trebui puşi mai 

mulţi, atunci se pot pune, du-

pă cum aţi văzut că Primăria 

Floreşti a amplansat hidranţii 

aceia supraterani pe strada 

Avram Iancu. Nu sunt proble-

me cu hidranţii în Floreşti, atâ-

ta timp cât sunt respectate nor-

mativele. Au de unde să alimen-

teze în caz de incendiu maşini-

le de pompieri”, a declarat pen-

tru Monitorul de Cluj Călin Neam-

ţu, directorul Companiei de A-

pă „Someş” SA.

Pe de altă parte, reprezen-

tanţii administraţiei locale Flo-

reşti susţin că numărul de hi-

dranţi a fost suplimentat, de-

oarece localitatea depăşeşte 

10.000 de locuitori.

„Dacă vă uitaţi atent, Flo-

reştiul are peste 10.000 de 

locuitori, iar hidranţii sunt 

avizaţi de compania de apă. 

Dacă aţi văzut, pe Avram I-

ancu sunt hidranţi suprate-

rani care sunt mai aproape, 

nu din 500 în 500 de metri. 

La fel se întâmplă şi între 

blocuri. Orice extindere se 

face cu cerinţa obligatorie 

de hidranţi. În legislaţie, un-

de scrie că hidranţii trebuie 

amplasaţi până la 500 de me-

tri, este specifi cat că este va-

labil doar în cazul unei co-

munităţi rurale de până la 

10.000 de locuitori”, a expli-

cat pentru Monitorul de Cluj 

Bogdan Pivariu, viceprima-

rul comunei Floreşti.

Şi, totuşi, aglomerarea de 

blocuri şi case, străzile îngus-

te şi şoferii care-şi „abando-

nează” maşinile pe unde-apu-

că, toate sunt mici piese 

într-un puzzle care, oricând, 

ar putea avea un fi nal tragic. 

Incendiul de zilele trecute s-a 

soldat, din fericire, doar cu 

pagube materiale însemnate. 

Putea fi  mai rău...

Urbanismul sălbatic poate ucide.
Şi nu e doar o figură de stil.
Cum s-a ajuns la construcţii ce pun în pericol vieţile oamenilor? Cum se ascund autorităţile 
după „litera legii”, când de fapt nu dau doi bani pe binele cetăţenilor!

Cinci autospeciale de pompieri au intervenit, duminică, în comuna Floreşti pentru stingerea unui incendiu

Clujenii din cartierul 

Mănăştur sunt încurajaţi să 

semneze o petiţie în vede-

rea amenajării unui spaţiu 

de joacă pentru copii la 

cinematograful Dacia.

Campania publicată pe plat-

forma Declic cere ca, în buge-

tul local pe anul 2019, să fi e 

incluse şi costurile realizării 

proiectului, potrivit iniţiatoru-

lui campaniei, deputatul inde-

pendent Adrian Dohotaru.

„Vrem un spaţiu amena-

jat pentru copii la Cinema 

Dacia cu acces general şi 

gratuit! Vrem un loc în ca-

re copiii să se joace în timp 

ce părinţii şi bunicii pot so-

cializa, un spaţiu care să 

fie deschis în fiecare du-

pă-amiază şi în weekend. 

Cerem ca la bugetul local 

pe 2019 să fie inclus un spa-

ţiu amenajat pentru copii 

la Cinema Dacia. Adesea, 

Cinema Dacia este închis 

după-amiaza şi în weekend. 

Când au loc activităţi, ele 

sunt de tip spectacol şi cu 

taxă, fără să implice rezi-

denţii în crearea unui cen-

tru comunitar adevărat”, se 

arată în textul petiţiei.

Petiţia atrage atenţia pri-

marului Emil Boc şi a Consi-

liului Local Cluj-Napoca asu-

pra lipsei de locuri de joacă 

în cartierul Mănăştur.

„Noi, mănăşturenii, sun-

tem peste 100.000 de persoa-

ne şi nu avem destule locuri 

de joacă pentru copiii noştri. 

De aceea, propunem deschi-

derea unui asemenea spaţiu 

la Cinema Dacia, mai ales 

pentru sezonul rece şi pen-

tru perioadele în care plouă. 

Accesul la locurile de joacă 

private private costă 40 de 

lei câteva ore şi se afl ă la dis-

tanţe mari de cartier, în 

mall-uri. Vrem servicii publi-

ce de calitate. Creşterea cali-

tăţii vieţii la Cluj se poate 

crea şi prin amenajarea ca 

proiect-pilot a unui spaţiu de 

joacă în interior, idee care se 

poate extinde apoi la toate 

centrele Primăriei din alte 

cartiere”, se mai arată în cam-

pania care a strâns până acum 

câteva zeci de semnături.

Campanie pentru un spaţiu de joacă 
în Mănăştur, la Cinema Dacia
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Duminică, 24 februarie, 

de la orele 11:00 şi 12:30 

vor avea loc reprezentaţii 

ale spectacolului 

„Cenuşăreasa”, după 

Fraţii Grimm, în regia lui 

Aureliu Manea, cu adap-

tarea scenică semnată de 

Mona Marian.

Spectacolul se încadrează 

în tradiţia Teatrului de Păpuşi 

„Puck” de a valorifi ca marile 

poveşti ale literaturii univer-

sal, impunându-se prin teh-

nica mânuirii păpuşilor, prin 

decorul şi imaginile scenice 

rafi nate şi prin alternanţa in-

terpretativă marionetă – ac-

tor. Inserţiile din Commedia 

dell’Arte dau o notă comică 

întregii poveşti, iar ilustraţia 

muzicală cuprinde pasaje cla-

sice şi preclasice, interpreta-

te live de actorii păpuşari.

Spectacolul a avut premi-

era în martie 1995. De-a lun-

gul anilor, a fost invitat la nu-

meroase festivaluri din ţară 

şi din ţări ca Ungaria, Polo-

nia, Italia, Ucraina şi Spania. 

Scenariul este semnat de Alex 

Căprariu, scenografi a de Vir-

gil Svinţiu şi Epaminonda Ti-

otiu şi ilustraţia muzicală de 

Corina Sârbu. Distribuţia es-

te formată din Frunzina An-

ghel, Călin Mureşan şi Ange-

lica Pamfi lie.

Spectacolul se joacă în lim-

ba română. Vârsta minimă re-

comandată este de patru ani.

De asemenea, sâmbătă, 

23 februarie, de la ora 11, 

pe scena instituţiei este pro-

gramat spectacolul „A csuka 

parancsára”/„La porunca 

ştiucii”, după T. Tarakovski, 

în regia lui Balló Zoltán. Va-

rianta reluată de Varga Ibolya 

prezintă una dintre cele mai 

cunoscute poveşti populare 

ruseşti într-o interpretare 

tradiţională, un excelent 

exemplu pentru piesele de 

teatru de păpuşi clasice în 

care primordial este mesa-

jul, ideea fundamentală a 

basmului, puritatea naraţi-

ei şi formarea cât mai pre-

cisă a caracterelor.

Cu ajutorul formulelor ma-

gice puse la dispoziţie de 

Ştiucă, Iemeliuşka o îmbra-

că pe mama lui într-o blană 

împodobită, le primeşte la 

masă pe animalele din pă-

dure, cu ajutorul vrăjii trans-

formă iarna rusească în pri-

măvară, reuşeşte s-o facă să 

râdă pe Fiica Ţarului cea fă-

ră Zâmbet. El reuşeşte lu-

cruri incredibile foarte uşor, 

cu zâmbetul pe buze, jucând 

la acordeon, glumind în per-

manenţă, fără ca multitudi-

nea de piedici să-i strice che-

ful şi buna dispoziţie. La po-

runca ştiucii este un specta-

col vesel, dinamic, plin de 

viaţă, cu o selecţie fermecă-

toare de muzică tradiţiona-

lă rusească, recomandat cu 

drag tuturor vârstelor.

Scenografi a şi păpuşile 

sunt realizate de Günter Wall-

ner, iar de restaurarea deco-

rului şi a păpuşilor s-au ocu-

pat Elena Ilaş şi Florin Ma-

rin. În distribuţie: Balogh Do-

rottya, Csortán Márton, Do-

mokos Szabolcs, Giriti Réka, 

György László, Pünkösti La-

ura, Urmánczi Jenö.

Spectacolul se joacă în lim-

ba maghiară, iar vârsta minimă 

recomandată este de trei ani.

„Cenuşăreasa” şi „La porunca ştiucii” pe scena Teatrului de Păpuşi „Puck”

EVENIMENTUL LA CARE PUBLICUL FACE PARTE DIN SPECTACOL

Strălucire vieneză, artişti de top 
şi invitaţie la dans la Balul Operei 2019
Iubitorii operei, îndră-

gostiţii de vals şi pasio-

naţii de bal vienez se 

reunesc în seara de 9 

martie la Balul Operei, 

devenit prin tradiţia 

celor 25 de ediţii un eve-

niment emblematic 

al Operei Naţionale 

Române Cluj-Napoca. 

Ingredientele cheie sunt 

şi în acest an invitaţii 

de renume, programul 

artistic complex şi struc-

turat, precum şi trans-

formarea sălii într-un 

imens ring de dans unde 

să se valseze până după 

miezul nopţii.

În cadrul evenimentului, la 

fel ca anul trecut, publicul nu 

este doar spectator, ci devine 

parte a spectacolului. În acest 

sens, sala va fi  pregătită pen-

tru a conecta zona publicului 

şi scena, iar auditoriul se va 

afl a în imediata apropiere a des-

făşurării spectacolului şi se va 

bucura de momente ocaziona-

le de interacţiune cu protago-

niştii momentelor vocale şi co-

regrafi ce. Consacrat de Johann 

Strauss la începutul balurilor 

vieneze, îndemnul „Alles Walt-

zer!” va încuraja apoi publicul 

să ocupe sala transformată în 

ring de dans şi să valseze pâ-

nă după miezul nopţii, alături 

de artiştii pe care i-au urmărit 

în prima parte a serii.

„Nu vrem să venim cu ni-

mic nou faţă de ce am făcut 

anul trecut. L-am transfor-

mat, i-am dat un nou aer, a-

re un şablon copiat, că nu in-

ventăm noi apa minerală, ci 

ne uităm la cei care au mai 

multă experienţă decât noi. 

Aşa că ne-am uitat la ceea ce 

fac cei de la Viena şi am zis 

să organizăm un bal care să 

semene de la an la an cât mai 

mult cu ce fac cei de acolo, 

după posibilităţile pe care le 

avem aici la Cluj. Eu zic că 

ne-a ieşit anul trecut în ma-

re măsură, iar anul acesta ve-

nim cu lucruri care să îmbu-

nătăţească ceea ce am înce-

put, la anul vom construi mai 

mult şi uite aşa ne apropiem 

de cei care au tradiţie în re-

alizarea acestui eveniment”, 

a declarat Florin Estefan, ma-

nagerul general al Operei Ro-

mâne Cluj-Napoca, în cadrul 

conferinţei de presă de pre-

zentare a evenimentului.

Bărbaţii în tuxido, 
femeile în rochie de gală

Fiindcă publicul va face par-

te din spectacol, se impune şi 

o ţinută adecvată. Din acest 

motiv, publicul este rugat să 

se îmbrace în ţinută „de gală”: 

White Tie sau Black Tie For-

mal. Astfel, în cazul White Tie, 

domnii pot alege un frac ne-

gru, vestă albă şi papion alb, 

cămaşă, pantaloni şi pantofi  

negri eleganţi, iar doamnele o 

rochie de gală, pantofi  cu toc, 

poşetă plic şi bijuterii din pie-

tre şi metale preţioase. Ţinu-

tele domnilor se pot închiria 

de pe itux.ro. În cazul doam-

nelor, nu se recomandă pan-

tofi i cu toc pătrat, părul liber 

şi dresurile negre.

„Ca anul trecut, publicul 

este personaj în cadrul Balu-

lui Operei şi este foarte impor-

tant acest dress-code. Dacă 

sunt militari care vor să vină 

la Balul Operei, să vină în ţi-

nuta de gală militară. Procen-

tul persoanelor care nu au res-

pectatul dress-code-ul anul tre-

cut a fost destul de mic, dar 

s-a întâmplat. Noi ţinem foar-

te mult la asta. O dată pe an, 

poţi să te îmbracă, să fi i şi tu 

personaj pe scena operei”, a 

spus Florin Estefani.

Program, 
premii şi invitaţi

Programul muzical propus 

pentru această ediţie se tradu-

ce prin acelaşi concept al ele-

ganţei pe care se bazează şi 

scenografi a şi include momen-

te orchestrale, solistice – vo-

cale şi instrumentale: valsuri, 

arii, balade, fragmente muzi-

cale care respectă caracterul 

dansant, fi ind astfel redate şi 

prin mişcare scenică, prin par-

ticiparea perechilor de solişti 

ai Ansamblului de Balet al Ope-

rei Naţionale Române clujene.

Invitaţii speciali ai eveni-

mentului sunt soprana Anita 

Hartig, tenorul Teodor Ilincăi 

şi dirijorul Vladimir Lungu. Ală-

turi de aceştia, participă soliş-

tii Operei Naţionale Române 

din Cluj-Napoca: soprana Lo-

rena Puican, mezzosoprana 

Alexandra Leşiu, baritonul Flo-

rin Estefan, soliştii instrumen-

tişti Giancarlo Palena (invitat) 

– acordeon, Vlad Baciu – vioa-

ră, alături de Orchestra şi An-

samblul de Balet al Operei Na-

ţionale Române din Cluj-Napo-

ca, în colaborare cu Studiouri-

le de Balet ale Fundaţiei Cultu-

rale „Simona Noja”. Regia ar-

tistică este semnată de Mihae-

la Bogdan, scenografi a – de An-

ca Pintilie, iar coregrafi a – de 

Pavel Rotaru. Designul vesti-

mentar poartă semnătura lui 

de Ovidiu Pop, iar regizor de 

scenă este Dan Lupea.

Programul serii include 

acordarea premiilor „Alexan-

dru Fărcaş” pentru tinere ta-

lente, „Lya Hubic” pentru ex-

celenţa unei voci feminine şi 

„Dimitrie Popovici-Bayreuth” 

pentru excelenţa unei voci 

masculine (premiu oferit de 

Raiffeisen Bank). Fundaţia 

Transilvania Leaders va ofe-

ri la Balul Operei 2019 Mare-

le Premiu Transilvania Lea-

ders, distincţie ce se va acor-

da anual unei personalităţi a 

comunităţii, pentru întreaga 

sa activitate. Momentul fes-

tiv va fi  urmat de o pauză de 

cocktail – invitaţie la sociali-

zare. Elementul defi nitoriu al 

serii rămâne valsul, o provo-

care încântătoare de a dansa 

alături de artişti.

Balul Operei 2019 este orga-

nizat de Opera Naţionala Ro-

mână Cluj-Napoca şi Fundaţia 

Transilvania Leaders. Partener 

principal: Raiffeisen Bank. 

Consacrat de Johann Strauss la începutul balurilor vieneze, îndemnul „Alles Waltzer!” va încuraja publicul 
să ocupe sala transformată în ring de dans şi să valseze până după miezul nopţii
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Un comitet al Camerei con-

duse de democraţi a lansat 

o anchetă în privinţa preo-

cupărilor legate de planul 

Casei Albe de a construi 

reactoare nucleare în 

Arabia Saudită. Mai mulţi 

informatori au dezvăluit 

comitetului de anchetă că 

decizia de mutare a arma-

mentului nuclear în regat 

ar putea destabiliza 

Orientul Mijlociu.

Potrivit BBC, fi rme apropia-

te preşedintelui Donald Trump 

au făcut presiuni pentru muta-

rea tehnologiei nucleare în Ara-

bia Saudită.

Comitetul Casei Reprezen-

tanţilor a întocmit un raport con-

form căruia o anchetă în acest 

caz este „critică, întrucât efor-

turile Administraţiei Trump de 

transfer a tehnologiei nucleare 

americane pare să fi e în curs de 

desfăşurare”.

Preşedintele Donald Trump 

s-a întâlnit cu dezvoltatorii de 

tehnologie nucleară la Casa Al-

bă, pe 12 februarie, pentru a dis-

cuta construcţia unor reactoare 

nucleare în ţări din Orientul Mij-

lociu, inclusiv în Arabia Saudită.

Ginerele lui Donald Trump, 

consultant al Casei Albe, Jared 

Kushner va merge în vizită în 

ţările arabe, luna aceasta, pen-

tru a discuta despre perspecti-

vele economice „ale planului de 

pace al administraţiei Trump”.

Mutarea tehnologiei nuclea-

re în Arabia Saudită este o în-

călcare a legilor din SUA privind 

armamentul nuclear. Legiuito-

rii se tem că acordarea accesu-

lui la tehnologia nucleară Ara-

biei Saudite ar putea declanşa 

o cursă periculoasă a înarmării 

nucleare într-o zonă în care exis-

tă deja tensiuni.

Ofi cialii Arabiei Saudite au 

declarat că ţara are nevoie de 

tehnologia nucleară pentru a-şi 

diversifi ca sursele de energie şi 

a răspunde unei cereri în creş-

tere de energie.

Raportul Casei Reprezentan-

ţilor a fost întocmit după ce mai 

mulţi avertizori de integritate 

(„whistleblowers”) au prezen-

tat documente ofi ciale care ara-

tă schimbul de mesaje dintre ad-

ministraţia Trump şi companii-

le de reactoare nucleare, care ar 

putea câştiga miliarde de dolari 

de pe urma contractelor asocia-

te construirii şi operării facilită-

ţilor nucleare în Arabia Saudită.

Donald Trump ar fi  direct im-

plicat în mutarea tehnologiei nu-

cleare în Orientul Mijlociu, mai 

arată informaţiile avertizorilor.

Casa Albă nu a oferit deo-

camdată un punct de vedere cu 

privire la aceste acţiuni.

Ancheta Casei Reprezen-

tanţilor urmează să stabileas-

că dacă administraţia Trump 

a acţionat „în interesul secu-

rităţii naţionale a Statelor U-

nite sau în inetersul persoa-

nelor care vor avea un câştig 

fi nanciar considerabil” de pe 

urma acestei decizii.

Printre companiile care ar 

urma să benefi cieze de pe ur-

ma mutării se numără: IP3 In-

ternational, o companie pri-

vată condusă de foşti ofi ţeri 

miliari şi ofciali din serviciile 

de securitate şi Flynn Intel 

Group, o fi rmă de consultan-

ţă şi lobby a lui Michael Flynn, 

fostul consilier pe probleme 

de securitate naţională al lui 

Trump, care a fost găsit vino-

vat că a minţit în legătură cu 

amestecul Rusiei în campania 

pentru alegerile prezidenţiale 

din 2016.

SUA mută tehnologie nucleară 
sensibilă în Arabia Saudită
SUA se grăbesc să transporte tehnologie nucleară sensibilă 
în Arabia Saudită, arată un raport al Congresului, citat de BBC News

Donald Trump ar fi  direct implicat în mutarea tehnologiei nucleare în Orientul Mijlociu

Reprezentanţii Preşedinţiei 

române a Consiliului şi ai 

Parlamentului European au 

ajuns la un acord informal 

cu privire la un regulament 

care va spori securitatea căr-

ţilor de identitate ale cetăţe-

nilor Uniunii Europene. 

Potrivit acordului, cărţile de 

identitate vor avea un format uni-

form de card de credit, o zonă de 

citire optică şi va respecta standar-

dele minime de securitate stabili-

te de OACI (Organizaţia Aviaţiei 

Civile Internaţionale). Acestea vor 

trebui, de asemenea, să includă o 

fotografi e şi două amprente digi-

tale ale titularului, stocate în for-

mat digital, pe un cip fără contact.

Ministerul Afecerilor Interne 

anunţă că noile norme propu-

se vor îmbunătăţi securitatea 

acestor documente prin intro-

ducerea unor standarde mini-

me, atât pentru informaţiile con-

ţinute, cât şi pentru elementele 

de securitate comune tuturor 

statelor membre care le emit.

Potrivit ofi cialilor MAI, cărţi-

le de identitate vor trebui pro-

duse în format uniform de card 

de credit (ID-1), să includă o zo-

nă de citire optică şi să respecte 

standardele minime de securita-

te stabilite de OACI (Organizaţia 

Aviaţiei Civile Internaţionale). 

Acestea vor trebui, de aseme-

nea, să includă o fotografi e şi 

două amprente digitale ale titu-

larului, stocate în format digital, 

pe un cip fără contact. Cărţile de 

identitate vor indica codul de ţa-

ră al statului membru emitent, 

în interiorul unui steag al UE.

Cărţile de identitate vor avea 

o perioadă minimă de valabili-

tate de 5 ani şi o perioadă ma-

ximă de valabilitate de 10 ani. 

Statele membre pot elibera cărţi 

de identitate cu o perioadă de 

valabilitate mai lungă persoa-

nelor cu vârsta peste 70 de ani. 

În cazul în care se emit cărţi de 

identitate pentru minori, aces-

tea pot avea o perioadă de va-

labilitate mai mică de 5 ani.

UE introduce noi măsuri de securitate pentru cărţile de identitate

Vietnamul se pregăteşte 

să-l întâmpine pe liderul 

nord-coreean Kim Jong 

Un, aşteptat să vină peste 

câteva zile cu trenul, în 

vederea celui de-al doilea 

summit cu preşedintele 

american Donald Trump 

care are loc la 27-28 

februarie la Hanoi, au 

declarat miercuri pentru 

agenţia Reuters două surse 

bine informate în materie 

de securitate şi logistică.

Călătoria lui Kim cu trenul 

din capitala nord-coreeană Phe-

nian până în capitala vietname-

ză, trecând prin China, ar pu-

tea dura cel puţin două zile şi 

jumătate, ceea ce înseamnă că 

va trebui să plece încă de săp-

tămâna aceasta pentru a reuşi 

să ajungă în Vietnam pe 25 fe-

bruarie, cum este planifi cat.

Separat, alte trei surse în 

legătură directă cu pregăti-

rea summitului au indicat 

pentru Reuters că locul pre-

ferat pentru desfăşurarea re-

uniunii din 27-28 februarie 

dintre Trump şi Kim este Ca-

sa de oaspeţi a guvernului, 

un imobil din perioada colo-

nială situat în centrul oraşu-

lui. Toate cele cinci surse cu 

care a discutat Reuters au 

menţionat că planurile încă 

nu sunt defi nitive.

Kim se pregăteşte 
să ia trenul spre Vietnam

Preşedintele rus Vladimir 

Putin le-a promis mier-

curi ruşilor, în timpul dis-

cursului său anual susţi-

nut în faţa Adunării 

Federale (Parlamentul), o 

ameliorare a situaţiei lor 

„începând cu acest an”, 

informează AFP şi agenţi-

ile de presă ruse.

„Nu trebuie să aşteptăm, 

ci să îmbunătăţim situaţia 

începând de acum (...). Din 

acest an, (ruşii) trebuie să 

simtă o ameliorare”, a de-

clarat Putin în faţa celor do-

uă camere reunite ale Parla-

mentului, anunţând măsuri 

de susţinere pentru familii, 

în scopul creşterii natalităţii 

şi pensiilor, al îmbunătăţirii 

calităţii şi accesibilităţii ser-

viciilor medicale şi alte aju-

toare sociale.

„Sărăcia îi apasă efectiv 

pe oameni (...), 19 milioane 

de persoane trăiesc astăzi 

sub pragul de sărăcie. Este 

prea mult”, a spus Putin, 

afi rmând că este necesar să 

se pună în funcţiune un „con-

tract social” pentru popula-

ţia afl ată în nevoie. „În ur-

mătorii cinci ani, circa nouă 

milioane de persoane vor be-

nefi cia de un asemenea spri-

jin”, a precizat el.

„Mai mulţi copii, mai pu-

ţine impozite”, a mai decla-

rat preşedintele rus, pe fon-

dul unei scăderi a veniturilor 

reale ale populaţiei ruse în ul-

timii cinci ani şi a creşterii 

TVA de la 1 ianuarie.

Putin le promite ruşilor 
o îmbunătăţire a situaţiei lor

Partidul Fidesz al prim-minis-

trului ungar Viktor Orban ar 

trebui să părăsească Partidul 

Popular European (PPE), 

centrul-dreapta european, 

a declarat marţi preşedintele 

Comisiei Europene, 

Jean-Claude Juncker, compa-

rându-l pe Orban cu Marine 

Le Pen, lidera extremei-drep-

te din Franţa, 

transmite Reuters.

Juncker, multă vreme premi-

er de centru-dreapta al Luxem-

burgului, a fost rugat să comen-

teze cu prilejul unui forum pu-

blic la Stuttgart, în Germania, 

cu privire la campanie mediati-

că a guvernului ungar care îl 

acuză că, împreună cu omul de 

afaceri american George Soros, 

vrea să impună planuri privind 

migraţia ce ameninţă Ungaria.

El a mai remarcat că Man-

fred Weber, capul de listă al 

PPE la viitoarele alegeri euro-

pene, se întreabă cu siguran-

ţă „dacă am nevoie de aceas-

tă voce” în PPE.

„Ei nu au votat pentru mine 

în Parlamentul European. Extre-

ma dreapta nici ea. Îmi amin-

tesc că dna Le Pen a spus: „Nu 

votez pentru tine”. Eu am răs-

puns: „Nu vreau votul tău”. Sunt 

anumite voturi pe care pur şi 

simplu nu le vrei”, a explicat 

preşedintele Comisiei Europene.

Cea mai nouă campanie a 

lui Orban, anunţată luni într-o 

postare pe Facebook, foloseş-

te imagini cu Soros şi Juncker 

zâmbind, cu textul „Ai drep-

tul să ştii ce îţi pregăteşte 

Bruxellesul!”, scris cu litere 

mari roşii şi albe.

„Fidesz al lui Orban nu aparţine 
centrului-dreapta european”
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

•MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator gaze naturale. Ex-

perienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

•RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii superioare: inginer (profi l tehnic). Experienţă minim 2 ani în 

domeniul gazelor naturale și al aparatelor de încălzit cu puteri nominale ≤400 kW. Deţi-

nerea autorizaţiei ISCIR RVT constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

•REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de ser-

vicii către clienţi rezidenţiali/non-rezidenţiali. Deprinderi utilizare MS Offi ce. Permis de con-

ducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obținerea autorizării ANRE pentru Instalator și 

ISCIR, pentru celelalte poziții menționate mai sus.

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te invităm să 

ne trimiți CV-ul până la data de 28.02.2019, la adresa de e-mail: ionela.muresan@sea-

complet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru  interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454 

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, Cladirea 

Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul general privind protectia datelor nr. 

2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii de muncă). Transmiterea oricăror date cu 

caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. 

reprezintă acordul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii 

suplimentare cu privire prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://

seacomplet.ro/index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Trenurile de mare viteză, 

mijloacele de transport 

în comun autonome, livră-

rile cu drone, sistemele 

de monitorizare digitală 

a populaţiei sau chelne-

rii-roboţi sunt doar o parte 

dintre inovaţiile care au 

devenit o normalitate 

în China şi au surprins 

o lume întreagă.

China este ţara care are nu 

mai puţin de zece metropole 

supraaglomerate. Numai în 

Shanghai sunt peste 25 de mi-

lioane de locuitori. Tocmai de 

aceea autorităţile din China 

au investit în ultimii ani în tot 

mai multe inovaţii care să le 

uşureze oamenilor viaţa. Cel 

puţin asta susţin ei. Peste 

600.000 de maşni electrice au 

fost produse în China doar în 

anul 2017. Vehiculele electri-

ce sunt acum la tot pasul pe 

străzile din marile oraşe din 

China, iar de curând au fost 

introduse mijloace de trans-

port în comun autonome şi în 

mediul rural.

Autobuzele Apolong sau 

Baidu pot găzdui până la 14 

persoane şi se conduc sin-

gure. Iniţial au fost folosite 

doar în zone turistice şi ae-

roporturi, dar acum trans-

portă oameni şi pe drumu-

rile din Pingtan şi Wuhan, 

scrie digi24.ro.

China deţine şi cea mai ma-

re reţea feroviară de mare vi-

teză din lume, care se întinde 

pe o distanţă de aproape 25.000 

de kilometri. Trenurile sunt a-

tât de rapide încât pot parcur-

ge traseul de 1.318 km, dintre 

Beijing şi Shanghai, în doar 4 

ore şi 18 minute.

Ambiţiile chinezilor nu au, 

însă, limite. Aceştia au în plan 

să construiască şi primul tra-

seu subacvatic de cale ferată 

din China. Linia va conecta 

Ningbo, un oraş port la sud 

de Shanghai, de Zhoushan, 

un arhipelag afl at în largul 

coastei de est.

Aeroportul Internaţional 

Beijing Daxing va fi  fi nalizat 

la sfârşitul acestui an şi se 

întinde pe o suprafaţă de 

313.000 de metri pătraţi. Po-

trivit agenţiilor de presă din 

China, noul aeroport va pu-

tea opera 620.000 de zboruri 

în fi ecare an. Asta înseamnă 

mai bine de 100 de milioane 

de pasageri şi aproximativ 4 

milioane de tone de bagaje. 

Va fi  cu siguranţă unul din-

tre cele mai mari aeroporturi 

din lume. Tocmai de aceea, 

sistemele de securitate vor fi  

extrem de bine puse la punct. 

În interiorul aeroportului, vor 

exista mii de camere care vor 

transmite imagini în timp re-

al către un server central. 

Practic, toţi pasagerii vor fi  

scanaţi facial la trecerea prin 

Beijing Daxing.

Oamenii primesc note 
pentru comportament

Nimic nu este, însă, întâm-

plător. Asta pentru că autorită-

ţile din China au introdus anul 

trecut un sistem digital prin ca-

re oamenii sunt punctaţi sau 

depunctaţi în funcţie de com-

portamentul lor. Cei cu antece-

dente penale sunt dezavanta-

jaţi din start, iar cei care au stu-

dii superioare, îşi plătesc taxe-

le la timp şi nu au avut nicio-

dată probleme cu legea sunt 

chiar privilegiaţi. Aceştia pri-

mesc credite bancare mult mai 

uşor, nu sunt nevoiţi să plăteas-

că un avans atunci când vor să 

închirieze sau să cumpere o ca-

să şi nici să depună vreo ga-

ranţie dacă au nevoie să închi-

rieze o maşină. Îşi pot pierde, 

însă, oricând privilegiile dacă 

sunt văzuţi cumpărând prea 

mult alcool sau dacă traversea-

ză neregulamentar sau parchea-

ză în locurile nepermise.

Elevi monitorizaţi prin GPS

Până şi elevii sunt monitori-

zaţi la orice pas cu ajutorul unor 

uniforme şcolare inteligente, pre-

văzute cu sisteme de urmărie 

prin GPS. Părinţii ştiu astfel un-

de sunt copiii lor în orice clipă, 

iar în cazul în care cei mici se 

încumetă să părăsească incinta 

şcolii, este declanşată automat 

o alarmă sonoră.

Mai mult decât atât, una 

din patru instituţii de învăţă-

mânt din China corectează 

lucrările elevilor folosind un 

sistem de inteligenţă artifi ci-

ală. Practic, acestea nu mai 

sunt evaluate de profesori, ci 

de roboţi, despre care auto-

rităţile din China susţin că 

sunt mult mai efi cienţi decât 

cadrele didactice.

China, îndreptățită să fie „Țara viitorului”?
Republica Populară Chineză este, incontestabil, o mare putere tehnologică a lumii

China este ţara care are nu mai puţin de zece metropole supraaglomerate

După ce Facebook a anun-

ţat că are în vedere o fuziu-

ne a WhatsApp, Instagram 

şi Messenger, mişcarea 

companiei a ridicat semne 

de întrebare în ceea ce pri-

veşte adevăratele intenţii 

din spatele fuziunii, dar şi 

în ceea ce priveşte securita-

tea datelor utilizatorilor.

Deşi aplicaţiile vor continua 

să funcţioneze ca servicii sepa-

rate, planul Facebook de a u-

nifi ca cele trei reţele sociale pe 

care compania le deţine le va 

permite utilizatorilor să trimi-

tă mesaje între acestea. Pe scurt, 

un utilizator Facebook ar pu-

tea, de exemplu, comunica di-

rect cu cineva care are doar un 

cont WhatsApp, fără a fi  nevo-

it să schimbe aplicaţiile, scrie 

playtech.ro.

Cele trei aplicaţii funcţio-

nează la niveluri diferite de 

securitate. WhatsApp e cea 

mai sigură. Foloseşte cripta-

rea end-to-end (E2E) pentru 

toate conversaţiile de pe plat-

formă, care împiedică pe ori-

cine, chiar şi compania-ma-

mă însăşi, să intercepteze con-

ţinutul mesajelor. Messenger 

foloseşte criptarea E2E a me-

sajelor numai în modul „con-

versaţii secrete”, care trebuie 

să fi e activat pentru fi ecare 

conversaţie în parte. În fi nal, 

Instagram nu foloseşte nicio 

modalitate de criptare a me-

sajelor. Se preconizează că fu-

ziunea va fi  fi nalizată până la 

sfârşitul anului 2019 sau la în-

ceputul lui 2020.

Motivele din spatele 
fuziunii plănuite 
de Facebook

Deşi Mark Zuckerberg, CEO 

al Facebook, susţine că fuziu-

nea WhatsApp, Instagram şi 

Messenger nu reprezintă decât 

o îmbunătăţire a experienţei 

utilizatorilor, motivele din spa-

tele unifi cării par a fi  altele.

Primul este unul comercial. 

Prin facilitarea schimbului de 

mesaje, Facebook poate extra-

ge date pentru a-şi targeta mai 

uşor reclamele către utilizatori. 

Având în vedere faptul că Fa-

cebook este din ce în ce mai 

puţin folosit în ţările dezvolta-

te, care şi generează majorita-

tea veniturilor companiei, fu-

ziunea ar putea fi  o soluţie pe 

care Facebook a găsit-o pentru 

a strânge mai mulţi bani.

Fuziunea ar putea acţiona, 

pe de altă parte, ca o barieră 

împotriva cerinţelor de a se-

para cele trei braţe ale com-

paniei-mamă, limitându-i ast-

fel puterea. Aşadar, unifi ca-

rea pare a fi  o modalitate de 

protecţie pe care Mark Zucker-

berg a găsit-o, în cazul în ca-

re autorităţile i-ar putea cere 

să divizeze compania, din do-

rinţa de a-i diminua monopo-

lul de pe piaţă.

Implicaţii în materie de 
confi denţialitate – unde 
Facebook are scăpări

Intenţiile ascunse ale com-

paniei au şi două efecte negati-

ve asupra utilizatorilor aplicaţi-

ei. Astfel, pe de o parte, fuziu-

nea ar putea forţa utilizatorii 

WhatsApp să dezvăluie infor-

maţii despre ei înşişi pe care ar 

prefera să le păstreze private.

Facebook cere oamenilor 

să-şi folosească numele reale 

în profi lurile lor sociale, dar pe 

Instagram oricine se poate lo-

ga doar cu un pseudonim. Pe 

WhatsApp, utilizatorii se lo-

ghează cu numărul lor de tele-

fon, mai degrabă decât cu nu-

mele. Astfel, interconectarea 

celor trei aplicaţii poate duce 

şi la unifi carea identităţii oa-

menilor. Facebook poate, aşa-

dar, alătura numele persoanei 

de pe Facebook cu numărul de 

telefon de pe WhatsApp.

Mark Zuckerberg susţine că 

fuziunea celor trei reţele soci-

ale este în interesul utilizato-

rilor, pentru a face serviciile 

de mesagerie mai rapide, uşoa-

re, de încredere şi private.

Facebook și fuziunea WhatsApp, 
Messenger și Instagram

Roboţii nu mai sunt, însă, 
de mult o noutate în 
China. Aceștia au înlocuit 
și chelnerii. Multe dintre 
restaurantele din Beijing 
sau Shenzhen și-au teh-
nologizat serviciile. Roboţi 
pot prelua comenzi vocale 
și pot servi clienţii, dar 
doar pe un traseu fi x.

Magazinele fără casieri, 
în care intri, îţi faci cum-
părăturile doar cu ajuto-
rul unei aplicaţii și ieși, 
fără să mai pierzi timp, 
s-au răspândit extrem de 
repede, iar shopping-ul 
online a trecut de mult la 
următorul nivel. 
Depozitele în care sunt 
împachetate coletele 
sunt împânzite cu roboţi. 
Cei mai mari retaileri on-
line din China au investit 
milioane de euro în ulti-
mii ani în tehnologii și 
utilaje care să-i ajute 
să-și efi cientizeze munca. 
Primele livrări cu drone 
din China au fost realiza-
te în anul 2017, iar acum 
sunt transportate și măr-
furi cu ajutorul dronelor, 
dar doar în zonele rurale.

China deţine cel mai ma-
re sistem de supraveghe-
re video din lume, cu 
peste 250 de milioane 
de camere instalate în 
toate locurile publice.

Roboţi-chelner 
şi magazine fără casieri
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Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, utili-
tăţi, apă în curte, curent electric. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0741-079283. (5.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădi-
nă mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (5.7)

¤ Ocazie! Vând casă cu 3 camere, 
baie, bucătărie, cămară, beci, so-
be noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (5.7)

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte, ofer 1200 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(5.15)

TERENURI

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

tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

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

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

Angajăm

ŞOFERI TIR
curse tur-retur Cehia, 

contract 4 curse/lună, 

diurnă+salariu.

Relaţii de la ultimele 

locuri de muncă.

Informaţii suplimentare la 

tel. 0727-667733. (1.7)

¤ Clujean serios caut de lucru 
cu ziua, sau execut zugrăveli în 
lavabil, plachez în polistiren, 
repar șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer cali-
tate, seriozitate maximă. Cei 
interesaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 

cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (4.7)

¤ Caut persoană pentru pregă-
tire/livrare pachet lunar la Peni-
tenciarul Aiud, pentru un inte-
lectual ardelean. Vă rog să scri-
eţi pe adresa: Bat Gabriel, Peni-
tenciarul Aiud, jud. Alba. (6.7)

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

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

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

ELECTRO

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

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-542151. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, 
făcut la comandă, la preţuri ne-
gociabile. Informaţii la 
0264-590688, seara. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, du-
blu, dulapuri, mese, toaletă cu 
oglindă, mobilă de bucătărie, bi-
rou, bibliotecă. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (7.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă fa-
ianţă albă, cu baterie, 60 x 50 
cm, WC cu rezervor și capac, calo-
rifer 95 x 60 cm și candelabru cu 
3 braţe cu abajure sticlă opaca. 
Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut. Informaţii 
la telefon 0264-437710. (5.7)

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, preţ 350 lei, negociabil. Pen-
tru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, am-
breaj original. Informaţii la tele-
fon 0264-437710. (5.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan RE-
HAU, cu folie pe ele, înălţime 188 
cm, lăţime 120 cm, ideal pentru în-
chis balcoane, pentru ferestre, des-
hidere stânga, oscilobatant, preţ 
600 RON. Tel. 0748-220979. (5.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte bu-
nă, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)

AUTO-MOTO

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

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 

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.

funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

DIVERSE

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (5.7)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând reviste de modă pen-
tru croșetat și diferite materi-
ale pentru croșetat, preţ ne-
gociabil. Informaţii supimen-
tare la 0264-590688, seara. 
(5.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele 
căminului tău – Ghid de îngri-
jire a plantelor de interior, 
396 pliante și Grădinărit în o-
rice anotimp, 252 pliante. In-
formaţii la tel. 0744-479172. 
(5.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, 
medicale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (5.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (12.20)

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

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (5.15)

COLECŢIONARI

¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI DIN ANII “80-90 , 
enciclopedie completă. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0723-064864. (5.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj, cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
vinde la a patra licitaţie publică în 
data de 05.03.2019, ora 10.00, 
bunurile imobile constând din: Te-
ren extravilan în suprafaţă de 3000 
mp. situat în localitatea Topa Mică, 
comuna Sânpaul, judeţul Cluj, preţ 
12.600 lei, plus TVA, 2.394 lei. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţinu-
te la sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, camera 14, te-
lefon 0264.591670, interior 146 
sau accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională 
a Finanţelor Publice Cluj-Napo-
ca prin Administraţia Judeţea-
nă a Finanţelor Publice Cluj, cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. P-ţa. 
Avram Iancu, nr. 19, vinde la a 
doua licitaţie publică în data 
de 05.03.2019, ora 12.00, bu-
nurile mobile constând din: 
Autoutilitară N3, marca DAF, 
model XF95, fabricat în 2005, 
cc. 12.580 cm, combustibil 
motorină, preţ 55.100 lei, plus 
TVA 10.469 lei și Autoutilitară 
N3 basculantă, marca Iveco, 
model Trakker, fabricat în 
2007, cc. 12.882 cm, combus-
tibil motorină, preţ 172.300 
lei, plus TVA 32.737 lei. Infor-
maţii suplimentare pot fi obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 14, telefon 
0264.591670, interior 146 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate.

PIERDERI

¤ S.C. OKART MOBILIUM S.R.L., 
C.U.I.: RO28125144, 
J12/500/2011 pierdut C.I.F.. Îl 
declarăm nul.

¤ Pierdut Certificat Constatator 
al societăţii HED Solutions 
SRL-D, J12/150/2015, C.U.I. 
RO 33997042, emis la data 
21.01.2015 de O.N.R.C. Cluj. Îl 
declar nul.

¤ Pierdut atestat taxi pe numelede 
KALAI BELA ANDREI. Îl declar nul.

¤ Pierdut autrorizaţie de trans-
port nr. 56 din 10.05.2013, pro-
prietar S.C. ADMIRA VISION 
S.R.L. O declar nulă.

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
S.C. TEHNOMAG S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, RO 16333230, 
J12/1371/2004, convoacă toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor cu data de referinţă 05.03.2019, la 
adunarea generală ordinară, și ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ în data de 12.03.2019, ora 10, la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea, analizarea și aprobarea Raportului de 
gestiune al administratorului pentru exerciţiul fi nanciar 
2018.

2.  Aprobarea situaţiilor economico-fi nanciare aferente 
anului 2018, a contului de profi t și pierderi și 
repartizarea profi tului.

3. Prezentarea și aprobarea Raportului cenzorilor.
4.  Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2019.
5. Diverse.

Dacă la prima ședinţă nu se întrunește cvorumul necesar, 
a doua ședinţă va avea loc în dată de 13.03.2019, în același 
loc și la aceeași oră.

Administrator unic
Herlea Teofi l
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

COMUNICAT DE PRESĂ

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

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

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

ANUNŢ

Nouă campanie de colectare DEEE 
Sâmbătă – 23.02.2019

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

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

pe str. Observatorului 107

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-30.03.2019
-27.04.2019
-25.05.2019
-29.06.2019

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

PRIMĂRIA COMUNEI GÂRBĂU cu sediul în loc. Gârbău, 
str. Principală, nr. 5, com. Gârbău, jud. Cluj, CUI 4485430, 
telefon 0264/283.734, fax 0264/283.616, e-mail primaria.
garbau@yahoo.com, anunță licitația publică deschisă cu 
strigare, în vederea închirierii unor terenuri – păşuni 
comunale, în suprafaţă totală de 64,17 ha, aparţinând 
domeniului privat al comunei Gârbău, pentru păşunat, 
după cum urmează: Lot.1.Pășunea Băgara(20,05 ha), 
Lot.2.Pășunea Boriște(8,20 ha) si Lot.3.Pășunea 
Pădurice(35,92 ha).

Documentația de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Gârbău (Registru Agricol), loc. Gârbău, nr. 5, jud. 
Cluj, nr. telef. 0264/283.734 sau poate fi  descărcată de pe 
site – ul primăriei Gârbău: http://www.primariagarbau.
ro/index.php?kulcs=noutati;

Ofertele vor fi  depuse până în data de 11.03.2019, ora 
14:00 la sediul Primăriei Gârbău într-un singur exemplar. 
Ședința publică de licitație se va desfășura în aceeași zi  de 
la ora 14:30 în Sala de ședințe a primăriei. Data limită 
pentru solicitarea clarifi carilor este 01.03.2019, ora 16:00;

Prețul de pornire a licitației este de 400 lei/ha/an, pasul 
de licitație este de 40 lei/ha/an.

Garanția de participare este în sumă de 400 lei.
Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept 

ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii 
contractante, se poate adresa instanţei de contencios 
administrativ competente solicitând anularea actului, 
obligarea autorităţii contractante de a emite un alt act, 
recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, 
în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modifi cările și completările ulterioare. 
Contestaţia suspendă desfășurarea procedurii de atribuire 
până la soluţionarea sa defi nitivă.

Data transmiterii anunțului de licitație: 20.02.2019.

ANUNŢ

Consiliul de administraţie al
Societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, etaj IV

CONVOACĂ
I.ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

pe data de 28 martie 2019, ora 14,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfăşura la sediul 
societăţii INTERDEALER CAPITAL INVEST S.A. din Cluj-Napoca, 
str. Republicii Nr. 107, etaj IV, sala 406, la care sunt îndreptăţiţi 
să participe acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 24 martie 2019 care este și dată de referinţă, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatului unor administratori.
2. Diverse.
3. Împuternicirea persoanei pentru efectuarea 

formalităţilor necesare ducerii la îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual 
sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au 
dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data 
publicării convocatorului, introducerea unor puncte pe 
ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de 
hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau 
prin reprezentanţi desemnaţi în baza unei procuri speciale. 
Formularele de procuri speciale pentru adunările generale 
se pot obţine de la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii Nr. 107, etaj IV.

În cazul în care pe data de 28 martie 2019, ora 14,00 
nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, adunarea 
generală se va desfășura pe data de 29 martie 2019, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Benche Narcis-Horatiu



SPORTSPORT.
joi, 21 februarie 2019

Ungureanu şi Ohâi 
concurează 
la Dusseldorf
Începând de anul trecut, Grand 
Prix-ul de la Düsseldorf s-a 
transformat în Grand Slam din 
cadrul IJF World Judo Tour. La 
acest concurs, 683 de judoka 
din 97 de ţări, de pe 5 conti-
nente, își vor da întâlnire în 
weekend-ul 22-24 februarie 
2019 în arena ISS Dome din 
Düsseldorf, Germania. De la 
”U” – CSM Cluj vor participa la 
grandioasa competiţie două 
sportive. Monica Ungureanu va 
lupta în limitele categoriei -48 
de kg, iar Loredana Ohâi va in-
tra la categoria -57 kg.

Simona Halep, 
calificare în sferturile 
de finală

Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul doi 
mondial, s-a calificat, mier-
curi, în sferturile de finală ale 
turneului WTA de la Dubai 
(Emiratele Arabe Unite), dotat 
cu premii totale de 2.828.000 
dolari, după ce a dispus cu 
6-3, 7-5 de ucraineanca Lesia 
Ţurenko. Halep s-a impus du-
pă o oră și 20 de minute, însă 
meciul a fost mai echilibrat 
decât arată scorul. Românca a 
obţinut a șaptea sa victorie în 
faţa ucrainencei (29 ani, 23 
WTA) în tot atâtea meciuri. 
Săptămâna trecută, Halep se 
impunea în optimi la Doha cu 
6-2, 6-3. Următoarea adversa-
ră a româncei va fi învingă-
toarea dintre elveţianca 
Belinda Bencic și belarusa 
Arina Sabalenka, numărul opt 
pe lista capilor de serie.

Campionatul 
Naţional de patinaj 
viteză are loc la Inzell

Sportivele CS Universitatea 
Cluj, Raluca Ștef și Fuzesy Ilka, 
participă la sfârșitul acestei săp-
tămâni, în perioada 22-24 fe-
bruarie, la Campionatul 
Naţional de Patinaj Viteză 
Probe și Poliatlon. Competiţia 
este organizată de către 
Federaţia Română de Patinaj în 
localitatea Inzell, Germania. 
Senioara Raluca Ștef, antrenată 
de Horia Timiș, va concura la 
probele 500m, 1000m, 
1500m, 3000m și poliatlon, iar 
Fuzesy Ilka, cu dublă legitimare 
”U”-CSS Viitorul Cluj și pregătită 
de Gheorghe Pârv, va participa 
la categoria junioare II (B) și va 
intra la probele 500m, 1000m, 
1500m, 3000m și poliatlon.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Dan PORCUȚAN
sport@monitorulcj.ro

Echipa de baschet mascu-

lin U-BT Cluj-Napoca a 

profi tat de pauza compe-

tiţională pentru a disputa 

un meci amical împotriva 

jucătorilor de la Overseas 

Basketball Combine, pe 

care l-au câştigat cu sco-

rul de 95-81 (23-19, 19-21, 

29-18, 24-23).

Meciul, deşi disputat cu 

un număr mai redus de su-

porteri decât la meciurile din 

Ligă, a fost unul spectaculos, 

cele două echipe arătând un 

baschet de înaştă calitate.

De remarcat, la echipa clu-

jeană, au fost tinerii jucători: 

Dragoş Axinte, Mihai Cârcoană, 

Luca Domocoş, Toma Lungoci, 

Anton Rotaru şi Tudor Todea.

Toni Rotaru, fi ul fostului bas-

chetbalist Horea Rotaru, a reu-

şit un meci foarte bun, acesta 

marcând coşuri şi de trei punc-

te ridicând sala în picioare.

Antrenorul echipei U-BT, Mi-

hai Silvăşan, a declarat la fi na-

lul meciului că amicalul cu ame-

ricanii a fost o experienţă bu-

nă şi l-a evidenţiat pe Toni Ro-

taru, dintre debutanţii serii.

„Au debutat mulţi jucători 

în echipa mare, deşi e un meci 

amical sunt convins că pen-

tru ei a contat. 

A fost un meci amical cu 

o echipă care s-a reunit acum 

două săptămâni, dar noi am 

încercat să fi m profesionişti 

şi să ne facem treaba şi dăm 

minute tinerilor jucători, ca 

să vadă cum e să joci alături 

de Rasic, Easley sau Dykes. 

Trebuie să îşi dorească să joa-

ce la echipa mare, am văzut 

azi câteva momente bune la 

Toni Rotaru. El are 16-17 ani, 

tatăl lui a fost primul meu an-

trenor la echipa de seniori. A-

re talent, are o mână bună de 

trei, depinde doar de el, tre-

buie să muncească enorm pen-

tru a fi  un jucător de bază”, 

a declarat Mihai Silvaşan.

Toni Rotaru, fi ul fostului 

baschetbalist Horea Rotaru, 

a afi rmat că va trebui să mun-

cească mai mult şi este im-

presionat de munca alături 

de baschetbaliştii mari.

„M-am simţit foarte bine, 

a fost extraordinar. E o expe-

rienţă foarte frumoasă şi chiar 

sunt fericit că am reuşit un 

meci bun. Au fost nişte zile 

grele alături de echipa mare, 

dar mi-a plăcut foarte mult. 

Am învăţat de la seniori că 

trebuie să muncesc mult, iar 

de la tatăl meu am învăţat că 

trebuie să arunc când sunt li-

ber”, a spus Toni Rotaru.

Overseas Basketball Com-

bine este o selecţionată a 

jucătorilor americani care 

nu au angajament în acest 

moment şi care sunt dornici 

de afirmare.

Jucătorii echipei U-BT Cluj 

vor reveni pe teren, la sfârşi-

tul săptămânii viitoare, atunci 

când vor întâlni, pe teren pro-

priu, formaţia BC CSU Sibiu.

U-BT Cluj a învins formaţia 
Overseas Basketball

 Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Demis de pe banca „fero-

viarilor” în urma startu-

lui de an neconvingător, 

tehnicianul portughez 

părăseşte CFR Cluj cu 

„conştiinţa împăcată”. 

Pentru a treia oară.

„Pentru toţi fanii CFR Cluj 

care m-au susţinut, mi-au 

dat putere şi afecţiune, mul-

ţumesc foarte mult, mi-e dor 

de voi şi sunt cu conştiinţa 

împăcată că am făcut tot ce 

am putut pentru CFR...Vă 

mulţumesc tuturor şi ne ve-

dem în curând!”, a scris 

Conceicao, pe pagina per-

sonală de Facebook.

Conceicao, „demis” 
în fi ecare săptămână

După mandatele din 2009 

şi sezonul 2015-16, antreno-

rul care a adus în vitrina 

CFR-ului două Cupe şi o Su-

percupă a României a fost 

din nou pus pe liber de con-

ducerea campioanei, deşi a 

condus echipa pe primul loc 

în clasamentul Ligii 1. În-

frângerea de la Craiova, 0-2, 

respectiv cele două remize 

de pe teren propriu (1-1 cu 

Hermannstadt şi Astra Giur-

giu) au făcut uitate lunile 

în care Conceicao s-a luptat 

practic cu morile de vânt.

„Vânat” de presa centra-

lă încă din iulie, de când a 

preluat echipa după demi-

terea lui Edi Iordănescu (o 

altă mişcare-şoc marca CFR 

Cluj), portughezul a petre-

cut cele 7 luni din al treilea 

mandat având în permanen-

ţă sabia lui Damocles dea-

supra capului. Probabil un 

motiv în plus pentru care 

mesajul de adio al portughe-

zului se adresează exclusiv 

fanilor grupării din Gruia.

Până una alta, conduce-

rea din Gruia are o „plăce-

re” aparte de a pune pe fă-

raş antrenorii care duc echi-

pa pe primul loc. În 2009, 

deşi „feroviarii” erau în 

fruntea primului eşalon, 

acelaşi Conceicao era dat 

afară pentru rezultatele mai 

puţin bune din Europa Lea-

gue. În 2008, după prima 

„dublă” campionat-Cupă 

din istoria clubului, lui Ioan 

Andone i s-a răpit şansa de 

a conduce „frânarii” în gru-

pele Ligii Campionilor. A 

lăsat deoparte orgoliul şi a 

revenit în Gruia în aprilie 

2012, înlocuindu-l pe Jorge 

Costa... lider la acea vreme 

cu CFR Cluj, dar sacrificat 

după o înfrângere ustură-

toare cu Rapidul, 0-5 pe te-

ren propriu.

Mişcarea „Miriuţă”

Vasile Miriuţă, antreno-

rul care a stat alături de 

echipă în pofida insolven-

ţei, a fost înlăturat cu puţin 

timp înaintea numirii lui 

Dan Petrescu pe banca 

CFR-ului. Deşi a creat o echi-

pă care, în ciuda probleme-

lor financiare, s-a descurcat 

admirabil în sezonul 2016-17, 

fostul internaţional maghiar, 

intrat în inimile suporteri-

lor vişinii, a fost dat afară 

după ce îşi făcuse deja pla-

nurile pentru noul sezon.

„Am aflat înainte cu vreo 

câteva zile de a începe pe-

rioada de pregătire. Eu fă-

cusem deja planul pentru 

cantonamentul din Slove-

nia, vorbise de jucători, ce 

jucători să vină. Domnul 

preşedinte Mureşan m-a 

anunţat. Mi-a dat un telefon 

şi mi-a zis: «Am să-ţi dau o 

veste rea». Eu am crezut că 

glumeşte sau ceva, că nu 

mi-a adus vreun jucător pe 

care-l cerusem şi-i zic: «Spu-

ne». Şi zice: «Am fost sunat 

de la Bucureşti, vine Dan 

Petrescu antrenor, trebuie 

să vii luni la Bucureşti să 

discutăm despre rezilierea 

contractului»”, povestea, în 

iulie 2017, Miriuţă.

De altfel, Dan Petrescu 

este unul dintre puţinii teh-

nicieni care au rezistat un 

sezon complet pe banca „fe-

roviarilor”. Ultimele zvonuri 

susţin că acesta este aproa-

pe de o revenire în Gruia să 

„salveze” o echipă care... e 

pe primul loc, cu prima şan-

să la un nou titlu în Liga 1.

„Mândria Ardealului”: 

clubul la care, din păcate, 

calmul şi răbdarea ardele-

nească nu se mai află prin-

tre ingredientele unei echi-

pe de succes.

Conceicao îşi ia adio doar de la fani

Antonio Conceicao a antrenat echipa CFR Cluj în 2009, 2015-2016 şi 2018-2019
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