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ACTUALITATE

Se modernizează parcarea 
Aeroportului
Pasagerii care tranzitează aeroportul ar putea 
benefi cia cu mai mare uşurinţă de sistemul 
de transport în comun al oraşului.  Pagina 5
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Bătaie pe hotelurile Clujului
Nici bine nu a fost anunţată data festiva-
lului Untold, că deja au fost ocupate 50% 
dintre locurile de cazare.  Pagina 3

SOCIAL

Un copil a povestit 
la grădiniţă că tatăl lui 
a omorât un om
Un copil de 6 ani a povestit la grădiniţă 
cum tatăl lui a omorât un om, căruia i-ar 
fi  tăiat o mână.  Pagina 6

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

Căsuțele celor 89 de comercianți, caruselul cu 3000 de luminițe, igluul urșilor polari, ieslea de Crăciun, 
jocurile de mari dimensiuni, patinoarul, aromele băuturilor fierbinți și a preparatelor tradiționale gătite pe 
loc vor trezi, cu siguranță, emoția sărbătorilor. Pagina 2

ECONOMIE

Mărirea salariului minim, 
decisă săptămâna viitoare

ACTUALITATE

Regizorul Tudor Giurgiu, audiat 
la DNA în calitate de martor

Ministrul Muncii, Violeta 
Alexandru a declarat miercuri, 
într-o conferinţă de presă, că 
suma cu care va fi  mărit sala-
riul minim, precum şi modul de 
calcul vor fi  stabilite săptămâ-
na viitoare. Alexandru a preci-
zat că se lucrează cu trei scena-
rii şi nu a vrut să ofere infor-
maţii suplimentare după ce 
marţi premierul Ludovic Orban 
a anunţat că salariul minim ar 
putea fi  majorat cu 7,2%.

„Decizia fi nală nu se ia în a-
ceastă săptămână. Mai avem în-
tâlniri. Ne prezentăm în faţa pr-
tenerilor sociali cu 3 scenarii 
astfel încât să luăm împreună 
cea mai bună decizie. Va fi  o 
creştere, acum lucrăm la scena-
riile care să arate care va fi  a-

ceastă creştere. Dar scenariile 
pe care lucrăm ne arată diferi-
te tipuri de creşteri. Spre sfârşi-
tul săptămânii viitoare vom lua 
o decizie”, a precizat Violeta 
Alexandru.

„Nu ne interesează să anun-
ţăm electoralist o anumită ma-
jorare, cum a făcut PSD, cu 100 
de lei, ci această majorare să fi e 
sustenabilă”, a spus şi vicepre-
mierul Raluca Turcan.

Conform unor calcule, la un 
salariu minim brut de 2080 de 
lei, creşterea ar urma să fi e de 
aproape 150 de lei, însă dacă 
procentul de 7,2% va fi  aplicat 
la salariul minim net, adică su-
ma pe care o ia angajatul în mâ-
nă, creşterea ar urma să fi e de 
aproximativ 90 de lei.

Regizorul Tudor Giurgiu s-a 
prezentat, miercuri, la DNA, un-
de a fost audiat ca martor într-un 
dosar în care se verifi că fapte de 
abuz în serviciu săvârşite de con-
ducerea Centrului Naţional de 
Cinematografi e.

„Bănuiesc că procurorii anti-
corupţie doresc să vadă dacă 
acuzaţia de abuz în serviciu a 
conducerii CNC din acea vre-
me, mă refer la anii 2010–2012, 
e validă sau nu, în condiţiile în 
care există nişte prevederi în le-
ge care spun că realizarea unor 
fi lme trebuia făcută în termen 
de 2 ani de la semnarea con-
tractelor de credit şi predarea e-
fectivă a fi lmelor la termen de 
6 luni după semnarea contrac-
telor”, a precizat Giurgiu.

„Analizând modul în care 
noi, producătorii, am realizat 
şi am depus copiile, ei au con-
siderat că există în tot proce-
sul ăsta nişte inadvertenţe”, a 
mai punctat directorul Festiva-
lului Internaţional de Film din 
Transilvania (TIFF), la ieşirea 
de la DNA.

Acesta a precizat că a fost au-
diat în calitate de martor şi le-a 
explicat anchetatorilor exact ca-
re a fost intenţia legiuitorului, el 
participând la procesul de reali-
zare a legii cinematografi ei.

„Am explicat faptul că inten-
ţia principală a fost ca producă-
torii să primească un credit de 
la Centrul Naţional de Cinema-
tografi e şi să realizeze fi lmul”, 
a conchis regizorul.
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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Pericolul public din trafic: trotineta sau șoferul? 
Continuă controversele în jurul accidentului în care a fost implicat un copil de doar 10 an aflat pe trotinetă. Pagina 4

Dreptate pentru victime
3 din 4 cazuri de acte sexuale cu copii sunt judecate ca fapte consimțite
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a pus România sub supraveghere din cauza incapacității 
de a dezvolta o practică  judiciară  uniformă  î n legă tură  cu noț iunea de consimț ă mâ nt pentru a face 
o deosebire clară  î ntre cazurile de viol ș i cele de act sexual cu un minor. Ce spun avocații clujeni? Pagina 6

Vineri se deschide Târgul de Crăciun 
și se aprind luminițele de sărbători
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Accident pe varianta 
ocolitoare de est
Un accident rutier a avut loc, miercuri du-
pă-masă, pe varianta ocolitoare Cluj-Napoca 
Nord Est. Potrivit ISU Cluj, o autospecială cu 
modul de descarcerare, un echipaj SMURD și 
unul SAJ au fost alertate, miercuri, în jurul 
orei 14:10, ca urmare a unui eveniment ruti-
er pe varianta estică de ocolire a municipiu-
lui Cluj-Napoca. Pompierii sosiţi la locul 
evenimentului au găsit două autoturisme 
avariate, dintre care unul răsturnat pe o 
parte în canalul de colectare a apelor pluvi-
ale de pe marginea părţii carosabile. 
Ocupanţii autoturismelor erau ieșiţi din 
acestea la sosirea echipajelor de interven-
ţie. Doi bărbaţi cu vârste de 19 și 47 de ani 
au fost consultaţi de către echipajele de sal-
vare și au fost transportaţi la spital, conști-
enţi și cooperanţi. „Conform primelor infor-
maţii, un conducător auto de 47 de ani, din 
judeţul Satu Mare, sat Doba, la efectuarea 
unui viraj la stânga spre un drum local, nu 
ar fi  acordat prioritate de trecere unui auto-
turism condus din sens opus de către un șo-
fer de 19 ani, din comuna Luna, intrând în 
coliziune cu acesta. Lipsă alcool”, se arată 
într-un comunicat remis de IPJ Cluj.

Reţinut pentru conducere 
fără permis
La data de 19 noiembrie, poliţiștii din 
Gherla au depistat un bărbat în vârstă de 
42 de ani din Cluj care conducea un auto-
vehicul pe raza DN1C prin comuna Bonţida 
fără a deţine permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule. În baza proba-
toriului administrat, poliţiștii l-au reţinut 
pe bărbat pentru 24 de ore. „În continua-
re, se fac cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracţiunii de conducere a unui vehicul fă-
ră permis de conducere. Acesta a mai fost 
cercetat pentru o faptă de conducerea unui 
vehicul fără permis de conducere, fi ind de-
pistat în trafi c fără permis în anul 2018”, 
transmite IPJ Cluj.

Prinşi în flagrant delict
La data de 19 noiembrie, în jurul orei 
19:00, poliţiștii din cadrul Poliţiei munici-
piului Turda au prins în fl agrant delict 4 
bărbaţi cu vârste cuprinse între 17 și 31 de 
ani, din Turda și comuna Luna, imediat du-
pă sustragerea unor bunuri. „Cei în cauză 
au fost depistaţi pe strada Avram Iancu, iar 
asupra lor au fost găsite bunuri sustrase 

dintr-un imobil din apropiere (o trotinetă, 
două covoare, aparat electrocasnic). 
Bunurile au fost predate părţii vătămate. În 
cauză se efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracţiunii de furt”, spun repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Razie în Cluj-Napoca
În perioada 19 – 20 noiembrie, poliţiștii 
din cadrul tuturor secţiilor de poliţie de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca, împreună 
cu jandarmi, au derulat acţiuni pe raza de 
competenţă pentru prevenirea faptelor an-
tisociale, pentru identifi carea și sancţiona-
rea celor care încalcă prevederile legale, 
pentru reducerea numărului de accidente 
rutiere. „S-a acţionat, cu precădere, în ur-
mătoarele zone: Piaţa Mărăști, strada 
Dorobanţilor, Piaţa Gării, strada Negoiu și 
cele adiacente acesteia, strada Grigore 
Alexandrescu, Aleea Peana. În cadrul acţi-
unii, au fost legitimate 50 de persoane și 
controlate 41 de autovehicule. Pentru ne-
regulile constatate, au fost aplicate 21 de 
sancţiuni contravenţionale și au fost reţi-
nute două certifi cate de înmatriculare și 
un permis de conducere”, se arată într-un 
comunicat de presă al IPJ Cluj.

Pe scurt

Numărăm zilele până 

la aprinderea luminiţelor 

din Piaţa Unirii, ce vor 

da startul sărbătorilor 

de iarnă. Târgul de 

Crăciun din Cluj-Napoca 

se afl ă anul acesta sub 

semnul jocului şi a veseli-

ei şi va fi  locul de adunare 

al întregului familion, 

începând cu 22 noiembrie.

Ediţia din acest an a Târ-

gului de Crăciun va începe 

cu weekend de poveste, mu-

zică şi jocuri, între 22 şi 24 

noiembrie.

Un moment de folclor au-

tentic destinat să aducă ma-

gia anilor istorici printre noi 

– un recital de bucium – va 

anunţa începutul Târgului de 

Crăciun, vineri, de la ora 19:00.

La 19:15 va avea loc mo-

mentul deschiderii ofi ciale a 

Târgului de Crăciun şi aprin-

derea luminiţelor de sărbători 

în Piaţa Unirii.

Corul Filarmonicii de Stat 

Transilvania se va alătura fa-

milionului cu îndemnul “Rock 

the lights”, iar Horia Brenciu 

şi HB Orchestra vor încheia 

prima seară a Târgului de Cră-

ciun cu un concert exploziv.

A doua zi a weekendului 

inaugural începe cu jocuri or-

ganizate de cel mai noncon-

formist ONG din România, 

Beard Brothers.

De la ora 15:00, Cercul În-

treg aşteaptă vizitatorii la bra-

dul mare, la o şezătoare pli-

nă de farmec.

Prichindeii vor fi  întâmpinaţi 

de fel de fel de personaje îndră-

gite din poveşti, totul culminând 

cu spectacolul de teatru de pă-

puşi “Scufi ţa Roşie şi lupul cel 

fl ămând”, de la ora 17:00.

De la ora 19:00, Hanu’ cu 

bragă şi Subcarpaţi vor cuce-

ri Piaţa Unirii cu reinterpretări 

ale folclorului românesc prin 

instrumente tradiţionale de su-

fl at şi de percuţie, precum şi 

combinaţii neaşteptate între 

underground şi folclor.

Duminică revin la bradul 

mare celebrele “Poveşti la gu-

ra sobei”, organizate de Ur-

bannect, cu aventurile neas-

tâmpăratului Pinocchio, ce vor 

ţine copiii cu sufl etul la gură.

Seara, muzica îşi va face 

din nou loc pe scenă, când 

Armonia Music va cânta mu-

zică veche românească, rein-

terpretată într-o manieră no-

uă şi inedită, iar Oamenii Di-

mineţii îşi vor spune poves-

tea muzicală.

Surprize pentru 
tot familionul

Calul cu coarne, omul de 

zăpadă din zaruri şi domi-

no joker îi vor întâmpina pe 

clujeni şi pe turiştii curioşi, 

pentru a-i introduce încet-în-

cet în povestea Crăciunului. 

Misterul, magia şi surprize-

le vor aduce bucurie pe fe-

ţele tuturor.

Căsuţele celor 89 de co-

mercianţi, caruselul cu 3000 

de luminiţe, igluul urşilor 

polari, ieslea de Crăciun, jo-

curile de mari dimensiuni, 

patinoarul, aromele băuturi-

lor fi erbinţi şi a preparatelor 

tradiţionale gătite pe loc vor 

trezi, cu siguranţă, emoţia 

sărbătorilor.

Joaca îi va ţine laolaltă pe 

cei mari şi pe cei mici la 

Jo’COOL de Crăciun, un tre-

asure hunt, care îi va purta 

pe la atracţiile din târg în sco-

pul de a-i descoperi mistere-

le. Tramvaiul lui Moş Crăciun, 

îşi va începe turele zilnice, pe 

traseul Bucium-Gară şi retur, 

în fi ecare după-amiază, de la 

ora 16:00 la 19:00.

Căsuţa lui Moş Crăciun va 

avea, în acest an, un program 

mai diversifi cat, pentru jucă-

uşii de toate vârstele. Activi-

tatea din weekendul inaugu-

ral va fi  dedicată, însă, pri-

chindeilor, care vor avea la 

dispoziţie doar 30 de minu-

te să găsească Condica lui 

Moş Crăciun.

A mai rămas o zi. Vineri 
se deschide Târgul de Crăciun
Târgul de Crăciun Cluj-Napoca va fi deschis anul acesta de vineri, 
22 noiembrie, şi până pe 31 decembrie

Ediţia din acest an a Târgului de Crăciun va începe cu weekend de poveste

Vineri 22 noiembrie
17.00 – animaţie stradală
19.00 – recital de bucium
19.15 – deschiderea ofi cilaă 
a Târgului de Crăciun și aprin-
derea iluminatului festiv
19.30 – rock the lights: 
Corul Filarmonicii de Stat 
Transilvania
20.30 – concert Horia Brenciu

Sâmbătă 23 noiembrie
14.00 – jocuri cu Beard 
Brothers
15.00 – cercul întreg – șeză-
toare fermecată
16.00 – animaţie stradală
17.00 – teatru de păpuși: 
Scufiţa roșie și lupul cel 
flămând
19.00 – concert Subcarpaţi 
și Hanu’

Duminică 24 noiembrie
14.00 – jocuri cu Beard 
Brothers
18.30 – povești la gura so-
bei: Pinocchio
20.00 – Să cântăm românește
21.00 – Concert Oamenii 
Dimineţii

Program Târg 
de Crăciun – 
primul weekend
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#FĂRĂȘTIRI

În 23 septembrie 1985, Giancarlo Siani, jurnalist la cotidianul «Il Mattino», a fost asasinat de Camora (Mafi a napoletană).
A fost împușcat în mașină, la câțiva metri de casă. Abia împlinise 26 de ani.

„Criminalitatea, 
corupţia nu se combat 
numai cu Poliţia. 
Pentru a alege, 
oamenii trebuie să ştie, 
să cunoască faptele. 
Ceea ce un jurnalist 
trebuie să facă este 
să informeze!”

Giancarlo Siani
        jurnalist

Primele 15.000 de abona-

mente pentru cea de-a 

şasea ediţie a festivalului 

Untold s-au vândut 

în 30 de secunde

Povestea Untold continuă 

şi anul viitor, între 30 iulie şi 

2 august, când va reuni iarăşi 

sute de mii de fani. Dată ofi -

cială a celui mai mare festi-

val de muzică electronică din 

ţară a fost anunţată luni.

„Cei care nu au reuşit să-şi 

achiziţioneze astăzi un abo-

nament pentru ediţia din 2020 

mai au o şansă săptămâna vi-

itoare. Miercuri 27 noiembrie, 

ora 14.00 e disponibilă o no-

uă serie de abonamente la 

preţuri speciale începând de 

la 119 euro plus taxe. Acestea 

pot fi  achiziţionate doar de 

cei care s-au înregistrat pe si-

te-ul festivalului”, anunţă or-

ganizatorii festivalului.

Edy Chereji, director co-

municare & marketing Un-

told: „Primele abonamente la 

acest preţ special, cel mai 

bun pe care îl putem oferi la 

ediţia de anul viitor, vor în-

cepe de la 109 euro plus ta-

xe, abonament general de 4 

zile, iar cel VIP pentru patru 

zile va fi  miercuri la 309 plus 

taxe. Avem experienţă plăcu-

tă din anii precedenţi când 

de fi ecare dată primele abo-

namente s-au epuizat inapro-

ximativ 30 de secunde până 

la 2 minute. Asta înseamnă 

că avem cu adevărat fani ca-

re ne iubesc şi îşi doresc să 

ajungă în vara la Cluj.”

La scurt timp după ce a 

fost anunţată data festivalu-

lui: 30 iulie – 2 august, au 

fost ocupate deja 50% dintre 

locurile de cazare de la Cluj.

„În 3 minute am avut 5 

mail-uri în care ne-au solici-

tat să le rezervăm camere. 

Avem totuşi şi oameni care 

la ediţia din acest an care au 

venit la noi şi şi-au rezervat 

deja locurile pentru anul vi-

itor, deşi nu se cunoştea pe-

rioada exactă, aşa că vor avea 

întâietate. Anul trecut, într-o 

lună de zile toate locurile 

scoase au fost închiriate”, a 

spus Gabriel Mărcuş, direc-

tor marketing hotel, citat de 

ştirileprotv.ro.

Ediţia aniversară cu nu-

mărul 5 a festivalului Un-

told a adus la Cluj-Napoca 

în acest an peste 370.000 de 

oameni.

Untold 2020. Jumătate din hotelurile din Cluj au fost deja rezervate?

47 de cupluri au fost pre-

miate, miercuri, de muni-

cipalitatea clujeană la ani-

versarea „Nunţii de aur”.

În numele comunităţii clu-

jene, primarul municipiului 

Cluj-Napoca a oferit fi ecărui 

cuplu un premiu simbolic, în 

valoare de 1.000 lei, o fl oare 

şi o diplomă aniversară. Deşi, 

iniţial, doar 32 de cereri au 

fost depuse pentru acordarea 

„diplomei de aur” pentru cu-

plurile clujene care au împli-

nit 50 de ani de căsătorie ne-

întreruptă, 47 de familii s-au 

bucurat de distincţia oferită 

de municipalitate.

„Direcţia de Evidenţă a per-

soanelor, Direcţia Juridică şi 

Direcţia Economică precizea-

ză faptul că, văzând politica 

autorităţii publice locale în so-

cietatea actuală, în care «in-

stituţia familiei» este des pe-

riclitată de destrămarea prin 

divorţ, de a avea un deosebit 

respect pentru acele cupluri 

care au reuşit să păstreze in-

tactă legătura pe parcursul a 

50 de ani de existenţă, se im-

pune promovarea unui pro-

iect de hotărâre pentru acor-

darea «diplomei de aur» şi a 

câte unui premiu în valoare 

netă de 1.000 lei, din bugetul 

local, familiilor clujene care 

au depus cereri în perioada 

22.10 – 12.11.2019”, se arată 

în proiectul de hotărâre.

„Ei reprezintă un model 

pentru toate generaţiile cu pri-

vire la rolul şi locul familiei 

în societatea noastră. De ase-

menea, le-am mulţumit seni-

orilor pentru toată contribu-

ţia pe care au adus-o de-a lun-

gul timpului la ceea ce este 

astăzi Clujul. La mulţi ani tu-

turor!”, a declarat primarul 

Emil Boc, după festivitatea or-

ganizată la Casino, unde cei 

mai vioi seniori s-au lăsat pur-

taţi de muzică în paşi de dans.

Emil Boc a premiat seniorii 
„de aur” ai cetăţii!

Marcel Vela, noul minisitru 

de Interne, este de părere 

că Poliţia Română are nevo-

ie de o schimbare a nume-

lui, de o rebranduire.

Sindicatul Naţional al Agen-

ţilor de Poliţie (SNAP) a făcut 

publică o declaraţie a lui Mar-

cel Vela, cel care a afi rmat că 

vrea să schimbe numele Poli-

ţiei Române, totul pentru a o 

delimita de Poliţia Locală.

„Vreau rebranduirea Poliţi-

ei Naţionale, care acum se nu-

meşte Poliţia Română. Doresc 

s-o numim Poliţie Naţională, 

pentru a nu mai intra, pe ace-

laşi palier, în competiţie sau 

confl ict cu Poliţia Locală. Tot 

respectul faţă de Poliţia Loca-

lă, am fost primar 12 ani, am 

construit poliţie locală în sen-

sul că i-am găsit gardieni pu-

blici, după aceea poliţie comu-

nitară şi poliţie locală, băieţi 

destoinici, dar, ca să nu se su-

prapună atribuţiile, cred că tre-

buie să clarifi căm o delimita-

re clară între Poliţia Locală şi 

Poliţia Română, pe ultima s-o 

numim Poliţie Naţională. As-

ta ţine de rebranduire, ca să 

zic aşa...”, a declarat noul mi-

nistru de Interne.

Ministrul de Interne 
vrea să schimbe 
numele Poliţiei Române
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„S-o spunem pe şleau, 

Clujul n-are parcuri!”, 

este mesajul deputatului 

independent de Cluj, 

Adrian Dohotaru.

Cel mai mare parc din Cra-

iova, Parcul „Nicolae Roma-

nescu”, are 93 de hectare, în 

timp ce Parcul Central „Simi-

on Bărnuţiu” are doar 13 hec-

tare, afi rmă parlamentarul clu-

jean. Mai departe, al doilea 

parc ca mărime din reşedinţa 

judeţului Olt, Parcul Tinere-

tului, are 60 de hectare, în 

timp ce Baza Sportivă din Ghe-

orgheni, pe care activiştii o 

vor legată de Parcul Est, se 

întinde pe doar 10 hectare.

„În Parcul Tineretului e şi 

un aquapark, dar e la mar-

ginea oraşului, nu ca cel pro-

pus la noi de Primărie în Par-

cul Est, într-o zonă deja aglo-

merată şi care se va aglome-

ra şi mai tare din cauza con-

strucţiei cartierului Sopor. Al 

treiea parc la noi, pe malul 

Someşului, Parcul Feroviari-

lor în curs de amenajare pâ-

nă în 2022, este de 5 hecta-

re. Al treilea parc din Craio-

va, Parcul Craioviţa, de ase-

menea propus pentru reabi-

litare, are 32 de hectare”, 

dezvăluie Dohotaru.

„Situaţia parcurilor e doar 

un exemplu, eu m-am bucu-

rat în special de Parcul Roma-

nescu, amenajat de un primar 

cu viziune la începutul seco-

lului XX. Dar, dacă ne vizităm 

ţara, dacă studiem cum se 

amenajează parcuri sau aqua-

parkuri, brusc renunţăm şi la 

complexul de superioritate al 

ardeleanului, «aka» Cluj Ca-

pitală, indus şi propagandis-

tic dinspre politic”, mai afi r-

mă deputatul clujean.

„Cele menţionate de tine 

nici măcar nu sunt parcuri, 

sunt grădini. Pentru a fi  parc, 

e necesară o suprafaţă mini-

mă de spaţiu verde (20 de hec-

tare, dacă nu mă înşel). Doar 

«Iuliu Haţieganu» e parc. Deci 

stăm şi mai rău decât se ştie 

la capitolul spaţii verzi”, aver-

tizează clujeanul Ovidiu.

Dohotaru: „Craiova-i în 
fruntea Clujului la parcuri!” Tăierea copacilor 

din pădurea Hoia-Baciu 

a devenit una dintre 

probleme importante pen-

tru tot mai mulţi clujeni.

Pe internet a reapărut în ul-

timele zile o petiţie online ca-

re îi îndeamnă pe clujeni să 

semneze împotriva tăierilor 

abuzive ale copacilor din pă-

durea Hoia-Baciu.

„Se taie în Pădurea Hoia iar 

primarul Emil Boc ignoră proble-

ma. Dar sunt mai multe tăieri le-

gale decât ilegale, de pe proprie-

tăţi private. Toamna-iarna vor fi  

presiuni şi mai mari de tăiere pen-

tru lemn de foc. Soluţie există: în-

ţelegere pentru a crea o pădu-

re-parc între Primăria Cluj, Con-

siliul Judeţean, Direcţia Silvică, 

proprietari privaţi şi ecologişti. 

Miza e mare: să conservăm unul 

din plămânii verzi ai oraşului, să 

ne dea un aer cât mai bun. Pri-

marul Emil Boc a promis că dis-

cută cu proprietarii privaţi, că fa-

ce pădure-parc, dar ne-a păcălit. 

În ciuda insistenţelor noastre la 

întâlnirile directe, prin telefon 

sau prin media şi în ciuda fap-

tului că avem petiţia cu cele mai 

multe semnături a oraşului, ne-a 

aburit în continuu. Mai nou, spu-

ne că legea nu îi permite să fa-

că nimic. Dar atunci de ce să 

minţi că discuţi cu proprietarii 

privaţi sau că faci pădure-parc 

fără tăieri?”, este textul petiţiei.

Până în prezent au fost strân-

se peste 9.000 de semnături pen-

tru salvarea pădurii.

Pădurea Hoia-Baciu, care se 

afl ă sub ocrotirea Ocolului Sil-

vic Cluj, este situată pe raza ad-

ministrativă a comunei Baciu, 

a explicat primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc. Edi-

lul dezvăluia că, în toamna anu-

lui trecut, a fost aprobată o run-

dă de tăieri, fapt confi rmat şi de 

şeful Ocolului Silvic Cluj, Adri-

an Apostoaie. „Suntem între cio-

can şi nicovală, nu ştim cum 

să-i împăcăm şi pe ecologişti şi 

pe proprietari!”, a declarat Apos-

toaie, pentru Monitorul de Cluj.

Iniţiatorii petiţiei încearcă 

să găsească soluţii pentru a 

împăca pe toată lumea. Pro-

prietarii care au, teoretic, drep-

tul de a exploata o mică su-

prafaţă de pădure pot fi  des-

păgubiţi, susţin aceştia.

„E un preţ mic pe care un 

oraş precum Clujul îl poate plă-

ti pentru a nu se sufoca. Paza 

pădurii poate fi  făcută şi efi ci-

ent. Dacă Ocolul Silvic recu-

noaşte că nu se descurcă, tre-

buie găsit alt paznic. Nu în ul-

timul rând, pădurea poate de-

veni o sursă reală de venit pen-

tru comunitate. Pădurea Ho-

ia-Baciu este una dintre cele mai 

cunoscute din România şi poa-

te atrage turişti dacă se decide 

că aceasta este soluţia pentru 

salvarea ei. Autorităţile nu vor 

mai evita problema dacă ne 

strângem sufi cient de mulţi şi 

le cerem să salveze pădurea”, 

se mai arată în petiţie.

Ecologiştii arată cu degetul 

spre nepăsarea autorităţilor, pe 

care îi acuză că „sunt părtaşi la 

jaful interlopilor”.

„În prezent pădurea dis-

pare din vina interlopilor şi 

a autorităţilor nepăsătoare 

sau părtaşe la jaf. Dacă în 

câţiva ani vom mai avea doar 

arbori solitari dincolo de Mu-

zeul Satului, va fi  vina noas-

tră pentru că nu am reuşit 

să ne unim şi să salvăm a-

ceastă pădure. Haideţi să ară-

tăm că nu ne lăsăm îmbătaţi 

cu iluzia unui oraş de 5 ste-

le şi că putem să infl uenţăm 

deciziile care ne privesc. Hai-

deţi să salvăm Pădurea Ho-

ia-Baciu! Semnează şi tu pe-

tiţia şi trimite-o la cât mai 

mulţi prieteni!”, mai scriu 

iniţiatorii petiţiei.

Petiţie online împotriva tăierii pădurii Hoia-Baciu

Circulaţia pe trotinetă, 

fie ea normală sau elec-

trică, este un mister 

total şi nimeni nu ştie 

pe unde ar trebui acest 

tip de vehicul să mear-

gă: pe trotuar sau pe 

carosabil? Pe de o parte, 

vehiculele electrice par 

a fi mult prea rapide 

pentru a circula în sigu-

ranţă pe trotuar, printre 

pietoni. Pe de altă parte, 

acestea nu ar fi nici 

suficient de rapide 

pentru a putea participa 

la trafic pe carosabil, 

alături de maşini, având 

în vedere faptul că vite-

za maximă pe care 

o pot atinge este de 25 

de kilometri pe oră.

Tată: Copilul a fost forţat 
să iasă în stradă

Tatăl copilului de 10 ani 

lovit de un autoturism pe stra-

da Septimiu Albini, marţi di-

mineaţa, a precizat că troti-

neta utilizată era o trotinetă 

normală, fără propulsie elec-

trică, aşa cum s-a vehiculat 

în spaţiul public. Copilul a 

fost forţat să iasă în stradă 

de faptul că trotuarele s-au 

transformat în parcări.

Părintele precizează că fi -

ul lui nu circula pe partea 

carosabilă, ci a fost obligat 

să ocolească autoutilitara ca-

re bloca trotuarul. ”Încerca-

rea de a ocoli utilitara s-a fă-

cut fără a utiliza trotineta, 

aceasta fi ind acroşată de par-

tea frontală a maşinii (VW) 

şi copilul lovit şi proiectat 

cu oglinda dreaptă. Există 

martori care au precizat ca 

datorită distanţei mici de pe 

trotuar, a uşilor autoutilita-

rei rabatate spre laterale şi 

a materialelor ce le descar-

că, făcea imposibilă atât de-

plasarea pietonilor pe trotu-

ar, cât şi a altor copii care 

se deplasau cu trotinete spre 

şcoală. Aceştia erau forţaţi 

să ocolească obstacolele pe 

partea carosabilului”, a pre-

cizat tatăl copilului.

”Conform măsurătorilor 

efectuate de echipajul Po-

liţiei Rutiere Cluj, urmele 

de frânare au fost de 9,6m. 

Am contactat un profesor 

universitar din cadrul Uni-

versităţii Tehnice Cluj-Na-

poca, iar acesta a precizat 

că în funcţie de greutatea 

autoturismului, starea ca-

rosabilului, gradul de uzu-

ră al anvelopelor, tipul lor 

şi sistemului de frânare, vi-

teza de deplasare ar fi cu-

prinsă între 58 şi 69km/h. 

Din poză se poate vedea au-

toutilitara care blochează 

trotuarul (…) Starea copi-

lului este bună, sperând că 

şi examenul neurologic să 

infirme orice afecţiune”, a 

mai spus tatăl copilului.

Şofer: „Cine imi plăteşte 
daunele?”

Şoferul a mărturisit că nu 

el este vinovat pentru acci-

dentul de pe Septimiu Albi-

ni şi este nemulţumit de fap-

tul că familia copilului nu 

doreşte să plătească pagu-

bele materiale.

„Duba parcată neregula-

mentar exact în curbă poate 

fi  trasă la răspundere doar şi 

numai pentru parcare nere-

gulamentară şi sancţionat ca 

atare. Eu circulam pe banda 

mea de mers, mult sub vite-

ză legală, dat fi ind aglome-

raţia de la ora aceea. Copilul 

de 10 ani se face răspunză-

tor de accident, deoarece a 

pătruns pe carosabil, pe con-

trasens, a ţâşnit practic brusc 

de după dubă, fi ind în cobo-

râre pe deal, şi a intrat direct 

în lateralul maşinii mele. Că 

era trotinetă electrică sau nor-

mală nu este relevant. Că du-

ba era parcată acolo este ire-

levant. Că în acel moment pe 

trotuarul rămas liber dintre 

imobil şi dubă circulau pie-

toni şi copilul a ales să intre 

pe carosabil, tocmai pentru 

că nu avea loc de aceşti pie-

toni, e iarăşi irelevant. Din-

colo de faptul că îmi pare rău 

de acest copil, am o pagubă 

se pare de câteva mii lei, pe 

care părinţii copilului vino-

vat nu vor să o achite (dat 

fi ind că vehiculul trotinetă 

implicat nu avea asigurare) 

(…) Oricine e vinovat, nu-

mai ei nu, şi iresponsabili-

tatea lor de a oferi acestui 

copil o conduită minimă a-

supra regulilor elementare 

de circulaţie într-un oraş aglo-

merat precum Clujul. Din 

perspectiva mea rămâne să 

mă adresez instanţei de ju-

decată pentru ca să îmi re-

cuperez prejudiciul, iar lor 

le doresc şi mai mult noroc 

pentru data viitoare când co-

pilul lor va sări poate în fa-

ţa unui vehicul în mers”, a 

fost replica şoferului.

IPJ Cluj: Instanţa se va 
pronunţa asupra vinovăţiei

Reprezentanţii Poliţiei au 

revenit cu câteva precizări 

în acest caz. „În cauză a fost 

întocmit un dosar penal pri-

vind comiterea infracţiunii 

de vătămare corporală din 

culpă. Referitor la autoutili-

tara parcată pe trotuar men-

ţionăm că şoferul acesteia a 

fost identifi cat, iar datele 

acestuia, precum şi poziţia 

exactă a autovehiculului au 

fost cuprinse în documente-

le întocmite cu ocazia cerce-

tării la faţa locului. Cu pri-

vire la vinovăţia/gradul de 

vinovăţie al persoanelor im-

plicate, doar instanţa de ju-

decată se va pronunţa”, a 

precizat purtătorul de cuvânt 

al IPJ Cluj, Carmen Pompaş.

Pericolul public din trafic: trotineta sau şoferul?
Continuă controversele în jurul accidentului în care a fost implicat un copil de doar 10 an aflat pe trotinetă

Circulaţia pe trotinetă, fie ea normală sau electrică, este un mister total şi nimeni nu ştie pe unde ar trebui acest tip de vehicul să meargă
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Carbochim Cluj 
schimbă proprietarii

Un pachet de 41,5% din 
Carbochim, cel mai mare pro-
ducător de abrazive din 
România, schimbă proprietarii: 
tranzacţie de 31 milioane lei
Un pachet de 2 milioane de 
acţiuni reprezentând 41,5% 
din capitalul social al 
Carbochim Cluj-Napoca (sim-
bol bursier – CBC), cel mai 
mare producător de abrazive 
profesionale din România, 
și-a schimbat miercuri propri-
etarii într-o tranzacţie în va-
loare de 30,9 milioane lei, 
potrivit datelor BVB.
Astfel, tranzacţia a fost reali-
zată la un preţ de 15,1 lei pe 
unitate, respectiv cu 11% mai 
mare faţă de cel din ședinţa 
precedentă.
Compania nu a anunţat vânză-
torul sau cumpărătorul până la 
ora redactării acestei știri.
Carbochim este deţinută în 
proporţie de 26,8% de către 
Carbo Europe București și în 
proporţie de 25,1% de către 
Mircea-Petro Ionescu, în timp 
ce Viorel Dorin Popoviciu are 
o participaţie de 13%, iar 
Gheorghe-Titus-Dan are un 
pachet de 13% din numărul 
de acţiuni.
Acţiunile CBC se tranzacţio-
nează pe segmentul principal 
al Bursei de la București la 
același preţ cu cel de la finalul 
anului 2018, pe un rulaj de 
19.757 lei. Emitentul are o ca-
pitalizare de 67 milioane lei.

Pe scurt

Compania Goto Parking 

a anunţat că a demarat, 

în noiembrie, lucrările 

de modernizare şi dezvol-

tare a parcării 

Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj, care 

se desfăşoară cu sprijinul 

conducerii aeroportului 

şi al Consiliului Judeţean.

Lucrările nu vor afecta în 

niciun fel funcţionarea par-

cării, potrivit companiei. Pri-

ma fază de modernizare va 

fi finalizată până la Crăciun.

Proiectul are un acţiona-

riat nou, fi ind preluat 100% 

de NPL Resources, compa-

nie de tip antreprenorial fon-

dată în Bucureşti. Parcarea 

din faţa aeroportului, la ca-

re au început deja lucrările, 

se va numi Goto Parking, iar 

investiţia în prima fază a mo-

dernizării se ridică la apro-

ximativ două milioane de lei.

„Aceasta presupune rea-

lizarea unor lucrări precum: 

instalarea unor staţii de in-

trare Sense SI, ale unora de 

ieşire Sense SE, a unor bari-

ere de acces, a unor staţii de 

plată asistată, a unui sistem 

LPR (License Plate Recogni-

tion), a unuia de ghidare în 

parcare şi a staţiei mobilă de 

plată Sense Paydroid, cu un 

software unic în România”, 

se arată în comunicat.

Evoluţia aeroportului, de 

la 32.000 de pasageri în 1996 

la aproape trei milioane în 

2018, este semnifi cativă. Pe 

baza acestor rezultate, se es-

timează că în 2035 se va ajun-

ge la un număr de şapte mi-

lioane de pasageri, trend ce 

necesită susţinere şi, mai ales, 

impune ca toate facilităţile 

oferite de aeroport să fi e la 

un nivel „state of the art”, 

pentru ca ele să sprijine dez-

voltarea acestei instituţii şi 

să se ridice la nivelul ei de 

exemplu de bune practici. 

Noua parcare „smart” va fi  

pe măsura acestor standarde.

„Ne-am implicat în acest 

proiect nu doar în calitate 

de companie care investeş-

te pentru ca oraşului să i 

se aducă un beneficiu eco-

nomic semnificativ. Moder-

nizarea parcării reprezintă 

şi o iniţiativă antrepreno-

rială cu ajutorul căreia ne 

asigurăm că facilităţile ofe-

rite de aeroport susţin 

obiectivele de business ale 

acestuia. La fel ca orice 

proiect de anvergură din 

România, şi acesta are un 

istoric, însă credem că, ges-

tionat competent şi cu apor-

tul tuturor părţilor impli-

cate, poate să devină mân-

dria Clujului în 2020”, de-

clară Horea Crăciun, admi-

nistratorul GotoParking şi 

managerul de proiect.

După o perioadă lungă în 

care se încercase fără suc-

ces conectarea mai eficien-

tă a aeroportului cu reţea-

ua de transport în comun a 

oraşului prin introducerea 

unei linii de autobuz în par-

care, cu sprijinul Primăriei 

Municipiului Cluj-Napoca şi 

a conducerii aeroportului, 

în această fază de moderni-

zare se va implementa o so-

luţie în acest sens.

La ora actuală, se fac tes-

tele de trafi c cu un autobuz 

electric aparţinând CTP pen-

tru a încerca diverse soluţii 

de mutare a staţiei de auto-

buz existente în interiorul 

parcării. Astfel, pasagerii ca-

re tranzitează aeroportul ar 

putea benefi cia cu mai mare 

uşurinţă de sistemul de trans-

port în comun al oraşului.

Parcarea Aeroportului Cluj-Napoca 
intră într-un proces de modernizare
Încep lucrările de modernizare şi dezvoltare a parcării Aeroportului Internaţional Avram Iancu din Cluj

Compania Goto Parking a anunţat că a demarat, în noiembrie, lucrările de modernizare şi dezvoltare 
a parcării Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj

Noua Lege a pensiilor 

reprezintă un risc semnifi -

cativ la adresa defi citului 

public în 2020 şi în anii 

următori în condiţiile 

în care aceasta conţine 

majorări semnifi cative 

ale punctului de pensie 

în intervalul 2019-2021, 

arată Comisia Europeană 

în raportul care conţine 

constatările misiunii de 

supraveghere consolidată 

desfăşurată în România 

în 25 septembrie 2019.

Potrivit estimărilor Guver-

nului de la acel moment, cita-

te de Executivul comunitar, 

Legea pensiilor va majora chel-

tuielile guvernamentale cu 

0,8% din PIB în 2019, 2,3% 

în 2020 şi 4,9% în 2021, com-

parativ cu nivelul din 2018.

„Participanţii misiunii au 

subliniat că este neclar cum 

noua alege a pensiilor (în spe-

cial majorarea pensiilor cu 

40%) poate fi  pusă în aplica-

re fără modifi carea calendaru-

lui de implementare. Potrivit 

Consiliului Fiscal şi Băncii Na-

ţionale a României, implemen-

tarea Legii pensiilor în calen-

darul prevăzut în lege nu este 

compatibilă cu menţinerea de-

fi citului bugetar în limita a 3% 

din PIB prevăzută în Tratat”, 

se arată în raportul Comisiei.

Conform documentului 

CE, autorităţile române nu 

intenţionează să ia măsuri 

ca răspuns la recomandarea 

Consiliului din luna iunie 

2019 privind corectarea aba-

terii semnifi cative de la tra-

iectoria de ajustare în direc-

ţia obiectivului bugetar pe 

termen mediu (MTO).

În luna iunie a acestui an, 

Consiliul a recomandat Ro-

mâniei să ia măsurile nece-

sare pentru a se asigura că 

rata de creştere nominală a 

cheltuielilor publice primare 

nete nu depăşeşte 4,5% în 

2019 şi 5,1% în 2020, ceea 

ce corespunde unei ajustări 

structurale anuale de 1% din 

PIB în 2019 şi 0,7% în 2020.

„Reprezentanţii Ministeru-

lui de Finanţe au explicat că 

Guvernul României nu inten-

ţionează să realizeze o ajus-

tare structurală în 2019 sau 

2020”, se arată însă în rapor-

tul publicat miercuri.

Potrivit sursei citate, au-

torităţile române au aprobat 

plafonul de cheltuieli pentru 

bugetul pe 2020 şi de aseme-

nea au oferit misiunii Comi-

siei estimări pe termen me-

diu. „Ţintele de defi cit buge-

tar sunt 2,92% din PIB în 

2020, 2,99% din PIB în 2021, 

2,74% din PIB în 2022 şi 

2,40% din PIB în 2023. Re-

prezentanţii Ministerului de 

Finanţe nu au oferit şi ţinte-

le de defi cit structural dar au 

explicat că ţintele de defi cit 

bugetar sugerează că proce-

sul de ajustare structurală va 

începe abia în 2022”, se pre-

cizează în raportul Comisiei.

În opinia Executivului co-

munitar există riscul ratării 

ţintei de defi cit bugetar pe 

2019. În perioada ianuarie-au-

gust 2019 defi citul public pe 

cash a fost cu 0,6 puncte pro-

centuale mai mare decât în 

perioada similară a anului 

trecut. "Potrivit Consiliului 

Fiscal, există riscuri semnifi -

cative de depăşire a ţintei de 

defi cit pe 2019 şi chiar a ni-

velului de referinţă de 3% 

din PIB inclusă în Tratat. Acest 

lucru se datorează supraesti-

mării veniturilor şi subesti-

mării cheltuielilor. Consiliul 

Fiscal estimează că, dacă nu 

vor fi  adoptate măsuri supli-

mentare, defi citul bugetar ar 

putea să se situeze între 3,4% 

şi 3,7% din PIB în 2019", se 

arată în raportul Comisiei.

Avertisment: Noua lege a pensiilor, un risc 
semnificativ la adresa deficitului public
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O crimă care a avut loc 

în localitatea bistriţeană 

Aluniş a fost dezvăluită 

de un copil de şase ani. 

Micuţul a povestit cum 

tatăl lui, ajutat de mama 

lui, ar fi  omorât un alt 

bărbat pe care l-au tran-

şat după care l-au arun-

cat la câine. 

Cei doi soţi au fost con-

damnaţi la 15 ani şi 8 luni, 

respectiv 13 ani de închisoa-

re, în timp ce un alt bărbat 

care a participat la acţiune a 

primit şi el 14 ani şi 4 luni de 

închisoare.

Un craniu găsit pe câmp

Conform rechizitoriului, 

Tribunalul de pe lângă Tri-

bunalul Bistriţa-Năsăud, po-

liţiştii s-au sesizat după ce 

craniul unui bărbat a fost gă-

sit pe 30 august 2017 pe un 

câmp agricol la aproximativ 

o lună şi jumătate după ce 

a fost dat dispărut.

„Cel mai probabil în seara 

zilei de 17 iulie 2017, la locuin-

ţa inculpatului T.P. din satul Alu-

niş, unde se afl a acesta împre-

ună cu concubina sa, inculpa-

ta I.A.V., I.L. şi alte persoane, a 

venit victima, şi pe fondul con-

sumului de băuturi alcoolice, 

acesta din urmă i-a reproşat in-

culpatei că nu s-a mai întâlnit 

cu el pentru a întreţine rapor-

turi sexuale. În acest moment a 

intervenit T.P. replicând că în-

treţine relaţii cu I.A.V. de mai 

mult timp, astfel că între cele 

două persoane a izbucnit un 

confl ict verbal care a degenerat 

rapid în violenţe fi zice, victima 

fi ind lovită de către T.P. cu pum-

nul în faţă, căzând pe unul din 

paturile afl ate în încăpere”, se 

arată în rechizitoriu.

Crimă din cauza alcoolului

Cei doi bărbaţi care au par-

ticipat la crimă l-au lovit cu 

pumnii şi cu picioarele pe băr-

bat, în timp ce femeia a utili-

zat o bucată de lemn pentru 

a ucide victima. Totul s-a în-

tâmplat pe fondul consumu-

lui băuturilor alcoolice.

„Inculpaţii se afl au sub in-

fl uenţa băuturilor alcoolice, iar 

I.L. a lovit la rândul său victi-

ma, fi ind nemulţumit pentru 

că aceasta îi luase o vită cu mai 

mulţi ani în urmă, animal pe 

care nu i-l mai restituise. Vic-

timei i s-au aplicat lovituri in-

clusiv în timp ce era culcată pe 

pat şi nu era capabilă în acele 

momente să se apere din cau-

za stării de ebrietate în care se 

afl a. De asemenea, din probe-

le administrate rezultă că vic-

tima a fost şi proiectată în pe-

reţii imobilului, fi ind lovită cu 

capul de pereţi. După ce victi-

ma a fost astfel lovită, agreso-

rii s-au culcat, a doua zi con-

statând că aceasta a decedat”, 

au mai susţinut procurorii.

Trupul victimei a fost tran-

şat cu o drujbă, iar organul se-

xual şi o mână au fost date 

câinelui „Bobi”, în timp ce re-

stul trupului a fost pus într-o 

pătură şi aruncat la aproxima-

tiv 900 de metri de casă. Du-

pă ce a scăpat de cadavru, băr-

batul a aruncat patul pe care 

zăcuse victima şi a spălat sân-

gele din casă.

Toată povestea avea să ia-

să la suprafaţă după ce unul 

dintre copii familiei a poves-

tit totul la grădiniţă, iar auto-

rităţile s-au alarmat pentru re-

zolvarea cazului.

„Cei doi concubini au trei 

copii minori iar unul dintre 

ei, în vârstă de 5 ani şi 10 luni, 

a povestit la grădiniţă despre 

faptul că l-ar fi  văzut pe tatăl 

său când l-a ucis pe un băr-

bat. Minorul a mai relatat că 

tatăl său i-ar fi  tăiat victimei 

o mână şi organul sexual şi 

le-ar fi  aruncat la câini, iar re-

stul corpului victimei ar fi  în-

gropat-o într-un pârâu”, se 

mai arată în rechizitoriu.

Sinceritatea unui 
copil a băgat părinţii 
la închisoare
Un copil de 6 ani a povestit la grădiniţă 
o crimă oribilă comisă de părinţii lui

Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului (CEDO) 

a pus România sub supra-

veghere în 2016 din cauza 

incapacităţii de a dezvolta 

o practică  judiciară  

consacrată  ș i uniformă  

î n legă tură  cu noț iunea 

de consimț ă mâ nt pentru 

a face o deosebire clară  

î ntre cazurile de viol ș i cele 

de act sexual cu un minor.

Şi asta pentru că în 3 din 

4 dosare penale în care au 

fost judecate acte sexuale cu 

copii, judecătorii au apreci-

at că relaţiile intime au fost 

consimţite, deşi era vorba de 

fete cu vârste cuprinse între 

7 şi 13 ani.

În cei trei ani de când a 

fost pusă sub supraveghere, 

România nu a făcut nimic con-

cret în rezolvarea situaţiei, do-

vada fi ind cele opt cazuri ju-

decate între 2016 şi 2019 şi în 

care problemele semnalate de 

CEDO continuă să existe.

Specialiştii consultaţi sunt 

de acord că problema există 

inclusiv la nivel de Cod Pe-

nal, unde distincţia dintre act 

sexual cu un minor şi viol nu 

este clară.

Când un minor cu vârsta 

sub 15 ani este abuzat sexu-

al în România, şansele ca o 

instanţă de judecată naţiona-

lă să încadreze ca viol infrac-

ţiunea comisă sunt reduse. 

Statistic: cam o şansă din pa-

tru. Dacă agresorul nu lasă 

urme care să probeze con-

strângerea fi zică, judecătorii 

pleacă în cele mai multe ca-

zuri de la premisa că actul se-

xual s-a produs şi cu accep-

tul copilului căzut victimă.

În multe din aceste cazuri, 

justiţia română consideră că 

victime de 7, 9, 11 sau 13 ani 

şi-au dat consimţământul pen-

tru a întreţine relaţii sexuale 

cu abuzatorii lor. Dacă nu 

există urme ale constrângerii 

fi zice, care să dovedească fap-

tul că victima s-a împotrivit, 

judecătorii tind să adopte o 

încadrare juridică fundamen-

tată pe ideea că a existat o 

formă de consens între abu-

zat şi abuzator.

„Este o problemă de deli-

mitare pentru că diferenţa din-

tre viol şi act sexual cu un mi-

nor e una destul de simplă, 

juridic vorbind. Violul nu e 

consimţit, actul sexual cu un 

minor e consimţit. Minorii, 

după legea civilă, nu pot să 

îşi exprime până la 18 ani con-

simţământul, iar în anumite 

cazuri până la 16 ani. Însă 

consimţământul nu este bine 

defi nit”, a spus avocatul Ra-

du Chiriţă.

„Consideră că există con-

simţământ la un copil de 8 ani. 

Acesta este elementul proble-

matic. Legea nu stabileşte la 

ce vârstă actul sexual cu un 

minor trebuie să fi e conside-

rat un viol. Este o chestie ex-

clusiv de aplicare a legii. Este 

o explicaţie simplă pe proce-

dură. Problema este ce se în-

tâmplă în situaţia în care mi-

norul, fi ind implicat în rapor-

tul sexual, el consimte. Evi-

dent că acest consimţământ în 

lumea civilizată nu este vala-

bil. În România, de fapt, asta 

este problema. CEDO a con-

statat că în foarte multe speţe 

aceste raporturi sexuale apa-

rent consimţite nu sunt consi-

derate violuri, deşi ar trebui 

considerate ca atare. Decât să 

dovedească că a fost viol este 

mai simplu să spună că a fost 

un act sexual consimţit”, a 

spus Sergiu Bogdan, avocat.

România sub supraveghere
3 din 4 cazuri de acte sexuale cu copii sunt considerate ca fapte consimţite

Directorul Clubului Câinilor 

Utilitari, Vlad Popescu, a 

declarat, miercuri, că noua 

lege privind pensionarea 

animalelor de serviciu este 

binevenită şi că, în confor-

mitate cu vechea reglemen-

tare legală, „câinii erau 

casaţi ca dulapurile”, iar 

cazul cailor era „mai difi cil 

şi dramatic”.

Legea, adoptată de Came-

ra Deputaţilor pe 15 octom-

brie, cu unanimitate de vo-

turi, prevede următoarele be-

nefi cii pentru animalele de 

serviciu scoase din activita-

te: -dreptul la îngrijire pe via-

ţă, prin asigurarea accesului 

la servicii medicale regula-

te, respectiv hrănire, adăpos-

tire şi posibilitatea de miş-

care; -cazarea la unitatea un-

de animalul de serviciu şi-a 

desfăşurat activitatea sau în 

alte locaţii aparţinând ace-

leiaşi instituţii sau autorităţi 

publice, pe toată durata vie-

ţii sau până la adopţie; -asi-

gurarea condiţiilor necesa-

re pentru a fi adoptate (in-

structorii animalelor de ser-

viciu au prioritate la adop-

ţie). În ceea ce priveşte ad-

opţia acestor animale, ea se 

va face gratuit, instituţiile 

publice urmând să facă pu-

blice aceste informaţii, pe si-

te-urile proprii.

Animalele care au slujit statul vor beneficia 
de asistenţă medicală şi cazare pe viaţă
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Iubitorii de carte din Cluj 

au avut parte de un 

amplu eveniment editori-

al. Profesorul de limba 

română Gabriel Braic 

şi-a lansat a două carte 

intitulată „Semeseuri 

pentru oameni grăbiţi”.

Cartea „Semeseuri pentru 

oameni grăbiţi” prezintă ex-

perienţa personală pe care 

fi ecare o are şi pe care o va-

lorifi că. Cu gândul că nea-

mului nostru i se fură astăzi 

familia cu care ne petrecem 

tot mai puţin timp, profeso-

rul Gabriel Braic a lansat un 

„ghid” de menţinere armo-

nioasă a familiei.

„Mi s-a spus că această 

carte este un manual de in-

strucţiuni. Să ştiţi că aşa 

m-am gândit şi eu la ea, dar 

adevăratul manual de in-

strucţiuni este Biblia. Sin-

cere mulţumiri tuturor ce-

lor implicaţi în naşterea aces-

tei cărţulii. Este o carte de 

noptieră, se poate citi câte 

un articol pe seara”, spune 

Gabriel Braic.

Apropiaţii profesorului 

Gabriel Braic susţin că a-

ceastă carte este ca un ma-

nual pentru soţie, un manu-

al îndrumător.

„Sunt foarte încântat să fi u 

aici. Prietenul meu, Gabriel 

Braic a scris această carte ca 

un fel de manual, manual pen-

tru soţie. Este mai mult decât 

un manual, este un îndrumar. 

El are o gândire extrem de 

structurată. Cartea are 31 de 

capitole, unul pentru fi ecare 

zi. Fiecare capitol e structu-

rat sub diverse puncte, înce-

pând de la 1 la 8, de exem-

plu: Cum să petreci timp cu 

părinţii, 7 învăţături pentru 

copii, 7 pentru familie. Gabri-

el are o gândire foarte scolas-

tică, medievală. Cartea lui pu-

ne lucrurile la rând, la rost. 

Semeseuri pentru oameni gră-

biţi este o carte a delicateţii 

şi a fi rescului”, povesteşte 

prof. univ. Adrian Papahagi.

Gabriel Braic a lansat cartea 
„Semeseuri pentru familii grăbite”

După expediţiile de pro-

movare pentru cel mai 

recent lansat album, 

„Nord”, Luna Amară 

se întoarce la rădăcini 

şi aniversează 15 ani 

de la lansarea albumului 

de debut prin turneul 

de re-lansare 

a albumului „Asfalt”.

În acest final de săptă-

mână trupa ajunge la 

Cluj-Napoca şi Bistriţa cu 

concertul dedicat preponde-

rent pieselor compuse pe al-

bumul de debut. Multe din 

aceste piese (precum „Sim-

plify My Spider”, „Unfed” 

sau „Stare de graţie”) nu au 

mai fost interpretate LIVE 

pe scenă de peste 14 ani!

„Asfalt a fost, pentru noi, 

ca un jalon din acela de sla-

lom, pe care skiorul îl atin-

ge în coborârea lui către li-

nia de sosire. Cântam deja 

de 4 ani, casele de discuri 

nu se înghesuiau chiar de-

loc să ne semneze, publicul 

creştea ca număr şi apăru-

se primul clip, la Gri Dori-

an. Voiam să înregistrăm, 

dar erau bani puţini. Aşa că 

albumul ăsta a fost tras du-

pă posibilităţi, pe bucăţi, 

prin vreo 4 studiouri; iar 

când a fost gata, s-a găsit 

un singur producător, Gia-

nini Munteanu şi al său Re-

bel Music, care să dorească 

să-l vadă lansat pe piaţă. Nu 

e un album cu un sunet gro-

zav şi nici stilistic nu e vreo 

inovaţie. Însă amestecul ace-

la de grunge, punk, metal 

şi alternative rock, peste ca-

re Nick şi Mihnea au turnat 

toate angoasele, furiile, ner-

vii, iubirile, urile, tăcerile şi 

strigătele de ajutor ale unei 

alte (a câta?...) generaţii «de 

sacrificiu» – amestecul ace-

la a trezit ceva în oameni. 

Poate că exact aceleaşi fu-

rii, angoase, nervi, iubiri şi 

revolte. Şi asta e ceea ce 

considerăm că e cu adevă-

rat valoros la Asfalt. Şi, une-

ori, după câte un concert, 

mai vine un om la noi şi ne 

spune cum a crescut cu al-

bumul ăsta şi se vede pe ea 

sau el că a crescut frumos 

şi atunci simţim că am fost 

parte din evoluţia persona-

lă a cuiva şi asta e tot ce 

contează pentru noi; pentru 

că asta ne leagă de cei de 

lângă noi, într-un fel, pen-

tru totdeauna. Asfalt nu e 

despre asfalt. E despre cră-

păturile din el, pe acolo pe 

unde intră viaţa”, spune Mi-

hnea Blidariu (cantautor, 

chitară, trompetă).

Albumul de debut al for-

maţiei Luna Amară s-a cla-

sat anul acesta pe locul 25 

în Clasamentul celor mai 

bune 100 de Albume Rock 

autohtone.

Având o activitate, fără în-

trerupere, din 2000, Luna 

Amară este formaţia fanion 

pentru mai multe generaţii 

de consumatori de muzică li-

ve care apreciază mesajele 

sociale dar şi de dragoste, ale 

poeziilor care abordează di-

verse stări. În compoziţiile 

originale se pune accentul pe 

solourile de trompetă, riffu-

rile de chitară şi îmbinarea 

contrastantă a duetului de 

voci, cvintetul fi ind apreciat 

şi pentru secţia ritmică soli-

dă care stă la baza pieselor.

Luna Amară concertează la Cluj în cadrul turneului aniversar

22 noiembrie -Cluj-Napoca

23 noiembrie – Bistriţa

6 decembrie – Iași

7 decembrie – Suceava

13 decembrie -Pitești

14 decembrie – Craiova

25 ianuarie – Oradea

31 ianuarie – Timișoara

8 februarie – Târgu Mureș

3 aprilie – Constanţa

4 aprilie – Galați

Turneu Asfalt

Două tablouri semnate 

de Adrian Ghenie au fost 

vândute, marţi seara, 

la licitaţia de artă postbe-

lică şi contemporană 

organizată la Bucureşti.

Lucrarea „Untitled” a pic-

torului Adrian Ghenie a fost 

adjudecată, marţi seara, la 

preţul de 105.000 de euro, la 

licitaţia de artă postbelică şi 

contemporană organizată de 

Artmark în Capitală, iar ta-

bloul „Anemone” a fost vân-

dut cu 24.000 de euro.

Tabloul „Untitled” a fost 

estimat la 35.000 – 55.000 de 

euro, iar lucrarea „Anemone”, 

la 3.000 – 5.000 de euro.

Printre lucrările adjudeca-

te la preţuri ridicate s-au mai 

numărat: „Umbre negre” de 

Ion Ţuculescu – la 30.000 de 

euro, „Grădină” de Horia Ber-

nea – la 26.000 de euro, „Clovn 

cu coroană” şi „Două rodii” 

de Ştefan Câlţia – la 20.000 

de euro, respectiv 12.000 de 

euro, „Les chats de la discor-

de” de Georges Mazilu – la 

13.000 de euro, „Structuri” de 

Hans Mattis Teutsch – la 

12.000 de euro, „Trei siluete” 

de Sabin Bălaşa – la 11.000 

de euro, „Peisaj veneţian” de 

Corneliu Baba şi „Baroque” 

de Gheorghe Fikl – fi ecare la 

10.000 de euro.

Sesiunea a avut vânzări to-

tale de 578.175 de euro, cu o 

rată de adjudecare de 82,69%.

Adrian Ghenie, 
absolvent de Arte la Cluj

Născut în 1977, în Baia 

Mare, Adrian Ghenie a ab-

solvit Universitatea de Arte 

şi Design din Cluj şi s-a tot 

împărţit între acest oraş şi 

Berlin până în 2013, când a 

ales în cele din urmă capi-

tala germană.

Artistul român Adrian 

Ghenie a avut un parcurs 

ascendent constant pe pia-

ţa internaţională de artă în 

ultimii ani. În 2014, tânărul 

artist român a reprezentat 

una dintre surprizele unei 

licitaţii organizate de casa 

Sotheby's, la Londra, lucra-

rea acestuia „The Fake 

Rothko” fiind adjudecată 

pentru 1.778.422 de euro 

(1.426.500 de lire sterline), 

o sumă de patru ori mai ma-

re decât valoarea estimată 

de specialişti. De asemenea, 

suma pentru care a fost ad-

judecată lucrarea „The Fa-

ke Rothko” era la momen-

tul respectiv de şase ori mai 

mare decât cel mai ridicat 

preţ plătit anterior pentru 

un tablou al artistului Adri-

an Ghenie la o licitaţie. Lu-

crarea a fost pusă în vânza-

re de un colecţionar ameri-

can şi adjudecată de un in-

vestitor asiatic.

Adrian Ghenie a absolvit 

Universitatea de Arte din 

Cluj, unde l-a avut profesor 

pe reputatul pedagog Ioan 

Sbârciu, şi a fondat în 2005, 

împreună cu Mihai Pop, ga-

leria Plan B, extinsă ulteri-

or şi în Berlin. 

Plan B a organizat pavi-

lionul românesc la Bienala 

de la Veneţia din 2007, iar 

în 2008 a deschis un spa-

ţiu expoziţional permanent 

la Berlin, o premieră pen-

tru o galerie românească în 

străinătate.

Conform news.artnet.

com, Adrian Ghenie este de-

ja cunoscut la nivel interna-

ţional, lucrările sale aflân-

du-se în colecţiile unor im-

portante galerii şi muzee din 

lume, între care şi Centrul 

„Georges Pompidou”. Prin-

tre fanii artistului s-ar nu-

măra, conform sursei cita-

te, şi magnatul francez 

François Pinault, CEO-ul gru-

pului de lux Kering, care a-

re mai multe subsidiare, în-

tre care Alexander McQue-

en, Balenciaga şi Gucci.

Ghenie a mai vândut două tablouri
„Untitled” a fost adjudecată la preţul de 105.000 de euro, iar „Anemone” a fost vândut cu 24.000 de euro.

„Untitled” a fost adjudecată la preţul de 105.000 de euro, iar „Anemone” a fost vândut cu 24.000 de euro.
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Europa ar trebui să devi-

nă mai interesată de secu-

ritatea Georgiei şi a 

Ucrainei, ţări riverane 

Mării Negre, susţine gene-

ralul (r) american Ben 

Hodges, care între 2014 şi 

2017 a fost comandant al 

Forţelor terestre america-

ne în Europa (USAREUR), 

subliniind că viitorul 

summit NATO de la 

Londra ar trebui să acor-

de mai mult atenţie pro-

blemei legate de securita-

tea în regiunea Mării 

Negre, deoarece Alianţa 

Nord-Atlantică nu dispu-

ne de o prezenţă avansată 

sporită (Enhanced 

Forward Presence, eFP) 

adaptată acestei zone, 

potrivit agenţiei de presă 

ucrainene DSnews.

În acest context, el a sub-

liniat importanţa regiunii 

Mării Negre în protejarea 

flancurilor estic şi sudic ale 

NATO.  „Este necesară o dis-

cuţie în cadrul Alianţei, ca-

re să ducă la formarea unei 

idei clare că regiunea Mării 

Negre este la fel de impor-

tantă pentru securitatea eu-

ropeană ca Marea Baltică”, 

a afirmat Ben Hodges.

„Cred că regiunea Mării 

Negre va fi cel mai proba-

bil viitorul teatru de con-

flict. În orice caz, acesta es-

te un spaţiu, unde noi (NA-

TO) suntem în situaţie de 

rivalitate (cu Rusia). Ucrai-

na are un rol esenţial în zo-

na Mării Negre, de fapt, toc-

mai din această cauză Ru-

sia a anexat Crimeea pentru 

că de acolo (din peninsulă) 

poate atinge 97% din coas-

ta Mării Negre cu diverse ti-

puri de armament”, a expli-

cat Ben Hodges într-un in-

terviu acordat la începutul 

săptămânii agenţiei de pre-

să citate.

Probleme pentru România?

Potrivit acestuia, „ruşii pot 

perturba navigaţia, pot crea pro-

bleme României în perimetrul 

zonelor ei economice exclusive, 

unde sunt resurse energetice, 

pot bloca accesul în Odesa”, 

oraş-port în sudul Ucrainei.

În acelaşi timp, el a evocat 

provocările legate de podul pes-

te strâmtoarea Kerci, care leagă 

peninsula Crimeea de Rusia con-

tinentală, precum şi situaţia re-

giunilor separatiste georgiene 

Abhazia şi Osetia de Sud, a că-

ror independenţă a fost recu-

noscută de Rusia în urma con-

fl ictului de cinci zile cu Georgia 

în august 2008.

„Avem nevoie de o formulă 

DIME (Diplomatic, Informati-

on, Military, Economic) – o com-

binaţie de componente diplo-

matice, informaţionale, milita-

re şi economice pentru această 

zonă. Alianţa trebuie să dezvol-

te o abordare multidimensiona-

lă în regiunea Mării Negre pen-

tru a-şi proteja aliaţii, prietenii 

şi pentru a asigura libertatea de 

navigaţie”, subliniază generalul 

american în rezervă, în prezent 

expert militar.

Referitor la componenta mi-

litară, Ben Hodges consideră că 

este necesar să aibă loc mai mul-

te aplicaţii militare în regiune şi 

să fi e îmbunătăţit schimbul de 

date operative între Ucraina, Ro-

mânia şi Georgia.

„Împreună, cele trei ţări vor 

avea o imagine mult mai bună 

despre ceea ce se întâmplă în 

Marea Neagră, iar aceasta se 

poate face chiar şi în afara Ali-

anţei. NATO trebuie să-şi creas-

că în mod semnifi cativ prezen-

ţa navală în Marea Neagră”, sus-

ţine generalul american, potri-

vit căruia Convenţia de la Mon-

treux (care stipulează că tona-

jul agregat al navelor de război 

al ţărilor neriverane care intră 

în Marea Neagră nu poate de-

păşi 30.000 de tone pentru o pe-

rioadă de maximum 21 de zile) 

nu ar fi  o problemă, întrucât 

NATO nu s-a apropiat de pra-

gul respectiv vizând numărul 

de zile de staţionare în apele 

Mării Negre.

China, adversarul SUA 
pentru următorii 120 de ani

În privinţa aspectului eco-

nomic, el a explicat de ce 

Europa Occidentală nu a lu-

at în serios regiunea Mării 

Negre, conform publicaţiei 

ucrainene Segodnia, care fa-

ce un rezumat al interviului 

acordat de fostul comandant 

USAREUR DSnews.

„Pentru că nu vede potenţi-

al economic aici, mize mari. Da, 

există un soi de comerţ, dar co-

merţul cu Balcanii, cu Georgia 

nu este atât de important. Re-

giunea are nevoie de dezvolta-

re, este important de dezvoltat 

potenţialul ei economic pentru 

ca ţările occidentale să devină 

"acţionari” ai securităţii regio-

nale. În consecinţă, Europa va 

deveni mai interesată de secu-

ritatea Georgiei şi a Ucrainei', a 

concluzionat Hodges.

Totodată, generalul în rezer-

vă american consideră că Occi-

dentul ar trebui să-şi amelioreze 

relaţiile cu Turcia, „să găsească 

un limbaj comun cu ea”. „Avem 

nevoie de Turcia pentru a des-

curaja nu numai Rusia în Marea 

Neagră, ci şi Iranul”, a subliniat 

el, adăugând că Turcia este 'un-

ghiul' care uneşte fl ancul estic 

al NATO cu cel sudic.

În acelaşi interviu, el s-a re-

ferit şi la provocările în materie 

de securitate pentru SUA. În opi-

nia sa, Rusia va fi  un adversar 

al Statelor Unite pentru cel pu-

ţin 20 de ani, în timp ce China 

pentru cel puţin 120 de ani.

Următorul conflict între Rusia 
şi NATO va fi în Marea Neagră?
Un general american spune că ruşii pot crea probleme României în zona economică

Confl ictul dintre Rusia și NATO ar putea crea probleme în perimetrul economic al României
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Compania E.ON Asist Complet S.A. angajează:

• RESPONSABIL VERIFICĂRI TEHNICE PERIODICE în Turda, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare

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.

• TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Baia Mare

Candidatul ideal: Studii medii, postliceale, superioare (profi l tehnic). Experienţă minim 

2 ani în domeniul montării, punerii în funcţiune, mentenanţei centralelor termice. Deţine-

rea autorizaţiei ISCIR RSL-IP constituie avantaj. Permis de conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ISCIR RVT si RSL-IP pen-

tru pozitiile menţionate mai sus.

Oferta salariala atractiva!

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

ne trimiţi CV-ul până la data de 15.12.2019, pe adresa de e-mail: ionela.muresan@e-

on-asistcomplet.ro.

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

www.eon.ro

E.ON Asist Complet SA, 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 dumneavoas-

tră 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 ini-

ţierea unei relaţii de muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pen-

tru prelucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet.Pentru detalii suplimentare cu privire pre-

lucrarea datelor cu caracter personal de către E.ON Asist Complet vă rugăm accesaţi: https://www.eon.ro/protec-

tia-datelor și https://www.eon.ro/politica-de-utilizare-cookie-uri.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ 
Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante şi temporar 

vacante pe perioadă determinată:

I. 7 posturi asistent medical generalist
II. 12 posturi infi rmieră
III. 4 posturi îngrijitoare
IV. 1 post referent de specialitate-(economie) perioadă nedeterminată
V. 1 post statistician medical
VI. 2 posturi brancardier
VII. 1 post muncitor califi cat- bucătar

- Pentru posturile pe perioadă determinată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 21.11.2019 – 28.11.2019
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 29.11.2019
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
c. Proba scrisă : 05.12.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 09.12.2019 – ora 900 – la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 28 noiembrie 2019, ora 12 la secreta-
rul concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

– Pentru postul de referent specialitate (economie) pe perioadă nedeterminată

CALENDARUL CONCURSULUI:
a. Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 21.11.2019 – 04.12.2019
b. Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 05.12.2019
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
c. Proba scrisă : 12.12.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
d. Proba de interviu : 16.12.2019 – ora 900 – la sediul unităţii

Actele se vor depune până cel tarziu în data de 4 decembrie 2019, ora 12 la secretarul 
concursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS

Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a. îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d.  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 

de medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f. îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g.  nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra sta-

tului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică în-
făptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite 
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care 
candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
I. Asistent medical generalist
a.Studii post liceale în domeniul sanitar (studii medii fi nalizate, prezentarea
diplomei de Bacalaureat este obligatorie)
b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c.Cunoștinţe de operare pe calculator, program Microsoft Offi ce

II. Infi rmieră
a.Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b.Curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau
c.Curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecţiei Sociale și persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia generală Resurse Umane, Juridic și Contencios, și certifi care

III. Îngrijitoare
a.Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu

IV. Referent de specialitate- (economie) perioadă nedeterminată
a.Studii superioare fi nalizate (specialitatea economie)
b.Cunoștinţe de operare pe calculator program Microsoft Offi ce
c.Vechime în specialitate de minim 3 ani

V. Statistician medical
a. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
b. Cunoștinţe temeinice în utilizarea programelor Microsoft Offi ce (Word, Excel)
în domeniul sanitar

VI. Brancardier
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu

VII. Muncitor califi cat-bucătar
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b. certifi cat califi care bucătar
Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în ca-

lendarul concursului și va conţine în mod obligatoriu:
– Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
–  Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Se-

cretariatul IOCN);
–  copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
–  copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ateste vechimea în muncă și după 

caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
– cazier judiciar ;
–  adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate;

–  recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fi șei de evaluare a per-
formanţelor profesionale individuale;

– alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
– curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfășurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii 
nr. 34-36, etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-
598 361 int.142

Recordmenul pagubelor pro-

duse în urma unui atac 

cibernetic masiv este „vier-

mele” ExPetr sau NotPetya 

(o variantă a virusului 

Petya), cel care s-a propagat, 

în 2017, cu repeziciune sub 

formă de ransomware prin 

adresele de e-mail ale com-

paniilor din întreaga lume. 

Ţinta predilectă a celor ca-

re au creat acest virus au fost 

companiile din Ucraina, dar 

nu au scăpat de surprize ne-

plăcute nici Belgia, Olanda, 

Germania şi chiar Australia 

sau Statele Unite ale Americii.

NotPetya a intrat în acţiu-

ne în vara anului 2017, sub 

forma unui ransomware şi a 

vizat în special companiile din 

Ucraina. Analizele celor de la 

Kaspersky pe acest subiect au 

arătat că, de fapt, era vorba 

despre un „wiper” (ştergător, 

n.r.) deghizat într-un ran-

somware, iar scopul principal 

era acela să facă sistemul de 

operare infectat inaccesibil. Re-

percusiunile la nivel interna-

ţional ale atacurilor ExPetr/

NotPetya, atribuite Rusiei de 

către ofi ciali din Marea Brita-

nie, nu s-au lăsat prea mult 

aşteptate. După ce Londra a 

acuzat, în 15 februarie 2018, 

Moscova că se afl ă la originea 

atacului cibernetic NotPetya 

din iunie 2017, pornit din Ucrai-

na şi din Rusia înainte de a se 

răspândi în restul lumii, afec-

tând câteva mii de compute-

re, Casa Albă a ameninţat Ru-

sia cu „consecinţe internaţio-

nale” pentru acest atac ciber-

netic global.

Cu o lună înainte de acu-

zaţiile apărute din partea ce-

lor două state, publicaţia The 

Washington Post scria – ci-

tând surse apropiate de ser-

viciile secrete americane – că 

CIA are informaţii conform 

cărora virusul NotPetya ar pu-

tea, „cu o mare probabilita-

te”, să fi  fost creat în labora-

toarele Direcţiei Generale de 

pe lângă Statul Major al ar-

matei ruse (Serviciul de infor-

maţii al armatei ruse GRU).

Răspunsul Moscovei la şi-

rul de acuzaţii nu a întârzi-

at să apară... Astfel, 

Kremlin-ul a dezminţit 'ca-

tegoric' faptul că Moscova 

s-ar afl a la originea atacului 

cibernetic NotPetya. Infor-

maţiile vehiculate sunt con-

siderate de către autorităţi-

le ruse „lipsite de probe şi 

nefondate”, nefi ind vorba 

decât despre „continuarea u-

nei campanii rusofobe” du-

să în unele ţări occidentale.

Atacul informatic de tip 

„ransomware” ExPetr/

NotPetya a contaminat mii de 

calculatoare din lumea întrea-

gă şi a perturbat entităţi mul-

tinaţionale şi infrastructuri cri-

tice, cum ar fi  sistemul de con-

trol al sitului unde a avut loc 

accidentul nuclear de la Cer-

nobâl, precum şi porturile din 

Mumbai şi Amsterdam.

Mărul discordiei între 
Occident şi Kremlin
Atacul informatic de tip 'ransomware' ExPetr/NotPetya 
a contaminat mii de calculatoare din lumea întreagă
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 92.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, 
decomandat, str. Trotușului, 
supr. 74 mp, complet fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet, C.T., 2 
balcoane, 2 băi, debara, garaj 
18 mp, pivniţă 10 mp, teren 
23 mp, suprafaţa total 125 
mp, izolat termic, preţ 
110.000 euro. Informaţii supli-
mentare latel. 0787-880847 
sau 0258-828342.

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 
km de Cluj-Napoca, compusă 
din 2 camere, bucătărie, că-
mară, cu toate utilităţile, te-
ren 850 mp. Preţ 42000 euro. 
Informaţii suplimentare la te-
lefon 0756-269934 sau 
0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

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

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-
parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

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

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ 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 de lucru ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

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

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

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

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

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

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 
1995, pentru programul RA-
BLA, acte în regulă. Informaţii 

și relaţii la telefon 0754-312994.

ELECTRO

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

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

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

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (6.7)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 40 
cm, culoare wenge cu stejar auriu, 
stare impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

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

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

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

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

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

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

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 0745-996308 
sau 0745-265436.

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

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (27.40)

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la telefon 0735-176040.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (3.5)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 24 
noiembrie, 1 și 8 decembrie, 

orele 17-18, la 
locația din Bd. 21 Decembrie 

1989, nr. 36, cam 5.
Intrarea este liberă. 

Tel. 0721-433.040. (3.15)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a IV a licitaţie 
publică, în data de 11.12.2019, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând în: Aspirator cu perdea de 
apă 0703; Autoturism M1 Fiat 
Doblo, nr. identifi care Z-
AF22300005655411; Autoutili-
tară N1 Ford Transit, nr. identifi -
care WFOVZZGBFV2Y79781, bu-
nurile sunt proprietatea debito-
rului SC SERV BARATIN SRL. In-
formaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
125 sau accesând pagina de in-
ternet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie 
a bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ REMCARGO S.R.L., 
J12/1093/2014, C.U.I. 
32964249 declar pierdut certifi -
cat de înmatriculare și constata-
toare emise de O.R.C. Cluj. Se 
declară nule.

¤ Societatea COVACIU CON-
STRUCT S.R.L. decalară pierdute 
urmatoarele certifi cate constata-
toare: Nr: 115945/29.10.2009, 
111613/14.10.2010, 
55972/19.09.2013, 
76516/20.10.2016, 
54429/14.07.2016, 
72854/05.10.2016, 
89123/16.12.2016

cui 18842230, J12/2389/2006. 
Se declară nule.

¤ Pierdut legitimaţie de student 
pe numele LUPŞA PAUL-CRISTI-
AN, UTCN. O declar nulă.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

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

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ PUBLIC

PRIMĂRIA COMUNEI BELIŞ având sediul în str. 
Principală, nr. 105A, loc. Beliș, jud. Cluj, titular al planului/
programul Amenajament silvic al fondului forestier 
proprietate publică aparţinând comunei Beliș – U.P. I Beliș, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de 
obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul 
menţionat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi  consultată 
la sediul APM Cluj cu sediul în str.Calea Dorobanţilor , nr. 
99, localitatea Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni până vineri 
între orele 9:00 – 13:00.

Observaţii/comentarii și sugestii se primesc în scris la 
sediul APM. Cluj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data 
publicării anunţului.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Negreni, reprezentată prin domnul Manea 
Dorin Constantin – primar, anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul: Înfi inţare reţea principală de canalizare vacuumată 
în localităţile Bucea şi Negreni, comuna Negreni, judeţul 
Cluj, propus a fi  amplasat în comuna Negreni, satele Negreni 
și Bucea, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiului 
Cluj – Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr.99 și la sediul 
titularului: comuna Negreni, strada Principală, nr.63, judeţul 
Cluj, în zilele de luni – joi, între orele 09:00 – 14:00 și vineri 
între orele 09:00 – 12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Calea Dorobanţilor, 
nr.99, judeţul Cluj.

ANUNŢ PUBLIC

COMUNA BACIU, titular al proiectului „ASFALTARE 
STRĂZI RURALE SECUNDARE, REABILITARE PODEŢE RUTIERE 
SI CONSOLIDARE ALBIE CU ZID DE SPRIJIN IN COMUNA 
BACIU, JUD CLUJ” propus a fi  amplasat în COMUNA BACIU, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „ASFALTARE STRĂZI RURALE SECUNDARE, 
REABILITARE PODEŢE RUTIERE SI CONSOLIDARE ALBIE CU 
ZID DE SPRIJIN IN COMUNA BACIU, JUD CLUJ” propus a fi  
amplasat în Proiectul deciziei de încadrare și motivele care 
o fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi între orele 9:00 
– 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00 precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

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

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

MORĂRESCU COSMIN, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat de iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu – „DEMOLARE PARŢIALĂ IMOBIL (AP 5,6,7) ŞI 
CONSTRUIRE IMOBIL MIXT DE LOCUINŢE CU SPAŢII 
COMERCIALE/SERVICII LA PARTER, ÎMPREJMUIRE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE“, propus a fi  amplasat în Cluj-
Napoca, str. Moţilor, nr. 98., mun. Cluj-Napoca.

Consultarea publicului se poate face în cadrul Primărie 
Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 3-7, Serviciul Urbanism, 
Cam. 63, în zilele de marţi – joi, între orele 13:30 – 15:30 
și 15:00-17:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

NICOLA CARM IMPEX

angajează

personal pentru următoarele posturi:

VÂNZĂTOR

COFETAR

BRUTAR

ŞOFER

MUNCITOR NECALIFICAT

Informaţii suplimentare la telefon 0264-432817 

sau pe str. Oașului Fundătură nr. 3.

everything sweeteverything sweet
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Ilka Fuzesy 
patinează în Olanda

Etapa a doua a Cupei Mondiale 
de Juniori va avea loc la sfârși-
tul acestei săptămâni, 23-24 
noiembrie, la Enschede, 
Olanda. „ISU Junior World Cup 
Speed Skating” este ultimul 
concurs ce contează pentru cali-
fi carea la Jocurile Olimpice de 
Tineret 2020 de la Laussane, 
iar de la Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj va participa 
patinatoarea Ilka Fuzesy (foto).
La prima etapă a Cupei 
Mondiale de Juniori desfășu-
rată la sfârșitul săptămânii 
trecute la Bjugn, Norvegia, 
Ilka s-a clasat în cele două 
probe de calificare pentru 
YOG pe locul 34 la 1500 de 
metri din 46 de participante, 
respectiv locul 39 la 500 de 
metri din 56 de participante, 
ocupând cele mai bune locuri 
dintre junioarele românce.

Islanda sau Scoţia 
în Liga Naţiunilor
Vineri,de la ora 13:00, la 
Nyon va avea loc tragerea la 
sorţi a play-off-ului Nations 
League, ultima șansă pentru 
naţionala României de a fi 
prezentă la EURO 2020.
Se va stabili care dintre 
Bulgaria, Israel, Ungaria și 
România va evolua în 
play-off-ul Diviziei C, urmând 
a întâlni Scoţia, în deplasa-
re. Celelalte trei selecţionate 
vor disputa play-off-ul 
Diviziei A. Dacă tricolorii vor 
fi repartizaţi în „A”, atunci 
primul joc va fi în Islanda.
În funcţie de tragerea la 
sorţi, „tricolorii” vor știi cu 
cine vor juca și într-o posibi-
lă întâlnire în finală. Dacă 
vom evolua împotriva Scoţiei 
în semifinale, în ultimul act 
vom da peste Ungaria, 
Bulgaria sau Israel.
În cazul în care evoluăm cu 
Islanda, în finală vom juca cu 
Serbia sau Norvegia.

Alba Blaj, debut 
cu înfrângere în Ligă

Echipa de volei feminin 
Volei Alba Blaj a pierdut pri-
mul meci din grupa D a Ligii 
Campionilor în compania 
formaţiei franceze Nantes 
VB, scor 1-3. Scorul pe se-
turi a fost 25-19, 20-25, 
25-12, 25-16.
Într-un alt meci din Grupa D, 
Imoco Volley Conegliano a 
învins cu 3-2 formaţia ma-
ghiară Vassas.
În următorul meci, la 27 no-
iembrie, Volei Alba Blaj va 
evolua cu echipa Imoco Volley 
Conegliano (la Târgu Mureș).

Pe scurt
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Handbalul feminin 

românesc este cutremurat 

în aceste zile de un 

scandal de dopaj 

care le are în prim 

plan pe jucătoarele 

de la Corona Braşov (foto).

Întreg lotul de jucătoare 

de la Corona Braşov sunt 

suspectate că au apelat la 

dopaj sanguin prin interme-

diul unor terapii cu laser des-

pre care se pare că trupa ar-

deleană nu ştia că sunt in-

terzise de WADA.

Cristina Laslo, Bianca 

Bazaliu, Eliza Buceschi şi 

Daria Bucur au fost convo-

cate de Thomas Ryde pen-

tru Campionatul Mondial 

din Japonia care va debuta 

pe 30 noiembrie. Toate ce-

le patru jucătoare de la Co-

rona Braşov au fost însă în-

locuite în ultima clipă de 

staff-ul tehnic în urma pro-

blemelor apărute.

Laslo şi Bazaliu au fost 

notifi cate direct de Agenţia 

Antidoping cu privire la scan-

dalul de la echipa de club, în 

timp ce Buceschi şi Bucur au 

rămas acasă ca măsură de 

prevenţie. Cele patru hand-

baliste au fost înlocuite în lo-

tul care va merge în Japonia 

de Patricia Vizitiu, Anca Po-

locoşer şi Elena Dache.

Ivona Pavicevici, compo-

nentă a echipei Corona Bra-

şov, a fost şi ea lăsată în a-

fara lotului reprezentativei 

din Muntenegru, deşi iniţial 

a fost convocată pentru tur-

neul fi nal. Campionatul Mon-

dial din Japonia este extrem 

de important, deoarece poa-

te aduce califi carea la Jocu-

rile Olimpice din 2020.

Folosirea unor jucătoare 

suspectate de dopaj reprezen-

tintă un risc enorm în acest 

context, deoarece rezultatele 

naţionalei de handbal femi-

nin ar fi  anulate dacă hand-

balistele de la Corona Braşov 

vor fi  găsite vinovate.

Scandalul de la Corona Braşov 
afectează întreaga „naţională”

Campioana României i-a 

avut la echipa naţională 

de seniori a României pe 

Andrei Burcă şi Ciprian 

Deac, dar şi pe Cătălin 

Itu şi Alexandru Paşcanu 

la formaţia U-21. 

Universitatea Cluj a fost 

reprezentată de Arthur 

Crăciun la echipa 

de seniori a Moldovei.

Arthur Crăciun a fost convo-

cat în premieră la echipa naţio-

nală de seniori a Moldovei şi nu 

a dezamăgit. Fundaşul celor de 

la Universitatea Cluj a fost titu-

lar pe Stade de France împotri-

va reprezentativei din Hexagon.

Crăciun a fost utilizat în 

fl ancul stâng, o poziţie neo-

bişnuită, iar în ciuda faptului 

că l-a avut adversar direct pe 

Kylian Mbappe a reuşit să se 

achite excelent de sarcini. Mol-

dova a condus Franţa cu 1-0 

după golul marcat de Vadim 

Raţă, un alt fotbalist care evo-

luează în România, dar lucru-

rile au revenit la normal după 

golurile marcate de Raphael 

Varane şi Olivier Giroud.

Fundaşul central al Univer-

sităţii Cluj a bifat toate minu-

tele partidei cu Islanda. Cră-

ciun a primit cartonaş galben 

în ambele partide, dar cu toa-

te astea a avut parte de o ex-

perienţă care îi poate da în-

credere pentru meciurile vii-

toare din Liga a 2-a.

Ciprian Deac a fost titula-

rizat de Cosmin Contra în par-

tida pierdută cu 2-0 în faţa 

Suediei, în penultimul meci 

din califi cările pentru Euro 

2020. Mijlocaşul celor de la 

CFR Cluj a fost unul dintre 

cei mai slabi jucători de pe 

teren şi a fost schimbat încă 

din minutul 45 al jocului. De-

ac a fost vinovatul principal 

la primul gol încasat de tru-

pa antrenată de Cosmin Con-

tra. Mijlocaşul celor de la CFR 

Cluj nu a mai fost utilizat pe 

Wanda Metropolitano din Ma-

drid după prestaţia modestă 

avută în meciul cu Suedia.

Alexandru Paşcanu, ultimul 

transfer reuşit de CFR Cluj în a-

ceastă toamnă, a fost folosit ca 

titular şi căpitan la echipa naţi-

onală U-21 a României în cele 

două meciuri cu Finlanda şi Ir-

landa de Nord. „Tricolorii” pre-

gătiţi de Rădoi au învins Finlan-

da cu 4-1 la fi nalul unui meci în 

care Mihăilă a strălucit în ofen-

sivă. Paşcanu a fost titular şi în 

remiza, 0-0, în faţa Irlandei de 

Nord, într-un meci disputat marţi. 

Fundaşul celor de la CFR Cluj 

s-a achitat excelent de sarcini în 

duelul cu cele două echipe, deşi 

în ultimele 15 minute din Irlan-

da de Nord echipa României a 

jucat în 10 oameni după elimi-

narea lui Andrei Chrindriş, cole-

gul din defensivă a lui Paşcanu.

Cătălin Itu şi Andrei Burcă 

nu au bifat niciun minut la 

echipa naţională U-21, respec-

tiv la echipa de seniori. Itu a 

fost la prima convocare din ca-

rieră la un meci al naţionalei 

de Tineret, însă mai are de aş-

teptat până în primăvară pen-

tru un posibil debut.

Cei cinci jucători se vor în-

toarce la cele două formaţii 

din Cluj-Napoca pentru me-

ciurile din campionatul intern 

şi cupele europene în cazul ce-

lor de la CFR Cluj. Campioa-

na României va juca vineri 

împotriva Chindia Târgovişte 

în Liga 1, iar joia viitoare se 

va deplasa în Italia pentru me-

ciul cu Lazio care poate adu-

ce califi carea în faza următoa-

re. Universitatea Cluj va evo-

lua în această etapă din Liga 

a 2-a împotriva celor de la Po-

litehnica Timişoara.

Fotbaliștii clujeni revin la echipele de club! 
Deac a dezamăgit crunt.
Universitatea Cluj şi CFR Cluj au fost reprezentate de cinci jucători la echipele naţionale

Ciprian Deac, mijlocașul celor de la CFR Cluj, în partida cu Suedia din cadrul califi cărilor pentru Euro 2020
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