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ADMINISTRAŢIE

Alianţa Vestului, copiată?
Un bărbat susţine că „Alianţa Vestului” 
este o copie fi delă a unui proiect depus la 
Primăria Cluj-Napoca.  Pagina 4

SOCIAL

Se zbate între viaţă şi moarte
Ştefan Tudor Cârje, autorul cumplitului 
accident din Floreşti, se zbate între via-
ţă şi moarte  Pagina 3

ACTUALITATE
Județul Cluj, sub ninsori. 
Haos în trafic.
Noul val de ninsori le dă emoţii şi mari 
bătăi de cap şoferilor care se încumetă să 
iasă pe șosele.  Pagina 2

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

După ce sunt obligaţi să suporte mirosurile insuportabile de la groapa de gunoi, clujenii se luptă şi cu ciorile 
care fac o mizerie și o gălăgie de nedescris. Păsările şi-au făcut cuiburi printre ramurile arborilor, lasă mizerii 
la tot pasul și transformă o simplă plimbare într-un veritabil slalom printre găinaț. Groapa de la Pata Rât este 
un adevărat „festin” pentru ele prin prisma hranei bogate pe care o găsesc acolo. Pagina 6

ACTUALITATE

Impact între o autospecială 
de pompieri şi un TIR, la Poieni

ACTUALITATE

Trei tineri, reținuți pentru jefuirea 
locuințelor din Cluj-Napoca

O autospecială de pompieri, 
a intrat, marţi seara, în coliziu-
ne cu un TIR, pe DN 1 Cluj-Na-
poca - Oradea, în localitatea clu-
jeană Poieni.

„În jurul orei 17,40, o auto-
specială de pompieri care se de-
plasa la un eveniment a acroşat 
un camion care circula în faţa 
acesteia. Evenimentul s-a pro-
dus între localităţile Poieni şi 
Bologa. Nicio persoană nu a fost 
transportată la spital”, a decla-
rat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Cluj, Carmen Pompaş.

Circulaţia rutieră a fost opri-
tă la faţa locului, iar o persoa-
nă a fost rănită în urma impac-
tului faţă-spate dintre cele do-
uă autovehicule.

Potrivit sursei citate, în zona 
producerii accidentului s-a sem-

nalat depunere de polei. 
„Autospeciala de pompieri din 
cadrul Detașamentului Huedin 
se deplasa la un accident rutier 
produs în localitatea Bologa. O 
a doua autospecială cu modul 
de descarcerare a fost alarmată 
pentru a se deplasa la locul ac-
cidentului inițial. Între timp co-
legii pompierului rămas încar-
cerat au folosit echipamentele 
de pe autospeciala implicată în 
accident pentru a elibera cole-
gul prins în cabina autospecia-
lei.  S-a revenit asupra solicită-
rii din Bologa și nu mai a fost 
nevoie de autospeciala de pom-
pieri la locul accidentului. Pom-
pierul a fost descarcerat, a fost 
consultat de un echipaj medi-
cal SAJ, nu a fost transportat la 
spital”, transmite ISU Cluj.

Polițiștii clujeni au depistat 
și reținut trei bărbați bănuiți de 
comiterea mai multor furturi. 
Prejudiciul, în valoare de circa 
25.600 de lei, a fost recuperat.

Potrivit IPJ Cluj, în urma 
investigațiilor efectuate, polițiștii 
au reținut, pentru 24 de ore, trei 
bărbați, de 20, 22 și 30 de ani, 
din Apahida, bănuiți de comi-
terea mai multor furturi. “Con-
form probatoriului adminis-
trat, în perioada decembrie 
2018 - ianuarie 2019, cei în ca-
uză ar fi pătruns, fără drept, 
în trei imobile de pe raza mu-
nicipiului Cluj-Napoca și ar fi 
sustras de la cric hidraulic, 
materiale de construcție, druj-
bă, uși din lemn, boiler elec-
tric sau mașină de spălat, pâ-
nă la cuptor cu microunde, ce-

as de perete, veselă, covor, 
combină frigorifi că, în valoare 
de circa 25.600 lei. Prejudiciul 
a fost recuperat integral. 
Magistrații i-au plasat pe cei trei 
sub control judiciar”, transmi-
te IPJ Cluj.

Cu un caz asemănător s-au 
confruntat și polițiștii din Dej, 
care au reținut, pentru 24 de 
ore, un tânăr în vârstă de doar 
17 ani pentru comiterea 
infracțiunii de furt califi cat. Bă-
iatul în cauză, împreună cu alți 
doi bărbați, ar fi  pătruns prin 
efracție într-un imobil din Dej, 
de unde ar fi  sustras unelte 
electrice, precum rotopercutoa-
re, mașini de găurit, malaxor 
sau ferăstrău circular, cauzând 
un prejudiciu total de circa 
4.000 de euro. 
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Artiștii lui Piersic interpretează pentru Monitorul „corul muților”
Nici Primăria Cluj-Napoca, nici invitații, nu vor să spună cum au fost împărțiți cei 100.000 de lei 
prevăzuți drept onorarii pentru „Omagiul lui Piersic”. Pagina 7

Gaură de 13 mil. lei la CJ!
Tișe, cum pui banii înapoi?
Centrul de Deşeuri, în prezent o ruină, a ajuns să coste peste 100 de mil. €
DNA scrie, negru pe alb, că funcţionarii Consiliului Județean Cluj au prejudiciat bugetul judeţului 
pe „lucrările malefice” de la Centrul de Deşeuri. Procurorii spun că Alin Tișe trebuie să ceară 
tragerea lor la răspundere, civil, disciplinar și material. O va face? Pagina 5

Clujul a fost invadat de ciori 

Următoarea ediţie a cotidianului 
Monitorul de Cluj va apărea luni, 

28 ianuarie 2019
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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

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
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 Numărul corect al ediției de ieri 22.01.2019 
a fost: anul XXII, nr. 12 (5437)

Comandantul Grupării 

de Jandarmi Mobile 

Cluj-Napoca, Sebastian 

Florin Cliţan, a declarat, 

marţi, într-o conferinţă 

de presă, că unitatea pe 

care o conduce ar mai avea 

nevoie de câteva zeci de ofi -

ţeri şi zeci de autovehicule.

El a spus că, în prezent, u-

nitatea lucrează cu o acope-

rire de personal ofi ţeri de 74% 

şi de 44% în cazul dotării cu 

autovehicule.

„Avem 74% încadrare la 

ofi ţeri şi 44% dotare autove-

hicule. Într-o anumită măsu-

ră, activitatea este afectată. Re-

feritor la încadrarea cu ofi ţeri, 

am delegat unele atribuţii al-

tor ofi ţeri. (...) Privind gradul 

de dotare cu autovehicule, lip-

sa încadrării cu mijloace auto 

încercăm să o suplinim prin-

tr-o activitate mai susţinută şi 

asiduă. La fi nele anului 2018, 

am reuşit să ne îmbunătăţim 

dotarea cu şase microbuze Re-

nault Trafi c 8+1 şi trei auto-

vehicule Duster”, a spus Se-

bastian Florin Cliţan.

El a explicat că au existat 

şi cazuri în care maşinile s-au 

defectat în timpul misiunilor.

„Am încercat să casăm 

acele autovehicule care şi-au 

depăşit durata normală de 

folosinţă din cauza uzurii, 

kilometrilor parcurşi sau fap-

tului că nu mai corespund 

normelor de circulaţie pe 

drumurile publice. (...) La 

una dintre deplasările spre 

municipiul Alba Iulia, un au-

tobuz de transport efectiv 

s-a defectat pe la mijlocul 

drumului şi am fost nevoiţi 

să ne întoarcem cu câteva 

microbuze, să preluăm jan-

darmii”, a mai spus Coman-

dantul Grupării de Jandarmi 

Mobile Cluj-Napoca.

În cursul anului 2018, u-

nitatea clujeană a organizat 

şi executat peste 3.000 de 

misiuni.

Gruparea de Jandarmi Mo-

bilă Cluj-Napoca are ca arie de 

acoperire judeţele Cluj, Satu 

Mare, Bihor, Sălaj şi Maramureş.

Probleme pentru jandarmii clujeni. 
Maşinile se strică în timpul misiunilor

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Ieri dimineaţă, mai mulţi 

şoferi semnalau riscul de 

alunecare pe străzile din 

municipiul Cluj-Napoca, 

însă infernul avea să 

înceapă ceva mai târziu, 

în momentul în care 

oamenii au început 

să pornească la serviciu.

Două maşini au fost ava-

riate pe Dealul Feleacului, 

din fericire nu au existat vic-

time. Un alt şofer a semna-

lat un blocaj provocat de ca-

mioane la Copăceni. De a-

semenea, mai mulţi copaci 

au căzut la marginea dru-

mului pe DN1/E60, pe raza 

comunei Negreni.

Coloane imense de ma-

şini s-au format la intrările 

în oraş, în special în Baciu 

şi Floreşti, unde şoferii au 

avut nevoie de răbdare de 

fier pentru a înfrunta con-

diţiile precare de circulaţie. 

A fost blocaj şi pe Podul Gă-

rii, înspre centru. Nici mij-

loacele de transport în co-

mun nu au avut mai mult 

noroc, acestea bătând pasul 

pe loc minute în şir.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au susţinut în-

să că situaţia este sub con-

trol. Autorităţile locale au 

dat asigurări că oraşul va 

fi curăţat în cel mai scurt 

timp, cel puţin pe arterele 

principale. Cetăţenii din car-

tierele mărginaşe mai au de 

aşteptat până să ajungă uti-

lajele şi pe străzile lor.

„La ora 04:45 (n.r. 22 decem-

brie) a fost dat ordinul de 

acţiune, s-a intervenit cu 22 

de utilaje pe urgenţele 1, 2, 

3. Încă mai trebuie rezolva-

tă urgenţa 3, acolo nu s-a fi -

nalizat încă deszăpezirea, 

dar au fost împrăştiate pes-

te 180 tone de sare. Firmele 

de salubrizare şi deszăpezi-

re sunt pregătite, meteorolo-

gii anunţă că în următoare-

le trei zile vom avea ninsori, 

deci suntem pe baricade! Cu 

puţină răbdare oraşul va fi  

curăţat, pe arterele principa-

le se circulă bine, nu este ză-

padă. De asemenea, îndemn 

locuitorii din Cluj-Napoca 

să-şi cureţe trotuarele din fa-

ţa casei, este obligaţia lor să 

o facă, obligaţia noastră es-

te să curăţăm arterele. Pri-

măria nu poate interveni pe 

drumurile private, cetăţenii 

trebuie să-şi facă deszăpezi-

rea acolo pentru a oferi ac-

ces maşinilor de salubrita-

te”, a declarat, ieri diminea-

ţă, viceprimarul Dan Tarcea, 

la un post de radio local.

Județul Cluj, sub ninsori. 
Haos în trafic.
Noul val de ninsori le dă emoţii şi mari bătăi de cap şoferilor 
care se încumetă să iasă în trafic.

Coloane imense de maşini s-au format la intrările în oraş, în special în Baciu şi Floreşti, unde şoferii 
au avut nevoie de răbdare de fier pentru a înfrunta condiţiile precare de circulaţie

Cum problemele nu vin niciodată singure, ză-
pada abundentă este însoțită de trafi cul hao-
tic care se formează la punctele de ieșire din 
oraș, dar și în centru, mai ales în cursul 
dimineții. Viceprimarul este de părere că 
cetățenii ar trebui să renunțe la moftul de a 
circula cu mașinile personale în "buricul târ-
gului", îndemnând șoferii să își lase mașinile 
în parkingurile cu plată sau să folosească mij-
loacele de transport în comun.

„Evident, în situații de genul (n.r. vreme rea) 
oamenii folosesc mai mult mașinile persona-
le, este opțiunea fi ecăruia, dar este și un mo-
tiv în plus pentru a se crea ambuteiaje, pen-

tru a aglomera orașul. Oamenii pot folosi și 
mijloacele de transport în comun, am făcut 
destule investiții în transportul în comun în 
anii care au trecut. Menționez că trebuie să 
vină alte 30 de autobuze electrice, trei au 
ajuns deja în cursul zilei de sâmbătă, iar pâ-
nă la fi nalul lunii ianuarie vor ajunge alte 
șapte. Celelalte 20 vor ajunge până la mijlo-
cul anului, în perioada următoare vom vedea 
pe străzi și cele trei autobuze recepționate 
deja. Mai avem alte două licitații pornite, ad-
judecate, pentru 50 de troleibuze, respectiv 
pentru 24 de tramvaie, pe fonduri europe-
ne”, a precizat Tarcea.

Au sosit trei autobuze electrice noi
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Începând cu anul şcolar 

2019-2020 elevii ar putea 

avea ore mai puţine, vacan-

ţe mai scurte, iar examene-

le de evaluare naţională şi 

bacalaureat mai devreme. 

Anunţul a fost făcut de 

ministrul Educaţiei, 

Ecaterina Andronescu, 

care a precizat, într-un 

interviu, că vrea să pună 

în dezbatere publică pro-

iectul privind regândirea 

structurii anului şcolar.

Ecaterina Andronescu vrea 

să scurteze vacanţa de iarnă 

deoarece, potrivit ministru-

lui Educaţiei, este prea lun-

gă perioada de trei săptămâni 

în care elevii stau acasă, timp 

în care uită materia.

„Foarte mulţi părinţi mi-au 

reproşat că au luat vacanţă co-

piii pe 21 decembrie, au avut va-

canţă până în 15 ianuarie, o pe-

rioada îngrozitor de lungă, prea 

mult, după care mai au 3 săp-

tămâni de vacanţă, se termină 

semestrul şi încep, mai au încă 

o vacanţă şi semestrul următor. 

După părerea mea, vacanţa a-

ceastă este mult prea lungă. Sau, 

dacă o facem la fel de lungă, să 

încercăm să închidem altfel se-

mestrul. În aşa fel încât, după 

vacanţă, copilul să înceapă un 

alt semestru. Pentru că altfel îl 

zapacim. Trei săptămâni stă aca-

să, a uitat, îl cheamă profesorul 

la şcoală încă trei săptămâni, îi 

încheie situaţia, copilul este în-

că nereconectat la programul de 

învăţământ după trei săptămâni 

de vacanţă. Vacanţa de iarnă (ne 

gândim să o scurtăm -n.r.) Şi ne 

gândim să organizăm puţin di-

ferit semestrele pentru clasele 

1-12. Să aducem examenele din 

vara ceva mai devreme, evalu-

area de la clasa a VIII-a şi exa-

menul de Bacalaureat, să aibă 

şi profesorii vacanţă, că noi tot 

le cerem, le cerem, dar trebuie 

să le dăm şi vacanţă”, a spus 

Andronescu, într-un interviu 

pentru realitatea.net.

Andronescu vrea să scurteze vacanţa elevilor: 
„E mult prea lungă. Elevul stă acasă, a uitat”

Vacanţă de iarnă:
Acum: 3 săptămâni (22 decembrie – 13 ianuarie 2019)

Propunere: 2 săptămâni

Vacanţă intersemestrială:

Acum: o săptămână (2 – 10 februarie 2019)

Propunere: fără vacanţă

Alte vacanţe
Vacanţă de primăvară: 2 săptămâni (20 aprilie – 5 mai 
2019)

Vacanţa de vară: 3 luni (15 iunie – 15 septembrie 2019)

Mai puţină vacanţă pentru elevi

Ştefan Tudor Cârje, 19 

ani, din Floreşti, condu-

cea Mercedesul care apar-

ţinea tinerei Gabi Rîpan, 

când a pierdut controlul 

asupra volanului şi s-a 

lovit de un stâlp. Gabi 

Rîpan a murit pe loc, 

fi ind prinsă în maşină. 

Gabi Rîpan, tânăra care a 

decedat, este din Suceava 

şi studia la Universitatea 

Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca, Facultatea 

de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor.

Impactul a fost atât de pu-

ternic încât tânărul a fost 

proiectat zeci de metri de 

maşină. Un echipaj medical 

l-a transportat pe acesta la 

Spitalul Judeţean Cluj, aco-

lo unde medicii au fost ne-

voiţi să îi amputeze un pi-

cior pentru a-i salva viaţa. 

La spital, s-a stabilit că Şte-

fan Tudor Cârje a consumat 

substanţe psihoactive.

A stat ore întregi
în operaţie

Tânărul în vârstă de 19 ani 

a fost dus de un echipaj SMURD 

la Unitatea de Primiri Urgen-

ţe a spitalului luni în jurul orei 

04:00 cu politraumatism prin 

accident rutier, traumatism cra-

nio-cerebral, traumatism tora-

cic, fractură scapulă stângă şi 

traumatism complex de gam-

bă şi picior drept, cu ischemie 

acută post-traumatică. La ora 

05:30, o echipă chirurgicală 

formată din medici cu diverse 

specializări (chirurgie vascu-

lară, ortopedie, chirurgie plas-

tică) a intrat cu pacientul în 

sala de operaţii, încercând re-

vascularizarea membrului in-

ferior prin bypass arterial.

Acum, prietenii fac apel la 

oameni să doneze sânge. „Cine 

vrea şi poate să doneze sânge 

pentru Cârje Ştefan Tudor, gru-

pa A2 pozitiv sau 0 (s-ar putea 

să fi e ok orice grupă), o poate 

face pe strada Nicolae Bălces-

cu, nr 18, între orele 7:30 – 13:00 

şi să spună că vrea să doneze 

pentru pacientul respectiv!”, es-

te mesajul care circulă printre 

prietenii şi apropiaţii băiatului.

Clujenii nu se înghesuie 
să doneze sânge

Din păcate, prea puţini 

clujeni au fost impresionaţi 

de faptul că tânărul are ne-

voie de sânge acuzându-l că 

din cauză că s-a urcat dro-

gat la volan a băgat o tână-

ră în mormânt.

„Satana să îi dea sânge”, 

„Să-i se bage droguri în loc 

de sânge, să se sature”, „Nici 

cel mai mic gram de respect 

nu merită un om inconşti-

ent”, „Oare de nişte praf nu 

are nevoie? Mai bine murea 

gunoiul drogat, decât fata” 

sau „Aş dona sânge ca să îi 

dau la prost o şansă să tră-

iască, să se chinuie zi de zi 

fizic şi mental cu gândul că 

a ucis o fată şi a nenorocit 

două familii. Dacă ar muri, 

ar scăpa prea uşor”, sunt 

doar câteva din sutele de 

mesaje lăsate de clujeni.

Tânărul drogat care a omorât-o 
pe Gabi Rîpan, se zbate între viață și moarte
Ştefan Tudor Cârje (19 ani), autorul cumplitului accident din Floreşti în care o studentă din Suceava 
şi-a pierdut viaţa, are nevoie de sânge şi se pare că a rămas fără un picior.

Tânărul a stat ore întregi pe masa de operaţie, iar acum are nevoie de sânge

Potrivit IPJ Cluj, la data de 21 ianuarie, în jurul 
orei 03:00, un tânăr de 19 ani din Florești, în 
timp ce conducea autovehiculul marca 
Mercedes-Benz CLS 500 pe DN1 E60, pe raza co-
munei Florești, în afara localităţii, dinspre Huedin 
spre Cluj-Napoca, ar fi  efectuat o manevră de de-
pășire neregulamentară, peste marcajul longitu-

dinal simplu continuu. Acesta a pierdut controlul 
asupra direcţiei de deplasare, a părăsit partea ca-
rosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp al unui 
panou de informare situat pe spaţiul verde, după 
care s-a oprit în șanţul de colectare a apelor plu-
viale. Martorii susţin că, înaintea tragediei, băia-
tul gonea cu o vitează ameţitoare.

Cum s-a întâmplat tragedia

Cadoul care a ucis-o
În urmă cu 2 ani, Gabi Rîpan împlinea vârsta de 
18 ani. Pentru că făcea parte dintr-o familie în-
stărită, aceasta a primit cadou, în ziua majoratu-
lui, bolidul de lux în care și-a găsit sfârșitul. Pe 
contul ei de Facebook, mama lui Gabi Rîpan a 
postat un mesaj emoţionant în urmă cu 2 ani, 
atunci când ea și soţul ei i-au dăruit fi icei lor boli-
dul de lux în care aceasta și-a și găsit sfârșitul.

Astăzi e majoratul iubitei mele Găbiţa! 
Mi-am dorit-o atât de mult și am fost așa 
de fericită când a apărut pe lume. Mi-a 
schimbat viaţa definitiv și mă face ferici-
tă în fiecare zi. E amuzantă și enervantă, 
e posesivă, dar darnică, e puternică, dar 
miloasă, e pasională și tenace. E perfectă 
în ochii mei. Te iubesc Micuţă și îţi mul-
ţumesc că ai ales să vii în viaţa mea!”, 
scria femeia.

Majoritatea accidentelor 

rutiere grave petrecute 

pe şoselele din România 

în 2018 au fost produse 

din vina tinerilor cu vâr-

sta cuprinsă între 18 şi 

25 de ani, arată o statis-

tică sumbră prezentată 

de Info Trafi c România.

Cumplitul accident petre-

cut în zorii zilei de luni, în 

urma căruia o tânără stu-

dentă şi-a pierdut viaţa, iar 

un băiat de doar 19 ani a 

rămas mutilat pentru tot re-

stul vieţii, a fost doar un 

nou exemplu pentru incon-

ştienţa de care dau dovadă, 

din păcate, prea mulţi şo-

feri pe drumurile din Româ-

nia. Inconştienţa şi lipsa de 

experienţa care, conform da-

telor publicate de Info Tra-

fic România, au provocat 

peste 1.200 de accidente ru-

tiere grave, se manifestă mai 

ales la şoferii tineri, cu vâr-

sta între 18 şi 25 de ani.

Aceste accidente grave 

s-au soldat cu 329 de mor-

ţi şi 123 de răniţi grav, mai 

multe decât accidentele pro-

vocate de oricare altă cate-

gorie de vârstă. Îngrijorător 

este faptul că, anul trecut, 

minorii care au urcat în mod 

inexplicabil la volan au ca-

uzat 83 de accidente rutie-

re, în care au murit 17 per-

soane şi alte 73 au fost ră-

nite grav.

Deşi au provocat cele mai 

puţine accidente, soldate cu 

cele mai puţine victime din 

statistica sângeroasă a eveni-

mentelor rutiere înregistrate 

pe parcursul anului trecut, 

şoferii cu vârsta de peste 65 

de ani au fost vinovaţi de 

moartea a 44 de persoane, re-

spectiv de rănirea a 109 oa-

meni în cele 132 de acciden-

te în care au fost implicaţi.

Iată statistica completă:
–  sub 18 ani – 83 accidente 

– 17 morţi – 73 răniţi grav

–  între 18 şi 25 ani – 1255 

accidente – 329 morţi – 

1232 răniţi grav

–  între 26 şi 33 ani – 1056 

accidente – 298 morţi – 

1037 răniţi grav

–  între 34 şi 41 ani – 820 

accidente – 209 morţi – 

796 răniţi grav

–  între 42 şi 49 ani – 460 

accidente – 125 morţi – 

421 răniţi grav

–  între 50 şi 57 ani – 415 

accidente – 116 morţi – 

388 răniţi grav

–  între 58 şi 65 ani – 237 

accidente – 55 morţi – 

221 răniţi grav

–  peste 65 ani – 132 acciden-

te – 44 morţi – 109 răniţi

TOTAL: 4.458 accidente – 

1.193 morţi – 4.277 răniţi grav

Tinerii şi neexperimentaţii, 
principalii vinovaţi 
pentru accidentele grave
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Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca 

a anunţat care va fi  pro-

gramul de funcţionare 

al mijloacelor de trans-

port în comun în perioada 

24-27 ianuarie.

Potrivit CTP, în ziua de joi, 

24 şi duminică, 27 ianuarie 

2019, transportul public în 

municipiul Cluj-Napoca şi în 

zona metropolitană se va des-

făşura între orele 6:00– 23:00, 

conform programului pentru 

zilele de duminică.

În ziua de vineri, 25 ia-

nuarie 2019, transportul ur-

ban şi metropolitan se va 

desfăşura între orele 5:00 – 

23:15, conform programu-

lui de transport pentru zile-

le lucrătoare.

În ziua de sâmbătă, 26 ia-

nuarie 2019, transportul urban 

şi metropolitan se va desfăşu-

ra între orele 5:30 – 23:00, con-

form programului de transport 

pentru zilele de sâmbătă.

Totodată, programul de 

funcţionare a punctelor de 

vânzare bilete-abonamente va 

fi  corespunzător cu programul 

de transport.

Programul mijloacelor de transport în comun 
cu prilejul minivacanţei de Mica Unire

Drumul spre Băişoara, covor de gropi
Drumul care merge spre Băișoara, una dintre 
cele mai căutate staţiuni montane din zonă, es-
te plin de gropi. Groapă lângă groapă pe dru-
mul judeţean 107 M care duce spre Băișoara, 
unul dintre cele mai căutate zone din judeţ, mai 
ales pe timp de iarnă. Craterele nici măcar nu 

pot fi  evitate, iar cei care doresc să ajungă la 
Băișoara nu au de ales decât să riște să își dis-
trugă mașinile pe drum. DJ 107 M Luna de Sus- 
Săvădisla – Băișoara – Iara ar fi  trebuit să fi e în 
plin proces de modernizare de luni bune. Însă 
starea drumului este deplorabilă.

Poza zilei

Ioan Bele, expert în dez-

voltare şi inovare urbană, 

preşedinte al Clusterului 

„Metal Manufacturing 

Transilvania”, mărturiseş-

te că a pus bazele unei 

reţele urbane pentru jude-

ţul Alba şi împrejurimi, 

pentru a putea implemen-

ta politici europene. 

Acesta susţine că a ales mu-

nicipiul Cluj-Napoca să coor-

doneze acest proiect, dat fi ind 

potenţialul economic de care 

se bucură oraşul. Bele spune 

că a depus prima parte din 

proiect la Direcţia de Dezvol-

tare, dar a avut o discuţie şi 

cu Emil Boc, la Alba Iulia, în 

2017, motiv pentru care nu a 

înregistrat materialul de lucru, 

mergând pe încredere.

„De la crearea clusterului 

nostru, în 2013, am constatat 

că primăriile ar putea să ajute 

mai mult dezvoltarea fi rmelor, 

creând infrastructura edilitară 

necesară, utilităţile, drumurile. 

Legătura între fi rme şi primă-

rii ar putea duce la o dezvolta-

re foarte bună a localităţilor. 

Dar, din păcate, primarii, nu 

sunt toţi conştienţi de acest lu-

cru. În acest context am avut, 

din fericire, oportunitatea de a 

lucra în perioada 2013-2014 la 

strategia de dezvoltare a mu-

nicipiului Alba Iulia. Aici am 

găsit o foarte bună echipă ma-

nagerială. Au excelenţi scriitori 

de proiecte. Sunt peste 30 de 

oameni care merită toate lau-

dele pentru proiectele care au 

fost implementate la Alba Iu-

lia. Am folosit atunci noţiunea 

de înfi inţare a unei reţele urba-

ne pentru judeţul Alba şi îm-

prejurimi. De aici plecând, am 

căutat să dezvolt conceptul pen-

tru întreaga Transilvania, Ba-

nat şi Moldova. Au semnat ca 

iniţiatori în acest proiect de în-

fi inţare a unei reţele urbane di-

rectorii Agenţiilor de Dezvolta-

re Centru, de Nord Est, prima-

rii din Alba Iulia, Reşiţa, Blaj 

şi mai departe. Proiectul nos-

tru se numeşte «Clusterul Ur-

ban Inteligent Transilvania – 

Moldova – Banat»”, povesteş-

te Ioan Bele, într-un interviu 

pentru ziarulunirea.ro.

Acesta se plânge că Alian-

ţa Vestului i-a „furat” ideea, 

şi că proiectul său economic 

a fost transformat într-un pro-

iect politic!

„Am ales ca oraşul Cluj să 

coordoneze acest proiect pen-

tru că este mult mai mare de-

cât Alba Iulia. Nu l-am găsit 

pe domnul Emil Boc şi am lă-

sat proiectul – doar prima par-

te din acesta, la Direcţia lor de 

Dezvoltare, la Ovidiu Câm-

pean. I-am expus proiectul 

într-o pagină, i-a plăcut. Urma 

să-l prezinte domnului Boc ca 

să intre şi Clujul ca iniţiator al 

proiectului. Prima dată am 

strâns semnături de la profe-

sionişti, de la universităţi, de 

la agenţii de dezvoltare. În lu-

na august 2018 am depus ma-

terialele, la Cluj: statutul aso-

ciaţiei, drafturi de adunare ge-

nerală. M-am dus pe încrede-

re, nici nu am înregistrat ma-

terialul de lucru pentru că în 

2017 am avut o discuţie prea-

labilă pe această temă cu pri-

marul Boc, la Alba Iulia. De 

la Direcţia de Dezvoltare, draf-

turile mele au ajuns la Direc-

ţia de Relaţii Externe. Direc-

toarea de acolo mi-a spus că 

urmează să îmi fi e programa-

tă discuţia cu dl. Boc. Nu a 

mai fost programată nicioda-

tă această discuţie. După do-

uă luni de aşteptare, nici azi 

nu am primit vreun răspuns. 

În schimb, ne-am trezit cu po-

vestea Alianţei Vestului. Nu 

mi-a trecut prin gând, niciun 

moment, că un proiect eco-

nomic şi de dezvoltare poate 

fi  preluat şi transformat în pro-

iect politic. M-am trezit în pre-

să cu «patrulaterul vestului». 

Eu ştiu ce am lăsat acolo, la 

Primăria Cluj. Acelaşi lucru 

l-am lăsat şi la Primăria Sibiu. 

Se pare că politicienii au pre-

luat ideea înfi inţării unei re-

ţele urbane pe care au trans-

format-o într-un vehicul poli-

tic”, spune albaiulianul.

Alianţa Vestului, copiată după un proiect 
de dezvoltare depus la Primăria Cluj-Napoca?
Un bărbat din Alba Iulia susţine că proiectul „Alianţa Vestului” este o copie fidelă a unui proiect 
de dezvoltare depus la Primăria Cluj-Napoca în august 2018.

Alianța Vestului a fost creată cu scopul de a dezvolta proiecte majore comune

IOAN BELE | 
președinte al Clusterului 
„Metal Manufacturing 
Transilvania”

 „Nu sunt supărat, 
nu am pretenții. 
Am pretenția morală 
să ducă până la capăt 
acest proiect, cum 
l-am gândit eu. Vreau 
ca Alba Iulia să aibă 
un rol în acest proiect, 
acela de a se ocupa 
de orașele mijlocii. 
Orașele mari au altă 
problematică. 
Dar trebuie să integrăm 
dezvoltarea orașelor 
mari și a celor mijlocii, 
ca să dezvoltăm 
teritoriul României“



miercuri, 23 ianuarie 2019 administratie.monitorulcj.ro 5

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Procurorii anticorupţie 

scriu negru pe alb că buge-

tul judeţului Cluj 

a fost prejudiciat cu peste 

13 milioane de lei.

Vinovaţi sunt funcţionarii pu-

blici din echipa de implemen-

tare a proiectului CMID (Cen-

trul de Management Integrat al 

Deşeurilor) care nu şi-au înde-

plinit atribuţiile de serviciu. Pro-

curorii spun că aceştia trebuie 

să răspundă civil şi discplinar. 

Și că Alin Tişe este cel care tre-

buie să ceară asta!

Centrul de Deşeuri, în pre-

zent o ruină, a ajuns să coste 

peste 100 de milioane de eu-

ro. Monitorul de Cluj a urmărit 

în ultimii 8 ani evoluţia aces-

tui proiect-telenovelă unde, du-

pă falimente răsunătoare, lici-

taţii anulate, „lucrări malefi -

ce” şi bani publici sifonaţi pe 

construcţii imaginare, valoa-

rea investiţiei a crescut de mai 

bine de patru ori.

Mai mult, judeţul Cluj a 

returnat 20 de milioane de 

euro pentru lucrări neconfor-

me fără ca cineva să fi e tras 

la răspundere.

Plângeri peste plângeri la 
DNA. Clasare pe linie

În luna ianuarie 2015, Con-
siliul Judeţean Cluj a trimis o 
plângere către DNA Cluj îm-
potriva membrilor asocierii ca-

re a câştigat licitaţia pentru con-

struirea Centrului de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor (an-

treprenorii Atzwanger, Ladur-

ner Impianti, SC Confort SA, SC 

Vel Service SA), împotriva sub-
antreprenorilor (Construcţii Na-

poca SA, Napocamin SA, Pan-

petrol COM SRL) şi împotriva 
dirigintelui de şantier (societa-

tea Tahal Consulting Engineers).

În paralel, o altă plângere, 

de această dată împotriva func-

ţionarilor publici din Consiliul 

Judeţean Cluj („aparatul de spe-

cialitate”, cum le place lor să 

se autodenumească), a fost de-

pusă de consilierul judeţean 

Mihai Seplecan.

Seplecan cerea DNA Cluj să 

cerceteze dacă sunt întrunite 
în sarcina unor funcţionari 
publici din Consiliul Judeţean 
Cluj elementele constitutive 
ale infracţiunii de abuz în ser-
viciu comise în legătură cu 
proiectarea şi executarea lu-
crărilor la Centrul Integrat de 
Management al Deşeurilor.

De la început, DNA Cluj fa-

ce precizarea că toţi factorii de 
decizie, în special Consiliul Ju-
deţean, ştiau „atât anterior de-

marării lucrărilor de construc-

ţie, cât şi pe întreg parcursul 

acestora, asupra faptului că în-
treg amplasamentul este ca-
racterizat de un potenţial ridi-

cat şi de o probabilitate mare 
de produce a alunecărilor de 
teren, apreciindu-se ca fi ind de-

favorabilă implementarea unui 

proiect de o asemenea impor-

tanţă în condiţiile unui versant 

ce prezenta iniţial un potenţial 

ridicat de alunecare”.

Consiliul Judeţean 
a închis ochii şi a plătit 
lucrări neconforme

Din ordonanţa de clasare re-

iese că au fost constate nere-
guli în ceea ce priveşte execu-
tarea piloţilor de către antrepre-

nor „în sensul că aceştia au fost 
executaţi incorect având can-
tităţi de beton mai mici decât 
cele reale, cu valori cuprinse în-

tre 20 şi 39%”, dar cu toate aces-

tea Consiliul Judeţean a făcut 
plăţi de 631.649 lei reprezentând 

cheltuieli neeligibile cu organi-

zarea de şantier având în vede-
re caracterul neconform al tu-
turor lucrărilor executate la ce-
lula de depozitare deşeuri. Al-

tă sumă, 429.550 lei a fost de-
contată deşi nu a fost inclusă 
în eşantionul auditat şi se re-
feră la excavaţii, colectare levi-
gat, gestionare biogaz.

Referitor la contractul „asis-

tenţă tehnică pentru superviza-

rea contractelor de lucrări afe-

rente proiectului Sistem de ma-

nagement integrat al deşeurilor 

în judeţul Cluj”, încheiat cu Ta-

hal Consulting, echipa de au-
dit a constatat cheltuieli nee-
ligibile în sumă de 255.383 lei 
rezultate ca urmare a neînde-
plinirii obligaţiilor contractu-
ale de către Inginer pentru su-

pervizarea lucrărilor executate.

Mai mult, în luna iulie 2014 

Consiliul Judeţean a plătit An-
treprenorului suma de 1.793.176 

lei (fără TVA) cu toate că „as-
pectele referitoare la nerespec-
tarea proiectului tehnic cu pri-

vire la executarea digului peri-

metral, la calitatea necorespun-
zătoare a materialului de um-
plutură pus în operă şi la sis-
temul drenant, cunoscute de 
Benefi ciar (adică de Consiliul 
Judeţean) încă din perioada 
premergătoare aprobării certi-
fi catului, nu au fost clarifi cate 

până la data aprobării acestuia 

şi nici până la data efectuării plă-

ţii, lucrările neconforme nefi -
ind remediate şi nici sumele 
recuperate în totalitate”.

„Mai mult, plata acestor bani 
a fost efectuată înainte de fi na-
lizarea expertizei tehnice pe ca-
re o iniţiase Consiliul Judeţean 
pentru determinarea neconfor-
mităţilor. Un alt aspect constatat 

este că forul judeţean a înche-
iat un protocol având drept scop 
remedierea lucrărilor neconfor-
me, în loc să aplice garanţia de 
bună execuţie, în sensul exerci-

tării acesteia pentru remedierea 

în regim de urgenţă a acestora. 

AM POS Mediu nu a autorizat 
plata sumei de 1.793.176 lei ca 
urmare a emiterii unei suspi-
ciuni de neregulă pentru chel-
tuieli în valoare de 11.029.397 
lei”, arată procurorii anticorupţie.

„Bâlbăiala” 
funcţionarilor publici

Procurorii DNA Cluj spun 
„cu certitudine” ca fi ind o în-
călcare a atribuţiilor de servi-
ciu şi a obligaţiilor asumate prin 
contractul de fi nanţare, condu-
ita membrilor echipei de im-

plementare a proiectului SMID 
Cluj şi implicit a Consiliului Ju-
deţean, „care nu au acţionat 

prompt în vederea ieşirii din si-

tuaţiile litigioase, nu au luat mă-

suri în timp util şi cu efi cienţă, 

nu au pus în aplicare măsurile 

cuprinse în expertize, nu au sanc-

ţionat eventual rea-credinţă sau 

culpă a părţilor contractante”.

„Această bâlbâială a membri-

lor echipei de implementare a 

proiectului a contribuit cel mai 

mult la situaţia actuală şi a sără-
cit bugetul Consiliului Judeţean 
Cluj cel puţin cu suma totală de 
13.553.137 lei, reprezentând chel-

tuieli aferente lucrărilor efectua-

te la celula de depozitare a deşe-

urilor, constatate ca fi ind neeligi-

bile de către Autoritatea de Au-

dit în cuprinsul raportului de 

control. O mare parte din res-
ponsabilităţile Consiliului Ju-
deţean Cluj, aşa cum reiese din 

contractul de fi nanţare, nu au 
fost îndeplinite sau au fost re-
alizate în mod necorespunză-
tor, de vreme ce situaţia la care 

s-a ajuns în cadrul proiectului 

nu numai că nu a fost preîntâm-

pinată, dar nici măcar nu a fost 

remediată, deşi forul judeţean 
avea putere de decizie în acest 
sens”, arată procurorii.

20 de oameni responsabili 
de Centrul de Deşeuri. 
În frunte cu Mariana Raţiu

Procurorii spun că membrii 

Unităţii de Implementare a Pro-

iectului înfi inţată pentru a în-

deplini toate obligaţiile Consi-

liului Judeţean, „ale cărei ac-
tivităţi sunt coordonate de 
managerul de proiect care ac-
ţionează ca reprezentant al 
forului judeţean”, nu şi-au în-

deplinit atribuţiile de serviciu.

„Apreciem că se impune 

atragerea răspunderii civile, dis-

ciplinare, materiale, după caz, 

a funcţionarilor publici din ca-

drul echipei de implementare 

a proiectului care, urmare a 

neîndeplinirii sau îndeplinirii 

necorespunzătoare a atribuţi-

ilor de serviciu, au prejudi-
ciat bugetul Consiliului Ju-
deţean cu suma de 13.553.137 
lei, reprezentând lucrări efec-

tuate la celula de depozitare 

a deşeurilor, cheltuieli consta-

tate ca fi ind neeligibile de Au-

toritatea de Audit. Acest de-
mers este în sarcina preşe-
dintelului Consiliului Jude-
ţean”, mai arată procurorii.

În urmă cu 4 ani, Monito-

rul de Cluj scria că şefa proiec-

tului Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj (SMID), Mariana Ra-

ţiu, a participat abia la 10% 

din şedinţele echipei de im-

plementare a proiectului. Ma-

riana Raţiu a participat la 28 

din cele 223 de şedinţe ale 

echipelor de implementare. 

Asta nu a împiedicat-o să ra-

porteze un record de 2.871 de 

ore lucrate pentru acest pro-

iect în perioada noiembrie 

2011 – septembrie 2014, când 

contractul pentru Centrul de 

Deşeuri a fost ofi cial reziliat 

şi proiectul îngropat.

Cum au scăpat funcţionarii 
de răspunderea penală?

Procurorii au explicat în 

acest caz că respectivii func-
ţionari publici nu vor răs-
punde penal pentru infracţi-

unea de abuz în serviciu pen-

tru că nu s-a putut constata 

încălcarea legii.

„Deşi situaţia prezentată 

se încadrează în tipicitatea u-

nei infracţiuni de abuz în ser-

viciu, care ar fi  putut atrage 

răspunderea penală a funcţi-

onarilor publici vizaţi, vom 

constata că atribuţiile de ser-

viciu stabilite în sarcina aces-

tora nu au o reglementare în 

legislaţia primară (legi şi or-

donanţe ale Guvernului), fi -

ind prevăzute doar într-o re-

glementare secundară (ordin 

al ministrului, norme de apli-

care) sau în alte acte norma-

tive interne (ordine de servi-

ciu, decizii, fi şa postului) ori 

în contractual de fi nanţare. 

Potrivit unei decizii a Curţii 

Constituţionale, neîndeplini-

rea ori îndeplinirea defectu-

oasă a unui act trebuie anali-

zată numai prin raportare la 

atribuţii de serviciu reglemen-

tate expres de prin legislaţia 

primară – legi şi ordonanţe 

ale Guvernului. Faţă de aces-

te considerente, din care re-

iese că instanţa de contenci-

os constituţional a avut în ve-

dere excluderea din sfera in-

fracţiunilor analizate a acelor 

atribuţii de serviciu din legis-

laţia secundară care nu îşi gă-

sesc corespondent în legisla-

ţia primară, vom constata că 

infracţiunea de abuz în servi-

ciu investigată în acest dosar 

nu sunt de natură să atragă 

răspunderea penală”.

Specialiştii în ştiinţe juridi-

ce consultaţi de Monitorul de 

Cluj susţin că acest aspect es-

te discutabil, pentru că fapte-
le analizate de procurorii DNA 
sunt atribuţii ale funcţiona-
rilor publici, prevăzute în Le-
gea funcţionarului public, 
respectiv legislaţia privind chel-

tuirea fondurilor europene.

În pixul lui Tişe stau 3 milioane €!
DNA scrie, negru pe alb, că funcţionarii CJ Cluj au prejudiciat bugetul judeţului pe „lucrările malefice” de la Centrul 
de Deşeuri. Procurorii spun că Tișe trebuie să ceară tragerea lor la răspundere, civil, disciplinar și material. O va face?

ORDONANŢA DE 
CLASARE DOSAR 
PENAL 49/P/2017  

 „Materialul de urmărire 
penală evidenţiază în mod 
neîndoielnic lipsa de 
solidaritate şi cooperare a 
autorităţii publice implicate 
în realizarea unui obiectiv 
de interes naţional, 
îndeplinirea atribuţiilor 
de serviciu fi ind de multe 
ori formal, declarativă sau 
superfi cial şi mai puţin prin 
asumarea responsabilităţii, 
vina fi ind atribuită 
întotdeauna altor 
persoane. Ceea ce se 
poate afi rma cu certitudine 
este că nerealizarea 
obiectivului de investiţii 
este urmarea conduitei 
tuturor părţilor implicate, 
Consiliul Judeţean, 
Proiectant, Inginer, 
Antreprenor, respectiv 
Primăria Cluj-Napoca”.

BENEFICII PERSONALE

1.050.510 lei 
au încasat membri echipei de implementare a proiectului 
Centrului de Deşeuri timp de trei ani. Din echipa de 
implementare a proiectului la Centrul de Deşeur
i fac parte, printre alţii, Mariana Raţiu, Vinicius 
Mărgeanu, Simona Tatomir, Ştefan Iliescu, Corina 
Salanţă, Sanda Oltean, Diana Coman și Claudiu Salanţă.

Centrul de Deșeuri este în prezent o groapă imensă, lucrările inaugurate de Alin Tișe în 2011 nefi ind fi nalizate nici după 8 ani
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După ce că sunt obligaţi 

să suporte mirosurile 

insuportabile de la groapa 

de gunoi, clujenii se luptă 

şi cu ciorile aduse 

de abundenţa de deşeuri. 

Gălăgia de nedescris 

nu e singura problemă. 

Păsările au luat în stăpâ-

nire centrul Clujului. 

Întâi în arborii din Parcul 

Central, de acolo s-au extins 

către Grădina Botanică, Cimi-

tirul Central şi grădinile case-

lor particulare, până în Zori-

lor şi Gheorgheni.

Din cuiburile ascunse 

printre ramurile arborilor, 

dar şi din zbor, umplu de 

mizerie oraşul. Dejecţiile lor 

sunt deosebit de acide şi ata-

că clădirile, faţadele şi chiar 

tabla maşinilor. Fac o mize-

rie şi o gălăgie de nedescris 

şi transformă o simplă plim-

bare într-un veritabil coşmar, 

desprins parcă din fi lmul lui 

Hitchcock.

Creează un vacarm infer-

nal, lasă mizerii la tot pasul 

şi transformă o simplă plim-

bare în Parcul Central într-un 

veritabil slalom printre „bom-

bele de găinaţ” cu care sun-

tem bombardaţi din înaltul 

crengilor. Totuşi, ciorile ca-

re s-au înmulţit în ultimele 

săptămâni în Cluj-Napoca 

sunt oaspeţii noştri, amin-

teşte ornitologul clujean 

Benkő Zoltán, care a expli-

cat, pentru Monitorul de Cluj, 

de ce oraşul de pe malul So-

meşului Mic este un adevă-

rat magnet pentru coloniile 

migratoare. 

„Marea majoritate a cio-

rilor care s-au răspândit în 

Parcul Central, în Cimitirul 

Hajongard (Cimitirul Cen-

tral – n.r.) sau în Grădina 

Mikó sunt oaspeţii noştri de 

iarnă, sosiţi din nordul Eu-

ropei. Problema ciorilor se 

iveşte cu precădere iarna. 

De ce? Pe timpul verii exis-

tă doar populaţia locală de 

ciori, coloniile mici ale po-

pulaţiei cuibăritoare autoh-

tone”, precizează reprezen-

tantul Societăţii Ornitologi-

ce Române (SOR).

Groapa de la Pata Rât, 
izvorul problemei!

Benkő Zoltán susţine că 

principala cauză a numărului 

mare de ciori o constituie 

proasta gestionare a deşeuri-

lor. Groapa deschisă de la Pa-

ta Rât este un un adevărat 

„festin” pentru ele, prin pris-

ma hranei bogate pe care o 

găsesc acolo. Aşadar, proble-

ma trebuie identifi cată la lo-

cul potrivit, la rădăcină!

„La groapa de gunoi de la 

Pata Rât ciorile pot scormo-

ni în voie, este o groapă des-

chisă, afl ată foarte aproape 

de oraş. Să nu uităm nici de 

coşurile de gunoi din oraş 

sau gunoaiele adunate pe 

străzi. Grupurile mari, cu mii 

de ciori, roiesc cu precădere 

dimineaţa şi seara, iar arbo-

rii din oraş sunt cel mai bun 

loc pentru înnoptare. Cel mai 

probabil această problemă va 

fi  rezolvată doar atunci când 

gestionarea deşeurilor va fi  

organizată în mod propice, 

ecologic, şi nu vor mai exis-

ta gropi de gunoi precum cea 

de la Pata Rât”, admite orni-

tologul clujean.

Uciderea ciorilor 
nu este o soluție!

Specialistul susţine că cio-

rile reprezintă doar o proble-

mă enervantă, nu şi un pe-

ricol pentru sănătatea noas-

tră. Vânarea în masă a cio-

rilor – soluţie încercată în 

trecut de administraţia loca-

lă şi de asociaţiile de vână-

toare – nu ar rezolva proble-

ma, susţine ornitologul.

Și, atunci, care e soluţia? 

Primăria trebuie să găseas-

că o soluţie, să scape ora-

şul şi pe locuitorii lui de 

asaltul escadrilelor negre şi 

de efectele „bombelor” lor 

distructive. Sau, ne decla-

răm învinşi, lăsăm Clujul 

pradă păsărilor şi ne cău-

tăm noi alt oraş?!

Invazie de ciori. Distrug casele, 
mașinile și liniștea clujenilor!
Ciorile care au împânzit orașul „croncăne” pe nervii clujenilor și distrug orașul, însă puțini știu că ele sunt doar oaspeții 
noștri pe timp de iarnă. Ornitologul Benkő Zoltán a explicat pentru Monitorul ce e cu aceste păsări enervante.

Din cuiburile ascunse printre ramurile arborilor, dar şi din zbor, ciorile umplu de mizerie oraşul
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Spectacolul de ziua lui 

Florin Piersic este învălu-

it într-o enigmă totală. 

Nu se ştie pentru ce este 

folosită exorbitantă pe 

care Primăria Cluj-Napoca 

a alocat-o pentru eveni-

ment, 130.000 de lei. 

Potrivit HCL, 100.000 de 

lei sunt destinaţi onorarii-

lor pentru artişti. În timp 

ce unii artişti susţin 

că nu ştiu nimic, alţii 

nu vor să spună suma 

pe care o vor primi pen-

tru prestaţia lor.

Cu cât sunt 
plătiţi artiştii?

Amfi trionii evenimentu-

lui vor fi  Irina Margareta Nis-

tor şi Rareş Bogdan. Invitaţi 

speciali vor fi  Medeea Mari-

nescu, Ovidiu Purdea-Someş, 

Dan Dumitrana, Ioan Bocşa 

şi Ansamblul Icoane. Fieca-

re artist va avea un moment 

de 10-15 minute. Însă câţi 

bani va primi fi ecare artist 

în parte? Mai ales că sunt 

nume sonore în România.

Monitorul de Cluj a reuşit 

să stea de vorbă cu trei din-

tre artiştii invitaţi să susţi-

nă un moment artistic în ca-

drul evenimentului „Pe că-

rările vieţii”.

Interpretul de muzică po-

pulară Ovidiu Purdea-Someş 

a declarat că nu ştie dacă 

va primi bani sau nu pen-

tru prestaţia sa. „Habar nu 

am. M-a sunat Florin. Eu 

am vorbit cu Florin Piersic 

în urmă cu două săptămâni. 

Nu ştiu, eu nu am cerut ni-

mic. Eu merg din drag pen-

tru Florin”, a zis Ovidiu Pur-

dea-Someş. Întrebat dacă a 

fost contactat de vreun re-

prezentant al Primăriei 

Cluj-Napoca, Ovidiu Pur-

dea-Someş a răspuns: „Nu 

ştiu nimic despre asta”.

Baritonul Dan Dumitra-

na nu a dorit să comunice 

suma pe care o va primi pen-

tru momentul său artistic. 

„În general toate spectaco-

lele le fac cu contract. Su-

ma este confidenţială”, a 

spus Dumitrana.

Când i s-a atras atenţia 

că este vorba despre bani 

publici, artistul a oferit al-

te informaţii care i-au părut 

esenţiale, însă fără să divul-

ge suma. „Puteţi să între-

baţi la Primărie. Eu lucrez 

la Operă de 41 de ani. Ulti-

mele 2-3 veri am cântat în 

Piaţa Unirii. Nu am primit 

niciun leu. Asta poate că e 

mai bine să ştiţi. Cineva a 

încasat banii. Asta este o in-

formaţie. Celelalte sunt de 

prisos. Este făcut contrac-

tul, este organizat de Primă-

rie. Este contracost, bineîn-

ţeles. Dacă vreţi să aflaţi, 

aflaţi de la Primărie”, a zis 

Dan Dumitrana.

Artistul care 
a devenit recalcitrant

Întrebat câţi bani primeş-

te pentru momentul de la eve-

nimentul de sâmbătă, Ioan 

Bocşa a devenit recalcitrant.

„Şi dacă primesc, contrac-

tele sunt confi denţiale. Da, pro-

babil sunt din bani publici. Dar 

probabil dumneavoastră ştiţi 

mai bine decât mine. Este o în-

trebare... încerc să fi u politicos. 

Dumneavoastră cât câştigaţi pe 

lună? Sigur că nu o să vă spun, 

cu toate că nu e niciun mare 

secret. Nu veţi şti de la mine”, 

a spus interpretul.

Monitorul de Cluj a solici-

tat Primăriei să comunice su-

mele primite de artişti, dar 

reprezentanţii Biroului 

Mass-Media au refuzat să răs-

pundă şi au cerut o cerere 

scrisă în baza Legii 544/2001. 

Asta deşi, potrivit acestei legi, 

întrebărilor adresate verbal 

de mass-media ar trebui să li 

se ofere răspuns pe loc sau 

într-un timp rezonabil, dacă 

nu este necesară o documen-

tare amănunţită. Această 

„stratagemă” permite autori-

tăţilor să amâne cu până la 

30 de zile răspunsul, dar acest 

lucru nu poate opri publica-

rea articolelor jurnalistice. De 

îndată ce vom avea un 

răspuns de la Primărie, vom 

publica informaţiile.

Artiștii lui Piersic interpretează 
pentru Monitorul „corul muților”
Nici Primăria Cluj-Napoca, nici invitații, nu vor să spună cum au fost împărțiți cei 100.000 de lei 
prevăzuți drept onorarii pentru Omagiul actorului clujean Florin Piersic 

RESTUL BANILOR PENTRU RECEPȚIE ȘI 
LUMINI. Din totalul de 130.000 de lei 

care au fost alocați din bugetul local 
pentru ziua lui Florin Piersic, 25.000 

de lei sunt prevăzuți pentru recepție, 
iar 5.000 de lei pentru lumini.

De la stânga la dreapta: Dan Dumitrana, Florin Piersic, Ovidiu Purdea-Someș, Ioan Bocșa

Editura Şcoala 

Ardeleană lansează 

volumul de proze scurte 

„Uscătoria de partid. 

Blitz-proze”, în cinstea 

celor 70 de ani de viaţă 

şi a celor peste patru 

decenii de activitate lite-

rară în cadrul unui eve-

niment inedit care poar-

tă numele de „Radu 

Ţuculescu – 70”.

„De când s-a înfi inţat, Edi-

tura Şcoala Ardeleană a înce-

put o serie de evenimente ale 

unor scriitori clujeni impor-

tanţi la ceas aniversar. Au fost 

Ion Mureşan, Ion Pop, Horia 

Bădescu şi alţii. Acum urmea-

ză Radu Ţuculescu. E încerca-

rea noastră modestă de a ne 

reaminti că în Clujul acesta 

există importanţi scriitori ro-

mâni contemporani. Vrem să 

gândim global, dar să acţio-

nam local. Bineînţeles, cu oca-

zia aniversării lui Radu Ţucu-

lescu lansăm şi o carte, la fel 

cum am făcut şi la celelalte ac-

ţiuni. Ne bucurăm că din tex-

tele sale lansăm o carte de pro-

ză scurtă, el fi ind cunoscut 

mai mult ca romancier sau ca 

dramaturg”, a spus Vasile G. 

Dâncu, directorul editurii.

Evenimentul va avea loc 

miercuri, 30 ianuarie 2019 

la ora 18:00 în Sala Audito-

rium Maximum a Colegiu-

lui Academic (UBB), Str. Mi-

hail Kogălniceanu nr. 3-5. 

În cadrul evenimentului vor 

fi numeroase surprize, prin-

tre care un concert de jazz 

şi o piesă de teatru.

Prezintă: Constantina 

Raveca Buleu, Bianca Tă-

maş, Ion Mureşan, Victor 

Cubleşan, Vasile Gogea, 

Moshe B. Itzhaki (Israel), 

Paul Farkaş (Israel).

Concert de jazz: Laura 

Orian Quartet.

Lectură artistică: Ionuţ Ca-

ras (Teatrul Naţional Cluj-Na-

poca) şi Viktor Hegedüs (Fa-

cultatea de Teatru şi Film, UBB).

Provenind dintr-o familie de 

intelectuali (tatăl, Dumitru Ţu-

culescu medic, iar pictorul Ion 

Ţuculescu unchi), Radu Ţucu-

lescu s-a născut la data de 1 ia-

nuarie 1949 la Târgu Mureş. Co-

pilăria şi-a petrecut-o la Reghin.

Ţuculescu ajunge în Cluj-Na-

poca în anul 1964 unde urmea-

ză Liceul de Muzică, după ca-

re urmează Academia de Mu-

zică ”Gh. Dima” din Cluj-Na-

poca, secţia vioară (1968-1972).

Apoi, datorită unei iubiri 

nestăvilite pentru lume, Ra-

du Ţuculescu a încercat să 

o schimbe puţin în bine prin 

intermediul culturii. Între 

1967 şi 1974 conduce Cer-

cul de teatru şi pantomimă 

”Atelier”, montând piese din 

autori clasici şi contempo-

rani precum şi piese proprii. 

După 1990 şi-a continuat ac-

tivitatea teatrală, participând 

şi la festivaluri naţionale şi 

internaţionale.

După terminarea facultă-

ţii este redactor la Radio Cluj 

(1972-1985), iar după des-

fiinţarea studioului de ra-

dio, din ordinul lui Ceau-

şescu, devine violonist la 

Filarmonica de Stat din 

Cluj-Napoca (1985-1989).

În anul 1990 pune baze-

le TVR în Cluj unde lucrea-

ză timp de două decenii ca 

redactor şi realizator.

Radu Țuculescu 70: Lansare de carte, concert de jazz 
și lectură artistică la Auditorium Maximum

Locurile au fost 
ocupate în doar 
câteva ore
La spectacolul intitulat 

„Pe cărările vieţii... cu 

Florin Piersic” au fost de-

ja rezervate toate cele 

peste 700 de locuri din 

sală. Evenimentul va 

avea loc sâmbătă, 26 ia-

nuarie, la 

Cinematograful „Florin 

Piersic”, la ora 18:30. 

Intrarea la evenimentul 

produs de Primăria Cluj-

Napoca, Dr. Matei Miko 

și Ioana Călin este liberă, 

iar biletele au putut fi  re-

zervate gratuit, online, 

în limita locurilor dispo-

nibile. Multe dintre lo-

curi au fost însă rezerva-

te pentru apropiații artis-

tului, dar și pentru 

apropiații administrației 

locale, așa că puțini clu-

jeni au reușit să își facă o 

rezervare. Fani ai actoru-

lui caută acum disperați 

bilete pentru 

manifestația de sâmbă-

tă, unii oferind chiar și 

bani pentru a putea 

avea acces. „Biletele vor 

fi  luate de cei din 

Primărie și acoliții lor, 

așa cum au făcut și la al-

te evenimente”, a spus o 

clujeancă după ce a vă-

zut că nu mai are cum să 

intre la spectacol.
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PROGRAMUL DE TRANSPORT AL COMPANIEI 
DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ – NAPOCA S.A. 

IN PERIOADA 24.01 – 27.01.2019

– In ziua de 24 si 27 ianuarie 2019, transportul public 
in municipiul Cluj-Napoca si in zona metropolitana se va 
desfășura între orele 6:00– 23:00, conform programului 
pentru zilele de duminica;

– In ziua de 25 ianuarie 2019, transportul urban si 
metropolitan se va desfășura între orele 5:00 – 23:15, 
conform programului de transport pentru zilele lucratoare;

– In ziua de 26 ianuarie 2019, transportul urban si 
metropolitan se va desfășura între orele 5:30 – 23:00, 
conform programului de transport pentru zilele de sambata;

– Programul de functionare a punctelor de vanzare 
bilete-abonamente va fi  corespunzator cu programul de 
transport;

Pe aceasta cale, uram publicului calator un calduros 
„La Multi Ani!“

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Cancelarul german Angela 

Merkel şi preşedintele 

francez Emmanuel Macron 

au semnat marţi la Aachen 

(Germania) un nou tratat 

bilateral de prietenie, 

la 56 de ani de la semna-

rea Tratatului de la Elysee, 

transmite dpa. 

Cancelarul Merkel a afi r-

mat înainte de semnarea tra-

tatului că acesta este necesar 

în faţa „creşterii populismu-

lui şi naţionalismului”.

Totodată, noul tratat, care 

prevede o strângere a cooperă-

rii franco-germane în sectorul 

apărării, se doreşte a fi  „o con-

tribuţie” la crearea, la un mo-

ment dat, a unei armate euro-

pene, a afi rmat Merkel, potrivit 

AFP. Franţa şi Germania contri-

buie cu acest document „la cre-

area unei armate europene”, a 

spus cancelarul german, evo-

când în special dezvoltarea „u-

nei culturi militare şi a unei in-

dustrii de armament comune”.

La rândul său, preşedinte-

le francez i-a criticat pe cei ca-

re „răspândesc minciuni” des-

pre noul tratat, afi rmând că 

aceştia „fac răul Istoriei şi po-

poarelor noastre”, într-o refe-

rire la informaţiile false difu-

zate despre document în spe-

cial de extrema dreaptă fran-

ceză, conform căreia tratatul 

prevede ca Franţa să cedeze 

Germaniei locul său de mem-

bru permanent în Consiliul de 

Securitate al ONU, iar germa-

na va deveni „limbă adminis-

trativă” în Alsacia şi Lorena.

Tratatul „de cooperare şi 

integrare franco-germană” ur-

mează „să-l completeze” pe 

cel aşa-zis de la Elysee, sem-

nat în 1963 între generalul De 

Gaulle şi Konrad Adenauer, 

care concretiza reconcilierea 

franco-germană după război. 

El prevede o convergenţă a 

politicilor economică, exter-

nă şi de apărare ale celor do-

uă ţări, o cooperare regiona-

lă transfrontalieră, precum şi 

o „adunare parlamentară co-

mună”, compusă din 100 de 

deputaţi francezi şi germani.

Merkel şi Macron au semnat 
noul tratat germano-francez

Premierul britanic Theresa 

May şi-a manifestat luni 

în faţa Camerei Comunelor 

dorinţa de a depăşi impa-

sul din dosarul Brexitului 

printr-un demers care să 

urmărească obţinerea unor 

concesii din partea Uniunii 

Europene în ceea ce priveş-

te clauza de „backstop” 

pentru frontiera nord-irlan-

deză, deşi până în prezent 

europenii au refuzat orice 

renegociere a acordului 

privind Brexitul respins 

săptămâna trecută de par-

lamentul britanic, relatea-

ză agenţiile Reuters şi AFP.

Chemată în faţa Camerei 

Comunelor pentru a prezen-

ta un „plan B” după ce depu-

taţii i-au respins acordul con-

venit cu Bruxelles-ul, There-

sa May a spus că nu poate ex-

clude un „no-deal”, adică po-

sibilitatea ca la 29 martie Re-

gatul Unit să iasă din UE fă-

ră niciun acord şi a apreciat 

drept puţin probabil ca UE să 

accepte o amânare a datei 

Brexitului, decisă în baza ar-

ticolului 50 din tratatul UE.

„O ieşire (din UE) fără acord 

poate fi  exclusă fi e prin revo-

carea articolului 50, ceea ce 

răstoarnă rezultatul referen-

dumului (din 2016), iar gu-

vernul nu va face acest lucru, 

fi e prin încheierea unui acord, 

şi este ceea ce vom încerca să 

obţinem”, a indicat şefa exe-

cutivului britanic.

Cât despre organizarea unui 

nou referendum pe tema Brexi-

tului, ea a respins din nou a-

ceastă idee, despre care a spus 

că i-ar încuraja pe cei care do-

resc să divizeze Regatul Unit 

şi ar submina democraţia prin 

anularea referendumului des-

făşurat în 2016.

Theresa May le-a promis 

deputaţilor britanici că va ac-

cepta o implicare sporită a lor 

în procesul Brexitului şi că va 

fi  „mai fl exibilă” în încerca-

rea de a revizui clauza de 

„backstop”, pe care ea a ac-

ceptat-o pentru a scoate din 

impas negocierile cu UE şi ast-

fel a reuşit încheierea unui 

acord privind Brexit-ul. Dar 

această clauză, care prevede 

că Regatul Unit va rămâne în 

uniunea vamală şi în piaţa u-

nică europeană până când 

Londra şi Bruxelles-ul vor gă-

si o soluţie mai bună în pri-

vinţa frontierei nord-irlande-

ze, indiferent cât timp ar du-

ra acest lucru, nu a fost agre-

ată de parlamentarii britanici 

susţinători ai ieşirii din UE, 

fapt ce a contribuit la respin-

gerea acestui acord în Came-

ra Comunelor.

„Prin urmare, voi retrans-

mite Uniunii Europene con-

cluziile acestor discuţii (...) 

Obiectivul meu rămâne ob-

ţinerea a ceea ce este nece-

sar pentru a primi sprijinul 

acestei Camere pentru un 

acord privind Brexitul cu 

UE”, a subliniat şefa execu-

tivului de la Londra.

Ea a menţionat că va exa-

mina propunerea avansată 

mai devreme în cursul zilei 

de ministrul polonez de ex-

terne, Jacek Czaputowicz, ca-

re a sugerat ca soluţie pentru 

ieşirea din impas limitarea 

aplicării clauzei de ''backstop'' 

pentru cel mult cinci ani, i-

dee ce a fost însă deja respin-

să de Irlanda şi Germania.

Pe de altă parte, Theresa 

May a respins relatările din 

presă conform cărora ea ar 

dori să revizuiască acordul 

din Vinerea Mare, încheiat în 

1988 şi care a pus capăt unei 

perioade de 30 de ani de vio-

lenţe în Irlanda de Nord.

Declaraţiile ei su fost pri-

mite cu nemulţumire de opo-

ziţie, care i-a reproşat că n-a 

tras învăţămintele votului de 

săptămâna trecută, prin ca-

re acordul convenit de ea cu 

UE a fost respins de o majo-

ritate covârşitoare în Came-

ra Comunelor.

Astfel, liderul opoziţiei la-

buriste, Jeremy Corbyn, a afi r-

mat că actualul acord privind 

Brexitul este „nesusutenabil” 

şi i-a cerut şefei guvernului 

să-şi revizuiască ''liniile ro-

şii'', inclusiv să renunţe la 

ideea ieşirii din UE fără ni-

ciun acord pe 29 martie, şi de 

asemenea să permită parla-

mentului să decidă cum se va 

proceda mai departe în dosa-

rul Brexitului.

Este de altfel ceea ce ar pu-

tea încerca să facă parlamen-

tarii adversari ai Brexitului în 

zilele următoare, când depu-

taţii vor putea propune şi dez-

bate amendamente la acordul 

avansat de Theresa May, unul 

dintre amendamentele vehi-

culate fi ind introducerea unei 

iniţiative legislative prin care 

Camera Comunelor să preia 

controlul asupra procesului 

Brexitului pentru a o împie-

dica pe Theresa May să deci-

dă un Brexit fără acord.

Toate amendamentele vor 

fi  supuse la vot pe 29 ianua-

rie. Theresa May nu va fi  obli-

gată să pună în practică alter-

nativele sprijinite de parlament, 

însă ea se va afl a sub o puter-

nică presiune politică de a pro-

ceda astfel. Dacă legislativul 

de la Londra votează favora-

bil o anumită opţiune, atunci 

premierul May se va putea în-

toarce la Bruxelles pentru a în-

cerca să obţină o revizuire a 

acordului, deşi europenii au 

exclus până în prezent o rene-

gociere a acestuia.

Impas stânjenitor. Londra 
nu a decis ce vrea de la UE
Guvernul britanic lucrează la solicitările pe care intenţionează 
să le adreseze UE într-un efort de a ieşi din impasul Brexitului

Theresa May a spus că nu poate exclude un „no-deal”, adică posibilitatea ca la 29 martie Regatul Unit să iasă 
din UE fără niciun acord şi a apreciat drept puţin probabil ca UE să accepte o amânare a datei Brexitului
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. angajează:

•MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca, Bistriţa, Baia Mare, Satu Mare
Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte și meserii, 

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

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

•TEHNICIAN MENTENANŢĂ în Bistriţa
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.

• SPECIALIST TEHNIC în Cluj-Napoca
Candidatul ideal: Studii superioare tehnice fi nalizate, specializare in domeniu termo-

tehnica.Experienţă minim 5 ani în domeniul termotehnic. Deţinerea autorizaţiei ISCIR 

RSL-IP/RVT Constituie avantaj. Cunoștinţe operare IT foarte bune (MS Offi ce). Permis de 

conducere categ. B.

•REPREZENTANT VÂNZĂRI în Cluj-Napoca, Bistriţa, Zalău, Satu Mare
Candidatul ideal: Studii medii și superioare. Experienţă minim 3 ani în vânzarea de ser-

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

ducere categ. B. 

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

ISCIR, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus.

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

ne trimiţi CV-ul până la data de 31.01.2019, prin poștă la adresa: loc. Sibiu, str. Ruscioru-

lui nr.40, 550112, sau pe adresa de e-mail: ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nu trebuie să mai aştepţi 

mult până la lansarea 

noului telefon de top 

de la Samsung. Deja 

ştim specifi caţiile tehnice, 

iar acum şi preţurile pen-

tru Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy S10 va fi  

prezentat în mod ofi cial pe 20 

februarie în cadrul unui eve-

niment Unpacked ce va avea 

loc în San Francisco. S10 re-

prezintă o bornă importantă 

pentru coreeni şi Samsung ca-

ută să lanseze o serie de mo-

dele Samsung Galaxy S10 pen-

tru nevoile tuturor.

În plus, există şansa să 

vedem şi un telefon cu o co-

nexiune 5G.

Cel mai scump şi cel mai 

performant Samsung Galaxy 

S10 te va costa o avere. Cei de 

la Tutto Android au afl at pre-

ţurile şi vestea nu este bună.

Aşadar, modelul Samsung 

Galaxy S10+ va fi  disponibil 

în trei variante, la care variază 

cantitatea de memorie RAM şi 

spaţiul de stocare. S10+ cu 12 

GB de memorie RAM şi cu 1 

TB de spaţiu de stocare te va 

costa nu mai puţin de 1600 de 

euro. Acelaşi model, dar cu 8 

GB RAM şi 512 GB spaţiu de 

stocare este cu 300 de euro mai 

ieftin, iar modelul standard, 

să-i zicem, de S10+ are 6 GB 

RAM şi 128 GB spaţiu de sto-

care şi te costă puţin peste 1000 

de euro, scrie playtech.ro.

Aceste preţuri sunt valabi-

le pentru Europa, dar proba-

bil în România telefonul va 

ajunge să coste şi mai mult. 

Dacă ţi se pare că sunt prea 

scumpe, afl ă că mai ai la dis-

poziţie modelul Samsung Ga-

laxy S10 cu 6 GB RAM / 8 GB 

RAM şi cu un spaţiu de sto-

care de 128 GB sau 512 GB, 

iar preţul este de 929 de eu-

ro, respectiv 1179 de euro.

Cel mai ieftin telefon Sam-

sung S10 este versiunea Ga-

laxy S10 Lite ce vine cu 6 GB 

RAM şi 128 GB spaţiu de sto-

care şi pentru el trebuie să dai 

779 de euro.

Dacă ai pregătit banii atunci 

afl ă că telefoanele vor fi  dis-

ponibile în magazinele din 

Italia începând cu 8 martie. 

Probabil cam de atunci vor a-

părea şi în România.

Cel mai scump Samsung 
Galaxy S10. Va costa o avere

Autoritatea franceză res-

ponsabilă de protecţia 

datelor private a impus 

luni grupului american 

Google o amendă record 

de 50 milioane de euro 

pentru încălcarea GDPR 

(Regulamentul general 

privind protecţia datelor), 

informează AFP şi DPA.

Este pentru prima dată când 

un gigant al Internetului este 

amendat de un organism de 

reglementare din Uniunea Eu-

ropeană pentru încălcarea nor-

melor europene privind pro-

tecţia datelor ale utilizatori-

lor. Regulamentul general pri-

vind protecţia datelor a intrat 

în vigoare în luna mai a anu-

lui trecut şi permite organis-

melor europene să amendeze 

companiile cu până la 4% din 

cifra lor globală de afaceri.

Comisia Naţională pentru 

Informatică şi Libertăţi din 

Franţa (CNIL) a acuzat Go-

ogle de lipsă de transparenţă, 

informaţii inadecvate şi pen-

tru că nu şi-a informat utili-

zatorii în ceea ce priveşte da-

tele personale.

„Amenda decisă este jus-

tifi cată de severitatea infrac-

ţiunilor observate cu privire 

la principiile esenţiale ale 

GDPR”, a informat CNIL. În 

replică, Google a dat publici-

tăţii un comunicat în care 

anunţă că va studia decizia 

CNIL înainte de a decide ur-

mătoarele etape.

„Suntem decişi să răspun-

dem aşteptărilor publicului 

în materie de transparenţă 

şi control”, a informat gru-

pul american.

Sancţiunea impusă Google 

este una modestă ţinând cont 

de puterea fi nanciară a Go-

ogle, având în vedere că fi r-

ma sa mamă, Alphabet, a re-

alizat în 2017 o cifră de afa-

ceri de 110,9 miliarde de do-

lari şi un profi t net de 12,7 

miliarde de dolari.

Parlamentul European şi 

Consiliul European au adop-

tat, în data de 27 aprilie 2016, 

Regulamentul privind protec-

ţia persoanelor fi zice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind 

libera circulaţie a acestor da-

te. Regulamentul a fost publi-

cat în Jurnalul Ofi cial al Uni-

unii din 4 mai 2016, iar preve-

derile acestuia sunt direct apli-

cabile în toate statele membre 

ale Uniunii Europene, înce-

pând cu data de 25 mai 2018.

Noul Regulament pune ac-

cent pe transparenţa faţă de 

persoana vizată şi responsabi-

lizarea operatorului de date fa-

ţă de modul în care prelucrea-

ză datele cu caracter personal, 

stabileşte o serie de garanţii 

specifi ce pentru a proteja cât 

mai efi cient viaţa privată a mi-

norilor, în special în mediul 

online, consolidează drepturi-

le garantate persoanelor viza-

te şi introduce noi drepturi.

La nivel de sancţiuni, com-

paniile care vor încălca noul 

GDPR vor plăti amenzi de pâ-

nă la 10 milioane de euro sau 

2% din cifra de afaceri globa-

lă anuală pentru încălcări ale 

normelor privind protecţia da-

telor, respectiv de până la 20 

de milioane de euro sau 4% 

din cifra de afaceri globală anu-

ală pentru încălcări ale princi-

piilor de bază privind prelu-

crarea datelor, luându-se în 

calcul cea mai mare valoare.

Google, amendat în Europa 
pentru încălcarea GDPR

Un raport al pieţei 

de e-commerce îţi arată cât 

au cheltuit online românii 

în fi ecare minut al anului 

trecut. Românii au făcut 

cumpărături online în 

valoare de peste 3,5 miliar-

de de euro în 2018, cu 30% 

mai mult decât anul trecut. 

Asta înseamnă că în fi eca-

re zi din an s-au cheltuit în Ro-

mânia aproape 9,8 milioane 

de euro pe cumpărături onli-

ne. Adică, la fi ecare oră din zi 

şi din noapte, în 2018, 1094 de 

euro s-au dus pe haine, elec-

tronice şi aşa mai departe. Da-

că mergem mai departe atunci 

trebuie să ştii că un român a 

dat din buzunar în fi ecare mi-

nut din fi ecare oră, tot anul, 

18,2 euro pe astfel de cheltu-

ieli, scrie playtech.ro.

Nu sunt incluse aici ser-

viciile, biletele de avion, va-

canţele şi călătoriile, rezer-

vările hoteliere, biletele la 

spectacole sau la diferite eve-

nimente etc. Potrivit estimă-

rilor, piaţa românească de 

e-commerce va atinge şi, pro-

babil, va depăşi pragul de 5 

miliarde de euro în 2020.

Principalele produse 
vândute online în 2018

Produsele din gama elec-

tro-IT (PC-uri, componente, 

telefoane, electrocasnice etc) 

sunt în continuare cele mai 

achiziţionate produse onli-

ne, apoi urmate de produse-

le din categoria Fashion & 

Beauty, apoi cele din cate-

goria Travel şi cele pentru 

casă şi decoraţiuni.

Pe produse electro-IT&C, 

românii cheltuie în medie 876 

de lei, similar cu 2017, dau 

puţin peste 200 de lei pe îm-

brăcăminte, 213 lei pe produ-

se de înfrumuseţare, 624 e lei 

pe produse pentru casă şi gră-

dină şi în jur de 178 de lei pe 

produse pentru adulţi.

În campania de Black Fri-

day din noiembrie 2018, ro-

mânii au făcut cumpărături 

online de peste 250 de mili-

oane de euro, în creştere cu 

aproximativ 30% faţă de 2017.

Cash-ul rămâne rege 
pentru români

Astfel, metoda de plată 

preferată este rambursul, 

întro proporţie covârşitoa-

re de aproape 83%. Procen-

tul mediu al plăţilor online 

prin card se situează în ju-

rul valorii de 15%. Diferen-

ţa de 2 puncte procentuale 

până la 100% este dată de 

alte metode de plată, pre-

cum Online Banking, Mi-

cro-Plăţi prin SMS.

În privinţa plăţilor onli-

ne prin card, în 2018 au fost 

două premiere: mobilul a 

depăşit desktop-ul, iar pro-

vincia a depăşit Bucureştiul 

în ceea ce priveşte plata on-

line prin card. De aseme-

nea, aflăm că bărbaţii sunt 

mai cheltuitori decât feme-

ile. 62% din plăţile prin card 

sunt făcute de bărbaţi şi 

38% de femei.

Cât au cheltuit online 
românii anul trecut
Black Friday este un adevărat fenomen în România şi îţi arată cât 
de înnebuniţi sunt românii după reduceri şi după cumpărături online

În campania de Black Friday din noiembrie 2018, românii au făcut cumpărături online de peste 250 de mil. €
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GRA-

TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr apartament 
cu 2-3 camere în 

Florești sau Mănăștur, 
exclus intermediari.

Telefon 
0756-076734.

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

CASE/CABANE

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

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

TERENURI

¤ Vând urgent în Florești, în su-
prafaţă de 1800 mp, cu C.F., front 
la stradă 17,5 m, vis-à-vis de blo-
curile ANL, cu mult sub preţul pie-
ţei. Informaţii și detalii suplimen-
tare la telefon 0746-402720. 
(7.7)

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

tare la tel. 0734-777772.

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

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

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

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 Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (4.7)

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 

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

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.

copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON, negociabil. Sunaţi 
la la tel. 0741-455348. (14.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. In-
formaţii la telefon 
0756-942490. (4.10)

Vând covoare. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (4.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu 
fund rigid TEGO, sarcinî 250 kg, 
cu vâsle, pompă, douî scaune 
pneumatice și mototr electric, 
nou, toate marca SAYLOR, preţ 
700 RON, negociabil. Pentru in-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu 
cadru metalic, material rezis-
tent, preţ 130 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0742-827432. (4.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, 
brâu ţesut. Informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0743-709114. (4.7)

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion, culoare fond bej cu gre-
na și negru, dimensiunea 3,50 
x 2,50 m, stare foarte bună, as-
pect frumos, preţ bun. Inf. la te-
lefon 0744-309401 sau 
0264-444915. (4.7)

¤ Vând cărucior de copii HA-
UCK, nemţesc, original, cu roţi 
mari, cu cameră și cauciuc, ca-
dru de aluminiu, multiple pozi-
ţii, coș cu bagaje, copertină re-
glabilă, pelerină de ploaie, 
ham, centură de siguranţă 5 
puncte, frână de mână și pi-
cior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. De-
talii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-955625. (4.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, 
preţ 400 RON, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0744-479172. 
(4.7)

COLECTIONARI

¤ Colecţionar clujean, caut pic-
turi, goblen, timbre, jucării 
vechi din anii î80-î90., scaune 
sculptate, plăci pick-up, mașină 
de cusut veche manual sau 
electrică. Mă deplasez eu la lo-
caţie. Aștept telefoane la 
0749-974302. (6.7)

PIERDERI

¤ Ivy League Consulting S.R.L., 
J12/2013/2011, C.U.I. 
28944360, Cluj-Napoca, str. Pri-
maverii nr. 8, ap. 235, declar 
pierdut certifi cat constatator de la 
benefi ciari emis de O.R.C. Cluj. Se 
declară nul.

¤ Remcatering S.R.L.-D, 
J12/3014/2012, C.U.I. 30878381, 
sat Ploscos, nr. 118, jud. Cluj, de-
clar pierdut certifi cat constatator de 
la punctul de lucru emis de O.R.C. 
Cluj. Se declară nul.

¤ S.C. ELAPAN PRODCOM IMPEX 
S.R.L. având J12/4566/1992 și 
C.U.I. 8030341, pierdut certifi cat 
constatator emis în 01.11.2018 
la sediu secundar. Se declară nul.

¤ S.C. Sara Nicolle S.R.L., sediul 
Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr. 25, 
ap. 8, C.U.I. 32513209, 
J12/3462/2013, declară că s-a 
pierdut certifi catul constatator 
de la benefi ciar și terţi . Se de-
clară nul.

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

¤ S.C. DOT IT MOBILE S.R.L., pier-
dut certifi cat unic de înregistrare, 
Nr. de ordine în R.C.: 
J12/663/2011, C.U.I. 28207236 
. Se declară nul.

¤ PLEȘ F IOAN PERSOANĂ FIZI-
CĂ AUTORIZATĂ, sediul profesi-
onal în sat Rogojel, comuna 

Săcuieu nr. 149, judeţul Cluj, 
cod unic de înregistrare 
28712637, nr. de ordine în re-
gistrul comerţului 
F12/1251/2011 din data de 
28.06.2011, pierdut certificat 
constatator cu nr. 34609 din 
24.06.2011. Se declară nul.
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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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Adevăruri despre trecut 

13:00 Aici, acum 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Interes general 

18:00 Romani care au schimbat 

lumea 

19:00 Pulsul zilei 

21:00 Tupamaro 

22:05 Iubiri celebre 

22:35 Ecaterina  

23:30 Dosarele extratereștrilor 

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Aici eu sunt vedeta! 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

22:45 Xtra Night Show 

PRO TV

 13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Transporter: Moștenirea 

22:15 Hansel și Gretel: 

Vânătorii de vrăjitoare 

23:45 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Elisa 

17:10 Trăsniți din NATO 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește mai 

bine 

20:30 Martor ocular 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Puterea dragostei 

15:00 Teo Show 

17:30 În căutarea adevărului 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Povestea noastră 

23:00 Bravo, ai stil! 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

15:30 Fotbal Campionatul 

Turciei: Malatyaspor - 

Bodrumspor 

17:30 Fotbal Campionatul 

Turciei: Istanbul BB – Hatayspor 

19:30 Știrile Look Sport 

20:00 Playoffi ada 

21:30 Rezumatele etapei 

Primiera Liga 

22:30 Retrospectiva UCL 

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 26 IANUARIE 2019

Prima acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 26 ianuarie 2019 şi va 
fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

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

pe str. Observatorului 107
La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate 

de un angajat al societăţii în intervalul orar 0900- 1300, 
iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în 
condiţii de siguranţă pentru mediu și sănătate.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-23.02.2019
-30.03.2019
-27.04.2019
-25.05.2019
-29.06.2019

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

ANUNŢ DE MEDIU

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI ŞI 
CLUJULUI, titular al proiectului ELABORARE DOCUMENTAŢIE 
TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 
DE AMENAJARE CIMITIR EXISTENT ŞI CONSTRUIRE CAPELA; 
ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE (ALEI, POZIŢIONARE 
MORMINTE, MOBILIER URBAN, PLANTAŢII), ÎMPREJMUIRE, 
BRANŞAMENT APĂ, CANAL GAZ, ELECTRICĂ, propus a fi  
realizat în Cluj–Napoca, Calea Turzii nr. 154A, jud. Cluj, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către A.P.M. Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare 
adecvată și continuarea procedurii privind emiterea aprobării 
de dezvoltare pentru proiectul, ”ELABORARE DOCUMENTAŢIE 
TEHNICĂ PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR 
DE AMENAJARE CIMITIR EXISTENT ŞI CONSTRUIRE CAPELA; 
ANEXE, AMENAJĂRI EXTERIOARE (ALEI, POZIŢIONARE 
MORMINTE, MOBILIER URBAN, PLANTAŢII), ÎMPREJMUIRE, 
BRANŞAMENT APĂ, CANAL GAZ, ELECTRICĂ, propus a fi  
realizat în Cluj–Napoca Calea Turzii nr. 154A, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni–joi între orele 9.00–
14.00, vineri între orele 9.00–12.00 precum și la următoarea 
adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, până în data de 
28.01.2019.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al  
SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, organizează licitație publică cu strigare pentru vanzare 
bunuri mobile, în data de 14.01.2019, in Cluj Napoca, str. 
Ludwig van Beethoven, nr. 29 A. 

Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare, 
licitațile se vor repeta în datele de, 21.01.2019, 28.01.2019, 
04.02.2019 şi 11.02.2019 în aceleași condţii.Informații 
suplimentare se pot obține la tel :  0264/432.603

ANUNȚ DE MEDIU

Societatea Salina Turda SA, titular al proiectului 
„Dezvoltarea turistică a Salinei Turda prin amenajarea 
Minei Iosif şi prin modernizarea bazei de tratament“ anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenția pentru Protecția Mediului Cluj de a nu 
solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului în 
cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
și continuarea procedurii privind emiterea aprobării de 
dezvoltare pentru proiectul „Dezvoltarea turistică a Salinei 
Turda prin amenajarea Minei Iosif şi prin modernizarea 
bazei de tratament“, propus a fi  amplasat în Municipiul 
Turda, Aleea Durgăului Nr. 7, Jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților Nr. 99, în zilele 
de Luni-Joi între orele 9.00 – 16.00, Vineri între orele 9.00 
– 14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunț, până la data de 28 Ianuarie 2019.

AVIZ DE MEDIU

S.C. ELEGANT RESIDENCE S.R.L. în calitate de titular 
anunţa publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru PUZ pentru construire 6 imobile de locuinţe 
colective cu regim de înălţime P+3E, împrejmuire, racorduri 
şi branşamente la utilităţi, Floreşti, str. Cetăţii nr. 331C-H, 
jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la S.C. 
REGAL DESIGN CONSTRUCT S.R.L., str. Horea nr. 67-
73, ap. 23, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data 
de 23.01.2019.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 11.02.2019 la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.
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Simona Halep 
pierde locul 1
Învinsă în optimi la Australian 
Open 2019 de către Serena 
Williams, Simona Halep a pier-
dut prima poziţie în clasamentul 
mondial. Petra Kvitova-Ashleigh 
Barty 6-1, 6-4, a fost meciul la 
fi nalul căruia s-a produs detro-
narea Simonei Halep, după 48 
de săptămâni neîntrerupte, 64 
în total, în care a fost numărul 1 
WTA. De luni, Petra Kvitova 
poate fi  noul lider mondial. În 
funcţie de rezultatele din aceas-
tă săptămână de la Australian 
Open, Halep poate fi  detronată 
și de Naomi Osaka și Sloane 
Stephens, ultima afl ându-se în 
acest moment la doar 463 
puncte distanţă.

Începe faza 
a doua a LNBM
Faza a doua din Grupa Verde a 
Ligii Naţionale de Baschet 
Masculin va începe sâmbătă, 26 
ianuarie 2019, în celelalte trei 
grupe această fază începând de-
ja la fi nalul săptămânii trecute. 
Echipa Universităţii Cluj se afl ă 
în Grupa Verde alături de 
Agronomia București, locul 1, și 
CN Aurel Vlaicu București, locul 
3, având toate același număr de 
puncte, 19. Astfel, prima etapă 
programează meciul dintre 
Universitatea Cluj și CN Aurel 
Vlaicu, de la ora 13:30, în Sala 
Sporturilor „Horia Demian”.

Joacă în deplasare

Echipa de volei feminin 
Universitatea Cluj va debuta în 
returul campionatului cu un 
meci în deplasare la CSM 
Lugoj. Partida este programată 
sâmbătă, 26 ianuarie, cu înce-
pere de la ora 18:30 și contea-
ză pentru etapa a 9-a a Diviziei 
A1. Înaintea acestui meci, cele 
două formaţii sunt vecine de 
clasament și sunt despărţite de 
un singur punct. Universitatea 
Cluj ocupă locul 6, cu 9 puncte, 
echipa din Lugoj fi ind pe o po-
ziţie mai jos cu 8 puncte.

Amicale pentru 
Unirea Dej
Echipa de fotbal Unirea Dej va 
disputa șase jocuri de verifi care 
în următoare perioadă. Prima 
confruntarea amicală va avea 
loc sâmbătă, 26 ianuarie, de la 
ora 11, la Baza Sportivă din 
Iclod, după care pe data de 2 
februarie, pe aceeași bază 
sportivă, vor întâlni formaţia 
Minaur Baia Mare, de la ora 
12. Pe data de 9 februarie, de 
la ora 12, FC Unirea Dej va în-
tâlni formaţia Fotbal Club 
Gloria, pe data de 13 februarie, 
de la ora 13 vor pleca la Cluj 
pentru meciul cu ”U” Cluj 
Juniori Elite, iar în data de 16 
februarie, de la ora 11:30 este 
programată confruntarea ami-
cală cu Avântul Reghin. Ultimul 
meci de verifi care al Unirii Dej 
va avea loc pe 23 februarie, de 
la ora 12, cu Ocna Mureș.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

„U” Cluj celebrează 

în acest an 100 de ani 

de la înfi inţare, iar ofi cia-

lii echipei clujene caută 

adversari importanţi pen-

tru un amical de lux, 

cu care să sărbătorească 

în vara acestui an.

Cele mai mari şanse 

ar avea meciul cu echipa 

PAOK Salonic, formaţia 

greacă antrenată 

de Răzvan Lucescu.

Managerul sportiv al Uni-

versităţii Cluj, Ioan Ovidiu Sa-

bău, a purtat deja discuţii în 

acest sens cu fi ul lui Mircea 

Lucescu, Răzvan Lucescu, iar 

negocierile sunt avansate.

„Meciul se va juca proba-

bil în luna iunie, cu un adver-

sar pe care l-am ofertat deja. 

Domnul Lucescu este alături 

de noi şi dânsul ne poate aju-

ta. Cel mai probabil vom ju-

ca cu PAOK. Se va mai discu-

ta, dar sper să se rezolve”, a 

spus Sabău, la DigiSport.

Un argument în plus, în 

susţinerea teoriei că U Cluj a-

re şanse foarte mari de a dis-

puta amicalul cu PAOK Salo-

nic este acela că fi rma care 

va organiza întregul eveni-

ment legat de centenar a pus 

la punct, în toamnă şi un meci 

de baschet între U-BT Cluj şi 

PAOK Salonic.

Se ştie că atât Răzvan Lu-

cescu, cât şi tatăl său, Mircea 

Lucescu, vin cu drag la Cluj de 

fi ecare dată când sunt invitaţi.

Răzvan Lucescu declara, 

într-un interviu, în luna au-

gust 2018, că abia când vor 

reveni echipele de tradiţie în 

prima ligă atunci vor apărea 

banii şi spectatorii.

„Rapid, Petrolul, Steaua, 

Sportul Studenţesc, Progresul, 

FC Braşov, FC Argeş şi multe 

alte echipe cu palmares impre-

sionant nu mai sunt în liga I. 

Când le vom revedea în liga 

naţională, abia atunci vor apă-

rea şi banii şi spectatorii şi in-

teresul fanilor şi al televiziuni-

lor va creşte. Sunt convins de 

asta”, spunea Răzvan Lucescu.

Formaţia din Salonic este 

lider în campionatul Greciei, 

cu opt puncte avans faţă de 

Olympiakos, locul secund.

În acest moment, după pri-

mele 16 etape, PAOK Salonic 

are cel mai bun atac din cam-

pionat, cu cea mai bună apă-

rare, 30 goluri marcate şi doar 

6 primite, şi este singura echi-

pă neînvinsă. Astfel, echipa 

din Grecia a acumulat 44 de 

puncte, după ce a pornit se-

zonul cu o penalizare de 2 

puncte, în timp ce Olympia-

cos are 36 de puncte.

Pentru Universitatea Cluj ar 

fi  al treilea amical de acest gen, 

în ultimul deceniu. În 2011, U-

niversitatea Cluj a inaugurat 

noul stadion Cluj Arena tot în 

compania unei echipe pregă-

tite de un român. Kuban 

Krasnodar, formaţie antrenată 

atunci de Dan Petrescu şi Cris-

tian Pojar a câştigat cu 4-0, la 

meci asistând 25.000 de spec-

tatori. În 2014, Universitatea 

Cluj a primit vizita formaţiei 

Șahtior Doneţk, formaţie an-

trenată de Mircea Lucescu, 

meci pe care ucrainienii l-au 

câştigat cu scorul de 2-0.

Atunci antrenorul Șahtiorului, 

Mircea Lucescu, declara că a 

fost foarte surprins de galeria 

Universităţii, acesta declarând 

că de mult nu a mai văzut su-

porterii să cânte 90 de minute.

„A fost impresionantă galeria. 

De mult nu am mai văzut pe 

un teren de fotbal suporterii 

unei echipe să cânte 90 de 

minute. Este impresionant. 

M-aş fi  aşteptat totuşi la mai 

multă lume pe stadion”, afi r-

ma Mircea Lucescu, în sep-

tembrie 2014.

În acest moment Mircea 

Lucescu este selecţionerul 

echipei naţionale de fotbal 

a Turciei.

Universitatea Cluj va îm-

plini 100 de ani de existenţă 

în 2019, pe care speră să-i săr-

bătorească, în primul rând, 

cu o promovare în Liga 1. 

Alb-negrii vor juca, sâmbătă, 

un amical cu Sticla Arieşul 

Turda, după care vor merge 

într-un cantonament în Tur-

cia. La Alanya, clujenii pre-

gătiţi de Bogdan Lobonţ vor 

sta între 28 ianuarie şi 9 fe-

bruarie, unde au stabilite pâ-

nă acum trei jocuri amicale, 

cu Slavia Sofi a, FC Montana 

(ambele din Bulgaria), respec-

tiv Pyunik Erevan (Armenia).

În Liga 2, Universitatea Cluj 

va disputa primul meci, pe da-

ta de 23 februarie, în deplasa-

re, în compania formaţiei Ener-

geticianul. Pe teren propriu, 

primul meci pentru jucătorii 

clujeni va avea locpe data de 

2 martie, în compania forma-

ţiei Politehnica Timişoara.

Amical de lux pentru 
Centenarul Universităţii Cluj

În 2014, la 95 de ani de ”U” Cluj, a fost invitată echipa antrenată de Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan Lucescu
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