
MIERCURI | 23 MAI 2018 | anul XXI, nr. 92 (5279) | 12 pagini | 1,50 lei

EDUCAȚIE

UBB scoate la concurs peste 
8.000 de locuri bugetate
Peste 8.000 de locuri bugetate, la nivel de 
licenţă şi masterat, vor fi  scoate la concurs 
de Universitatea Babeş-Bolyai pentru anul 
universitar 2018 – 2019.  Pagina 6

ADMINISTRAȚIE

Capital majorat 
pentru Tetarom
După Drumuri şi Poduri, afl ată la un pas 
de insolvenţă, Consiliul Judeţean vrea să ma-
joreze capitalul social şi la Tetarom.  Pagina 3

ECONOMIE

Angajaţii din judeţul Cluj, 
printre cei mai bine plătiţi
Câştigul net lunar va ajunge în acest an 
în Cluj la 3118 lei/salariat.  Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Adio Uber, Taxify sau Clever Taxi? 
Se schimbă radical transportul de persoane

EDUCAȚIE

Legea manualului şcolar a fost adoptată. 
Ministerul Educației, obligat să asigure cărțile

Ministerul Dezvoltării a lan-
sat în dezbatere publică un pro-
iect normativ care prevede au-
torizarea aplicaţiilor mobile 
pentru organizarea de transpor-
turi, urmând a fi  interzise trans-
porturile tip taxi efectuate în a-
fara zonelor de autorizare, efect 
ce ar putea fi  resimţit de reţele 
ca Uber sau Taxify.

„Prin modifi cările propuse se 
va putea utiliza activitatea de 
dispecerat taxi şi prin interme-
diul aplicaţiei mobile şi a apli-
caţiei web, dispeceratul fi ind de-
fi nit ca fi ind: activitatea conexă 
transportului în regim de taxi, 
marfă sau bunuri, autorizată de 
autoritatea de autorizare, care 
permite preluarea comenzilor 
de transport prin intermediul te-
lefonului, aplicaţiei informatice 

mobile de taxi sau alte mijloa-
ce ce pot fi  descărcate cu ajuto-
rul internetului şi le transmite 
taximetristului prin staţia radio 
de emisie-recepţie, prin inter-
mediul aplicaţiei informatice 
mobile de taxi conectată la in-
ternet”, se arată în Nota de Fun-
damentare a proiectului norma-
tiv, citată de gândul.info.

Viitoarea Ordonanţă de Ur-
genţă conţine şi stabilirea fă-
ră echivoc a interdicţiei taxiu-
rilor de a efectua transport pu-
blic de persoane în regim de 
taxi sau de a staţiona în vede-
rea efectuării a unor astfel de 
transporturi în interiorul unei 
localităţi, alta decât localitatea 
de autorizare, prin eliminarea 
din norma juridică a expresi-
ei „în mod permanent”.

Plenul Senatului a adoptat, 
marţi, proiectul legii manualu-
lui şcolar, cu 75 de voturi “pen-
tru”, două abţineri şi 23 de vo-
turi ”împotrivă”.

Fostul ministru al Educaţiei, 
Liviu Pop, care este şi preşedin-
te al Comisiei pentru învăţământ 
din Senat, a declarat pentru Şti-
rile Pro TV că principala nouta-
te pe care o aduce această lege 
este faptul că Ministerul Eduaţi-
ei va fi  obligat să asigure maua-
lele şcolare. De asemenea, Pop 
a spus că, pentru prima dată, 
vom avea manualele şi ”în for-
mat letric, virtual şi electronic, 
dar şi în limbaj Braille”.

Ministerul Educaţiei va con-
trola direct, editarea şi tipări-
rea manualului unic, iar aces-
ta va ajunge la elevi în varian-

ta tipărită, numai dacă părin-
ţii ori profesorii îl vor solicita 
cu 6 luni înainte de începerea 
anului şcolar.

Experţii în educaţie, profesori 
renumiţi, dar şi elevii, conside-
ră că manualul este o falsă pro-
blemă, care nu rezolva criza din 
învăţământul românesc.

Legea prevede că manualele 
vor fi  oferite gratuit elevilor în 
format PDF, digital interactiv 
sau pe hârtie, însă îl va primi 
în mână doar dacă părintele, 
elevul sau profesorul face o so-
licitare scrisă înainte cu 6 luni 
de începerea anului şcolar. În 
cazul manualelor pentru disci-
plinele cu predare în limbile mi-
norităţilor naţionale, pot fi  achi-
ziţionate manuale din ţara de 
origine a minorităţii respective.
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Un clujean „disperat” de faptul că mai multe maşini se aflau într-o zonă 
cu parcarea interzisă a distrus oglinzile autoturismelor. Pagina 2

7 maşini vandalizate în Mărăşti

În 2018, pasagerul 1.000.000 aterizează pe Aeroportul Cluj în luna mai!
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj sărbătoreşte mâine pasagerul cu numărul 1 milion pe anul 2018. 
Este pentru prima dată când evenimentul are loc în luna mai. Pagina 2

1.000 de elevi clujeni 
învață „în schimburi”!
Elevii școlii „Iuliu Hațieganu” nu vor avea sediu nou nici în 2018
Elevii de la Şcoala Generală „Iuliu Haţieganu” din Mănăştur învaţă în condiţii inumane: peste 1.000 
de copii stau îngrămădiţi în câteva săli de clasă, şcolarii fiind nevoiţi să meargă la cursuri 
pe schimburi. Municipalitatea nu găsește soluții la această problemă de mai bine de doi ani. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Proiectil activ găsit 
de un grup de copii 
din Câmpia Turzii

Un proiectil rămas din al doilea război mon-
dial a fost găsit duminică în zona cartierului 
Lut, din municipiul Câmpia Turzii.
Echipa pirotehnică a ISU Cluj s-a deplasat 
de urgență pentru a asana terenul de 
muniția rămasă neexplodată și pentru a ve-
rifi ca dacă au mai rămas și alte elemente 
de muniție.
„Poliția a limitat accesul în zonă până la 
sosirea pirotehniștilor din cadrul ISU 
Cluj. Muniția a fost identificată ca fiind 
un proiectil de aruncător, calibru 82 mm, 

în stare avansată de degradare și cu mij-
locul de inițiere montat, ceea ce  înca-
drează proiectilul în categoria munițiilor 
foarte periculoase.
Pirotehniștii au solicitat informații despre 
locul și împrejurările în care a fost găsit, 
pentru a putea cerceta zona în vederea 
identifi cării altor elemente de muniții răma-
se în zona respectivă, moment în care au 
afl at că proiectilul a fost găsit de un grup 
de copii, care l-au mutat din poziția inițială. 
Totuși unul dintre copii a recunoscut perico-
lul reprezentat de muniție și a anunțat 
situația prin numărul unic pentru apeluri de 
urgență 112.
Echipa pirotehnică a ISU Cluj a recuperat de 
la începutul acestui an, de pe raza 
județului, 980 de muniții și elemente de 
muniții”, spun reprezentanţii ISU într-un co-
municat de presă.  

7 maşini vandalizate 
dintr-un foc în Mărăşti
Un clujean ”disperat” de faptul că se par-
chează pe stradă a distrus oglinzile 
mașinilor parcate pe o stradă din Mărăști.
”Un număr de aproximativ 7 mașini au fost 
distruse prin ruperea oglinzilor și a stergă-

toarelor de către o persoană sau un grup 
de persoane. Acţiunea s-a întâmplat pe 
strada Venus, nr. 22. Rog dacă a văzut cine-
va sau a auzit în speranţa că putem identifi -
ca autorul. Am depus o plângere la Secţia 3 
de Poliţie pentru distrugere cu autor necu-
noscut. Autoturismele la momentul inci-
dentului se afl au pe un loc cu oprirea inter-
zisă, dar asta nu dă niciun drept nimănui 
spre a le vandaliza. Personal parchez acolo 
foarte rar și plec la serviciu destul de devre-
me pentru a nu creea difi cultăţi în zonă și 
totuși, o atenţionare printr-o amenda era 
mai civilizat”, a relatat un clujean pe grupul 
Info Trafi c jud. Cluj.
Se pare că autorul vandalizării a fost identi-
fi cat și va fi  tras la răspundere. 

Pe scurt

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj sărbă-

toreşte joi pasagerul cu 

numărul 1.000.000 înregis-

trat pe aeroport. Acesta a 

ajuns cu o lună mai repede 

faţă de anul trecut şi cu 

mai bine de jumătate de an 

mai devreme decât în urmă 

cu 7 ani, când aeroportul 

sărbătorea pentru prima 

dată atingerea pragului de 

un milion de pasageri.

„Joi, 24 mai, la ora 18.45 ur-

mează să aniversăm primul mi-

lion pentru anul acesta. Este 

pentru prima dată în luna mai. 

Avem o creştere de aproxima-

tiv de 8% a trafi cului. Merge 

foarte bine activitatea. În ce pri-

veşte zborurile turistice vom 

avea anul acesta 12 destinaţii 

turistice în 5 ţări. În ce priveşte 

Antalya vom avea 12 zboruri 

pe săptămână. Tradiţional, e cea 

mai bună destinaţie turistică din 

Cluj. Perioada de operare ne bu-

curăm că s-a extins între 12 mai 

şi 27 octombrie”, a declarat di-

rectorul Aeroportului Internaţi-

onal Cluj, David Ciceo.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a marcat 

marţi printr-un nou eveniment 

dedicat promovării zborurilor 

sale turistice din anul 2018 

cea mai de success destinaţie 

de vacanţă de pe aeroport şi 

anume Antalya, Turcia.

Zborurile spre Antalya au 

o lungă tradiţie pe Aeroportul 

Internaţional Cluj fi ind opera-

te fără întrerupere pe parcur-

sul ultimilor 12 ani (2007-2018) 

timp în care această destina-

ţie a fost aleasă de nu mai pu-

ţin de 300.000 de pasageri din 

Cluj-Napoca, dar şi din întrea-

ga Transilvanie.

Pe parcursul a mai bine de 

10 ani de operare, capitala tu-

ristică a Mediteranei, Antalya, 

a fost an de an una dintre ce-

le mai attractive destinaţie de 

vacanţă pentru pasagerii ca-

re aleg să călătorească de pe 

Aeroportul Internaţional Cluj, 

iar anul 2018 nu face excep-

ţie de la această regulă.

Vor fi  10 zboruri pe săptă-

mână, cu 3 mai mult decât în 

2017, operate în zilele de luni, 

marţi, vineri, sâmbătă şi du-

minică din 12 mai până în 27 

octombrie prin intermediul a 

şase operatori aerieni.

La nivelul anului 2018 pasa-

gerii Aeroportului Internaţional 

Cluj au oportunitatea de a că-

lători spre nu mai puţin de 12 

destinaţii turistice renumite din 

Turcia (Antalya), Grecia (Cha-

nia, Heraklion, Rhodos, 

Zakynthos, Skiatos, Thesaloniki, 

Corfu), Egipt (Hurghada, Sharm 

El Sheik), Tunisia (Monastir) şi 

Spania (Palma de Mallorca).

Potrivit lui Ciceo, Aeropor-

tul şi Consiliul Judeţean Cluj 

pregătesc un plan pentru atin-

gerea a 7 milioane de pasageri. 

Anul trecut, aeroportul a înre-

gistrat un trafi  record de 2,8 

milioane de pasageri.

„Avem un plan de dezvol-

tare pentru 7 milioane de pa-

sageri. Dacă în 1996 aveam 

30.000 de pasageri, în 2017 am 

reuşit să mărim de 100 de ori 

trafi cul. Ne apropiem de 3 mi-

lioane. Avem 45 de destinaţii 

regulate, o creştere impresio-

nantă şi pentru ultimii 3 ani. 

Dacă în 2014 aveam 18 desti-

naţii regulate, acum avem pes-

te 45 de destinaţii regulate şi 

un trafi c dublu faţă de acum 3 

ani. Estimăm că în 2030 vom 

avea 7 milioane de pasageri. 

Anul acesta vom depăşi 3 mi-

lioane de pasageri (...) Vom 

avea două noi porţi de îmbar-

care la etaj pe extern. Anul aces-

ta vom demara proiecte pentru 

un nou terminal care să aibă o 

suprafaţă de aproximativ 3 hec-

tare, căi de rurale şi parcări pen-

tru aeronave. Este un plan de 

investiţii de aproximativ 180 

de milioane de euro”, a mai 

spus directorul aeroportului.

În 2018, pasagerul 1.000.000
aterizează pe Aeroportul Cluj
în luna mai!
Aeroportul Internaţional Cluj sărbătoreşte joi seara pasagerul 
cu numărul 1 milion pe anul 2018. Este pentru prima dată când 
evenimentul are loc în luna mai.

Aeroportul Cluj a marcat cea mai de success destinaţie de vacanţă de pe aeroport și anume Antalya, Turcia

2010 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna decembrie

2014 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna noiembrie

2015 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna septembrie

2016 – pasagerul 1 milion a fost sărbătorit în luna august

2017 – pasagerul 1 milion este sărbătorit în luna iunie

2010 anul în care Aeroportul Cluj a avut 
pentru prima dată un milion de pasageri
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Consiliul Judeţean a 

decis majorarea capita-

lului social al Societăţii 

Drumuri şi Poduri 

Judeţene Cluj SA cu 

suma de 8 milioane de 

lei ca o măsură pentru 

salvarea acesteia de la 

insolvenţă. Acum, încă 

unei societăţi din subor-

dinea Consiliului 

Judeţean Cluj urmează 

să-i fie majorat capitalul 

social.

Forul judeţean intenţio-

nează să majoreze capitalul 

social atât la Tetarom I, cât 

şi la Tetarom III din Jucu cu 

peste 13 hectare de teren.

Consiliul Judeţean Cluj 

plăteşte 60.000 de lei fără 

TVA pentru două studii pri-

vind respectarea principiu-

lui investitorului privat pru-

dent în economia de piaţă 

„necesar procesului decizi-

onal privind majorarea par-

ticipării Consiliului Jude-

ţean în calitate de acţionar 

la capitalul social al socie-

tăţii Tetarom SA”.

Consiliul Judeţean doreş-

te majorarea capitalului so-

cial al societăţii Tetarom SA 

constând în transmiterea 

imobilelor-teren în suprafa-

ţă de 10.893 mp, respectiv 

în suprafaţă de 75.440 mp. 

Valoarea estimată pentru 

prestarea serviciilor este de 

30.000 de lei fără TVA.

La Tetarom III se doreşte 

majorarea capitalului social 

constând în transmiterea imo-

bilelor-teren în suprafaţă de 

40.000 mp, respectiv în su-

prafaţă de 10.000 mp.

„Studiul va releva dacă 

operaţiunea de majorare a 

capitalului social al societă-

ţii prin aportul în natură in-

tră sau nu în categoria aju-

torului de stat, respectiv se 

vor analiza perspectivele de 

rentabilitate ale investiţiei 

realizate, posibilitatea de a 

denatura sau de a constitui 

o ameninţare cu privire la 

concurenţa dintre operato-

rii economici. Testul inves-

titorului privat prudent va 

avea în vedere valoarea de 

piaţă a imobilelor”, se ara-

tă în caietul de sarcini.

Pentru 2018, Tetarom SA 

a calculat că va obţine un 

profi t de 2,3 milioane lei. Te-

tarom SA a fost fondat în 2001 

de Consiliul Judeţean Cluj.

Din bugetul Consiliului 

Judeţean pe 2018, Parcul In-

dustrial Tetarom I va primi 

3,2 milioane de lei pentru 

dezvoltare plus 17 milioane 

de lei pentru consolidarea 

terenului afectat de alune-

cări de teren. O expertiză 

tehnică spune că e nevoie 

de 12,6 milioane de euro 

pentru lucrările de consoli-

dare de la Tetarom I. Nu mai 

este un secret pentru nimeni 

că noile clădiri din Parcul 

Industrial Tetarom I, con-

struite din fonduri europe-

ne, sunt în pericol din cau-

za alunecărilor de teren. Lu-

crările de modernizare tre-

buiau încheiate încă din iu-

nie anul trecut. S-a dat un 

nou termen, decembrie 2018, 

dar se pare că nici acest pro-

iect nu va fi respectat.

Reamintim că în luna apri-

lie consilierii judeţeni au de-

cis majorarea capitalului so-

cial la Societatea Drumuri şi 

Poduri Judeţene cu 8 milioa-

ne lei (aproximativ 2 milioa-

ne euro) ca măsură pentru 

salvarea acesteia de la insol-

venţă. Consiliul Concurenţei 

a stabilit că în acest caz nu 

este vorba de ajutor de stat.

După falimentara Drumuri şi Poduri, aflată 
la un pas de insolvenţă, Consiliul Judeţean 
vrea să majoreze capitalul social şi la Tetarom

„De mâine (n.red. astăzi), vor intra în reparații străzile 
Arany Janos, Cișmigiu și Nuferilor. Valoarea totală a 
investiției este de 2.994.000 lei + TVA și este suportată 
din bugetul local.

Ne cerem scuze locuitorilor și participanților la trafi c pentru 
disconfortul creat pe durata lucrărilor.”

Lucrări de modernizare la străzile 
din jurul Parcului Central 

De câţiva ani, elevii Şcolii 

Gimnaziale Iuliu 

Haţieganu din cartierul 

Mănăştur merg la şcoală 

pe schimburi pentru că 

sediul unităţii de învăţă-

mânt este mult prea mic 

raportat la numărul de 

elevi. Vorbim de peste 

1.000 de copii, care învaţă 

îngrămădiţi în 24 de săli 

de clasă. Aproape doi ani, 

conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca i-a dus cu 

zăhărelul şi le-a promis că 

va cumpăra fostul sediu 

Telekom din vecinătatea 

şcolii, urmând ca în acel 

imobil să facă săli de clasă 

suplimentare.

„Anul trecut nu am mai 

avut bani la capitolul achi-

ziţionare imobile. Anul aces-

ta, în capitolul care vizează 

achiziţionarea de imobile o 

să fi e printre primele pentru 

că este printre şcolile cu ce-

le mai bune rezultate şi tre-

buie să oferim o soluţie cât 

mai aproape de domiciliul 

elevilor. Eu susţin acest de-

mers şi este momentul să fa-

cem real ce am promis în de-

cembrie. Şcoala are nevoie 

de spaţii de educaţie supli-

mentare”, spunea primarul 

Emil Boc anul trecut.

Între timp, Primăria a re-

nunţat la cumpărarea fostu-

lui sediu Telekom. Acum se 

orientează spre construirea 

unui sediu nou.

„S-a lansat o discuţie, în 

cadrul şcolii există anumite 

zvonuri cum că s-ar fi  identi-

fi cat o parcelă unde s-ar de-

mara construcţia unei clădiri 

noi şi vreau să ştiu dacă 

într-adevăr este reală această 

variantă”, a spus consilierul 

PSD, Dan Morar, la ultima şe-

dinţă de Consiliu Local.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

confi rmat informaţia.

„Este reală informaţia pe 

care dumneavoastră o aveţi. 

S-a renunţat complet la clă-

direa Telekom-ului, pentru că 

vor să dezvolte acolo un cen-

tru de altă natură, pentru ca-

re au nevoie de clădire. În 

acest moment, este la cadas-

trare, este la cadastru terenul 

din zonă; am avut şi o dis-

cuţie cu Serviciul investiţii, 

pentru a vedea ce se poate 

face şi există posibilitatea de 

a face 12-14 clase suplimen-

tare, pe o anumită compo-

nentă, dar va mai dura, pen-

tru că sunt nişte proceduri 

normale care trebuie să fi e 

parcurse”, a precizat Tarcea, 

potrivit ziardecluj.ro.

Cel puţin, anul acesta, ele-

vii de la Şcoala Iuliu Haţiega-

nu vor învăţa în acelaşi sediu.

Părinţii celor care învaţă la 

Şcoala Iuliu Haţieganu Cluj-Na-

poca din cartierul Mănăştur 

au venit de nenumărate ori, 

anul trecut, la şedinţele de Con-

siliu Local şi au cerut “urgen-

tarea rezolvării situaţiei spa-

ţiului” în care se desfăşoară 

activitatea şcolară a 39 de cla-

se, cu o medie de 28 elevi/cla-

să, totalizând 1100 de elevi în 

numai 24 de săli de clasă.

Părinţii şi copiii de la Şcoala Iuliu Haţieganu, 
„duşi cu zăhărelul” şi în acest an. 
Elevii rămân fără sediu nou
Elevii de la Şcoala Generală Iuliu Haţieganu din Mănăştur învaţă în condiţii inumane: peste 1000 
de copii stau îngrămădiţi în câteva săli de clasă, şcolarii fiind nevoiţi să meargă la cursuri pe schimburi.

În Școala Gimnazială Iuliu Hațieganu învață peste 1000 de copii îngrămădiți în 24 de săli de clasă 

EMIL BOC | primarul 
municipiului Cluj-
Napoca (decembrie 
2016)

 „Prevederile bugetare 
ale anului 2016 nu 
ne-au permis să ne 
angajăm la o sumă 
care depăşea 400.000 
de euro pentru 
achiziţioarea unei 
clădiri. Nu pot propune 
în Consiliul Local 
proiecte care nu au 
acoperire bugetară. 
Vom avea anul viitor 
în vedere problema 
şcolii dumneavoastră. 
Sperăm că în 2017 să 
reuşim o negociere. 
Când vom adopta 
bugetul local pe 2017 
vom vedea de unde 
luăm resursele. Vreau 
să vă asigur că anul 
2017 este momentul 
în care efectiv se va 
putea rezolva această 
problemă “
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Preşedintele PMP, 

Traian Băsescu, le-a 

propus, marţi, membri-

lor conducerii partidu-

lui denunţarea fuziunii 

cu UNPR, susţinând că 

”începe să devină toxică 

pentru partid”, iar situ-

aţia contabilă a UNPR 

este ”groaznică”.

”Suntem înaintea congre-

sului, şi congresul ăsta să cla-

rifi ce lucrurile în partid, nu 

să le încurce sau să le lase aşa 

cum sunt – să băltească. Pri-

mul punct e care îl introduc 

acum în ordinea de zi este le-

gat de propunerea pe care o 

fac ca la congres să denun-

ţăm fuziunea cu UNPR-ul. 

Acest lucru are mai multe mo-

tive. În primul rând cei cu ca-

re am vrut să facem fuziunea 

pur şi simplu au sabotat o de-

cizie în instanţe printr-un nu-

măr enorm de cereri de inter-

venţie la fi ecare termene mai 

voiau cereri de intervenţie, 

deşi au votat în unanimitate 

fuziunea. În al doilea rând 

avem mulţi consilieri care n-au 

nicio treabă cu politica 

PMP-ului, ca să nu spun că 

avem şi parlamentari care stau 

aşa să vadă ei cum basculea-

ză la fel cum au şi venit la 

noi, în preajma alegerilor. Ca 

atare această fuziune începe 

să devină toxică pentru par-

tid şi eu o să vă propun să o 

ducem la congres, în vederea 

denunţării fuziunii”, a decla-

rat Traian Băsescu la începu-

tul şedinţei Comitetului Exe-

cutiv Naţional al PMP.

El a mai spus că un alt mo-

tiv îl reprezintă ”situaţia con-

tabilă a UNPR-ului, care este 

groaznică”.

„Dacă s-ar realiza fuziu-

nea, dincolo de pretenţiile 

pe care le avem toată ziua 

de la diverşi domni care n-au 

inteles să se integreze în 

partid, mai preluăm şi niş-

te datorii uriaşe”, a mai spus 

Traian Băsescu.

Senatul a adoptat tacit, în 

plenul de marţi, un pro-

iect al social-democraţilor, 

care modifi că o lege care 

se propune ca faptele de 

corupţie în urma cărora 

se obţin foloase necuveni-

te pentru alţii să nu mai 

fi e incriminate.

Iniţiativa legislativă, 

adoptată tacit de Senat, în 

calitate de primă cameră 

sesizată, vizează modifica-

re a Legii nr. 78/2000 pen-

tru prevenirea, descoperi-

rea şi sancţionarea faptelor 

de corupţie.

Preşedinte de şedinţă, se-

natorul PSD Adrian Ţuţuianu 

a citit în plenul de marţi no-

ta de adoptare tacită pentru 

acest proiect, al cărui termen 

de dezbatere şi vot s-a împli-

nit pe 14 mai.

Potrivit proiectului iniţiat 

de deputatul PSD, Cătălin Ră-

dulescu, şi alţi parlamentari 

social-democraţi, art.12 se 

modifi că şi se completează 

astfel: "(1) Sunt pedepsite cu 

închisoarea de la 1 la 5 ani 

următoarele fapte, dacă sunt 

săvârşite în scopul obţinerii 

pentru sine, de bani, bunuri 

ori alte foloase materiale ne-

cuvenite: a) efectuarea de 

operaţiuni fi nanciare, ca ac-

te de comerţ, incompatibile 

cu funcţia, atribuţia sau în-

sărcinarea pe care o îndepli-

neşte o persoană ori încheie-

rea de tranzacţii fi nanciare, 

utilizând informaţiile obţinu-

te în virtutea funcţiei, atribu-

ţiei sau însărcinării sale; b) 

folosirea în orice mod, direct 

sau indirect, de informaţii ce 

nu sunt destinate publicită-

ţii ori permiterea accesului 

unor persoane neautorizate 

la aceste informaţii".

Băsescu denunţă fuziunea cu UNPR

Senatul a adoptat tacit proiectul privind 
dezincriminarea unor fapte de corupţie

Fostul ministru al 

Educaţiei a vrut să fi e glu-

meţ, dar a gafat din nou.

Liviu Marian Pop, fost mi-

nistru al Educaţiei în guverne-

le Ponta şi Tudose, şi-a început 

dimineaţa cu un mesaj pe Fa-

cebook: „PLM Plec La Munca”. 

„Bună dimineaţa, prieteni Eu, 

Pop Liviu Marian, plec la mun-

că, voi ce faceţi? #LMP”, a con-

tinuat el, încercând o glumă.

El a postat şi o fotografi e 

în care apar şi iniţialele celor 

trei cuvinte, reieşind PLM – o 

expresie vulgară folosită în 

mediul virtual. Postarea fos-

tului ministru al Educaţiei a 

devenit virală.

„Nu am fost deloc vulgar. 

Am vrut să le spun prieteni-

lor de pe Facebook că plec 

la muncă. Şi asta am făcut, 

pentru că acum sunt în Par-

lament, în Comisia pentru 

Învăţământ. Am vrut să fi u 

şi eu glumeţ, nu are legătu-

ră cu glumele care se fac pe 

seama numelui meu”, a de-

clarat Liviu Pop.

Liviu Pop este preşedinte-

le Comisiei de învăţământ din 

Senat şi fost ministru al Edu-

caţiei. Este totodată un cam-

pion al gafelor, de la „genun-

che” la „greşelile se pot co-

recta, erorile nu”.

De asemenea, de-a lungul 

timpului a avut şi multe idei 

trăsnite, printre care şi aceea 

că elevii din clasa a V-a ar tre-

bui să aibă manual de sport.

Nu în ultimul rând, fos-

tul ministru a făcut în urmă 

cu câţiva ani şi câteva gre-

şeli gramaticale. În timpul 

unei şedinţe de Guvern Pop 

a reuşit performanţa de a 

face trei greşeli gramaticale 

în doar nouă secunde: 1. 

Programele trebuiesc – co-

rect: trebuie 2. ,,planurile 

cadru- va fi modificat"- co-

rect: planurile-cadru vor fi 

modificate 3. ,,va fi modifi-

cat şi planu, li programul" 

/ corect: vor fi modificate şi 

planul, şi programul.

Liviu Pop nu este singu-

rul politician care gafează În 

ultima vreme, premierul Vi-

orica Dăncilă a făcut gafă 

după gafă. Recent, ea le-a 

spus jurnaliştilor să ”facă un 

exerciţiu de imagine”, în loc 

de ”exerciţiu de imaginaţie”. 

Apoi, în acelaşi context, ea 

a spus că ”este exclus ca să-şi 

dea demisia”, când corect 

gramatical era ”este exclus 

să-mi dau demisia”.

Spre fi nalul anului 2017, 

un alt ministru a gafat în ca-

drul unei declaraţii de presă. 

Este vorba despre şefa de la 

Interne, Carmen Dan, care a 

folosit greşit termenul de „pro-

nume“ în loc de „prenume”

„Vreţi să vă dau eu, acum, 

nume şi pronume şi toate ce-

le?”, a spus Carmen Dan.

Ulterior, ministrul de Inter-

ne a scris pe Facebook că nu-şi 

cere scuze pentru că a pro-

nunţat greşit o literă.

„Nu-mi cer scuze pentru că 

am pronunţat greşit o literă! 

Sunt om, nu sunt maşină!”, a 

justifi cat aceasta greşeala.

Şi fostul ministru al Sănă-

tăţii, Florian Bodog, a gafat. 

În septembrie 2017, într-o pos-

tare pe pagina sa de sociali-

zare a scris substantivul „co-

pii” într-o situaţie în care cu-

vântul trebuia scris cu trei de 

„i”. În cadrul aceleiaşi postări, 

ministrul a redactat greşit şi 

numele preşedintelui Comisi-

ei Europene, Jean Claude 

Juncker, el scriind „Junker”.

După puţin timp, însă, Bo-

dog a corectat greşelile de 

redactare.

O nouă gafă marca Liviu Marian Pop, 
fost ministru al Educaţiei

PSD Cluj reclamă manipu-

larea efectuată de liderii 

PNL cu privire la pilonul 

II de pensii, naţionalizarea 

sau la desfi inţarea pilonu-

lui II de pensii fi ind doar 

Fake news marca PNL.

„Nu s-a discutat şi nu vom 

adopta nicio măsură care să 

ducă la desfi inţarea Pilonului 

II de pensii! Fiind incapabili 

să propună măsuri economi-

ce concrete, liderii opoziţiei 

au recurs la acest timp de ma-

nipulare precum denunţul 

domnului Orban. Fondurile a-

parţin contribuabililor şi nu 

pot fi  desfi inţate sau naţiona-

lizate”, a declarat Remus Lă-

puşan, liderul consilierilor ju-

deţeni social-democraţi.

PSD Cluj consideră că pă-

rerile lui Emil Boc legate de 

acest subiect sunt uşor ridico-

le având în vedere experienţa 

sa guvernamentală lamentabi-

lă: “Înţeleg că Emil Boc a pri-

mit poruncă de la Orban să 

rostogolească fake newsuri, în-

să eu i-aş aduce aminte de re-

uşitele sale guvernamentale: a 

tăiat 25% din salariile bugeta-

rilor în timp ce clientela PDL 

prospera, în perioada guver-

nării sale a explodat exodul 

cadrelor medicale, peste 15.000 

de medici au părăsit România, 

îreorganizareaî spitalelor a re-

prezentat, în fapt, închiderea, 

peste noapte, a 71 de institu-

ţii medicale, absorbţia de fon-

duri europene a fost la pământ 

iar numărul de kilometri de 

autostradă inauguraţi în patru 

ani a fost demn de zmeura de 

aur!”, a mai declarat consilie-

rul judeţean Remus Lăpuşan.

Emil Boc sare la gâtul 
Guvernului

Luni, Emil Boc a recunos-

cut că a fost sfătuit, în peri-

oada în care era premier, să 

„confi şte” bani din pilonul doi 

de pensie.

”Eu sper să nu se întâmple. 

E vorba de resursele fi nancia-

re ale cetăţenilor. Nici în cele 

mai grele vremuri de criză eco-

nomică nu ne-am atins de pi-

lonul doi de pensii. Se blochea-

ză cotizaţia până la sfârşitul 

anului. Este o greşeală enor-

mă, este un semnal extrem de 

prost pe care România îl dă, 

şi eu vorbesc din perspectiva 

cetăţeanului şi a interesului 

public şi al investitorilor care 

se uită la această ţară cum evo-

luează. În anii grei de criză, 

în 2010, când nu aveam banii, 

când ni se închidea exerciţiul 

fi nanciar al zilei, pentru că de 

la plus opt la sută, creştere 

economică, ne-am dus la mi-

nus şapte la sută, în timp ce 

cheltuielile permanente ale sta-

tului crescuseră. În 2009, când 

am ajuns la minus şapte la su-

tă, defi cit bugetar, dar cheltu-

ielile statului au rămas ca şi 

când era o creştere economi-

că de plus opt şi un defi cit de 

minus cinci. Şi atunci a trebu-

it să luăm nişte măsuri pentru 

a ne încadra în anumite pre-

vederi bugetare”, a spus Emil 

Boc la o emisiune la radio.

Fostul premier a mai pre-

cizat că a refuzat să naţiona-

lizeze pilonul doi de pensii, 

deoarece „am avut respect 

pentru banii pe care românii 

i-au acumulat din munca lor 

şi nu avem voie să îi tratăm 

din această perspectivă, ca un 

moft guvernamental”.

Lecţiile lui Boc

În vremuri de creştere eco-

nomică, a mai spus fostul pre-

mier, un Guvern responabil tre-

buie să ia măsuri pentru ca o 

eventuală criză mondială, care 

să nu ia ţara prin nepregătite.

„Şi noi am avut pe masă 

propunerea aceea de naţiona-

lizare a pilonului de pensii şi 

nu am luat această decizie pen-

tru că e respectul faţă de banii 

pe care românii i-au acumulat 

prin munca lor şi nu avem vo-

ie să tratăm ca un moft guver-

namental. Este o greşeală. Gu-

vernanţii trebuie să găsească 

alte soluţii. Suntem în cea mai 

bună perioadă de creştere eco-

nomică de după 2006-2007. Nu 

poţi să îţi loveşti punctele tale 

tari din dezvoltarea economi-

că. Iar pilonul de pensii este o 

garanţie, o siguranţă a vieţii că 

la momentul în care ajungi la 

vârsta în care nu mai poţi fi  di-

namic, activ, să ai resursa fi -

nanciară asigurată şi nu este 

normal să te atingi de el, ca 

stat. În toată lumea când eşti 

pe creştere economică îţi iei 

măsuri pentru vremea rea. Când 

am avut vremuri bune în 

2006-2007, nu ne-am pregătit 

pentru vremuri mai rele, am 

păpat toţi banii, inclusiv din 

vânzarea BCR-ului, vreo 3.2 mi-

liarde de euro, şi ne-am trezit 

în 2008 complet nepregătiţi. 

Acum, în vremuri bune, ar tre-

bui să investim mult mai mult 

în ceea ce ne face competitivi 

şi rezistenţi, să ai mai mulţi 

bani în investiţii, nu să băgăm 

banii în consum. În vremuri 

grele, trebuie să ne pregătim şi 

să avem pilonii asiguraţi, com-

petitivitate, locuri de muncă. 

Nu este altă formă de protec-

ţie socială în lumea asta decât 

crearea de locuri de muncă. 

Dacă ai loc de muncă, ai şi bani 

pentru asigurarea de sănătate, 

pensie, să te bucuri de viaţă. 

La Cluj, am aplicat bine aceas-

tă strategie, pentru că avem un 

şomaj sub unu la sută”, a mai 

spus Boc.

Războiul „manipulării” PSD-PNL.
Miza: naționalizarea Pilonului II de pensii.
Social democraţii şi liberalii clujeni au găsit un nou subiect de ceartă: Pilonul II de pensii.

Remus Lăpuşan spune că nu s-a discutat nicio măsură care să ducă la desfi inţarea Pilonului II de pensii!
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Piaţa românească a 

bunurilor de larg consum 

pentru acasă a înregistrat 

în primul trimestru al 

acestui an o creştere cu 

13% faţă de aceeaşi peri-

oadă a anului trecut, 

avansul cel mai mare 

fi ind consemnat pe seg-

mentul produselor de 

îngrijire personală pentru 

care românii au cheltuit 

cu 17% mai mult în peri-

oada menţionată, con-

form unui studiu GfK.

Spre deosebire de perioa-

dele anterioare, volumele cum-

părate în primul trimestru au 

reintrat pe o curbă ascenden-

tă (+7,4%).

„Familiile cu copii sunt 

cele care şi-au intensificat 

cel mai mult cheltuielile 

pentru bunuri de larg con-

sum. Creşteri mari s-au în-

registrat şi în rândul gos-

podăriilor din localităţile 

mari, cu peste 150.000 de 

locuitori. Din punct de ve-

dere al regiunii, Banat-Cri-

şana-Maramureş şi Oltenia 

au avut cele mai semnifi-

cative evoluţii pe parcursul 

primului trimestru”, se ara-

tă în studiul GfK, care mo-

nitorizarea consumul cas-

nic pentru toate categorii-

le de produse de FMCG prin 

intermediul cercetării de tip 

Panel de Consumatori.

Formatele moderne de co-

merţ rămân principalul canal 

în ceea ce priveşte cumpărătu-

rile pentru acasă. În prezent, 

ele acoperă 62% din vânzările 

de bunuri de larg consum şi se 

situează la acelaşi nivel ca în 

primul trimestru din 2017.

„Toate canalele de comerţ 

modern (hipermarketuri, su-

permarketuri, magazine de 

tip discount, magazine mo-

derne de proximitate) au în-

registrat creşteri de două ci-

fre. Observăm însă cea mai 

dinamică evoluţie în zona 

comerţului de proximitate, 

acestea reuşind să atragă 

aproape 400.000 de noi fa-

milii cumpărătoare”, menţi-

onează studiul citat.

Categoria cu cea mai ac-

celerată creştere în primul tri-

mestru a fost cea de îngriji-

re personală, românii cheltu-

ind cu 17% mai mult pentru 

aceasta. Produsele alimenta-

re (proaspete, dar şi ambala-

te) au avut, de asemenea, 

creşteri peste media pieţei, 

datorate intensifi cării consu-

mului. În schimb, băuturile 

şi produsele pentru îngrijirea 

locuinţei au crescut într-un 

ritm mai lent.

"Cheltuielile medii pe fa-

milie au crescut cel mai mult 

pentru categorii precum ouă, 

unt, cidru, bere cu arome sau 

produse de igienă orală (în 

special periuţe de dinţi şi a-

pă de gură), în vreme ce au 

scăzut pentru produse pre-

cum suc de roşii, conservanţi 

alimentari sau batoane de su-

san", arată studiul GfK.

Pe de altă parte, la nive-

lul întregii pieţe de bunuri de 

larg consum, ponderea pro-

duselor achiziţionate la pro-

moţie a scăzut uşor compa-

rativ cu primele 3 luni ale 

anului trecut. În prezent, 18% 

din vânzările care ajung în 

consumul casnic sunt acope-

rite de promoţii.

Piaţa românească a bunurilor 
de larg consum a crescut cu 13% 

Valoarea preţurilor maxi-

me pentru consumatorii 

casnici va scădea în 

medie cu 3,53%.

Preţurile maxime la electri-

citate pentru consumatorii cas-

nici vor scădea în medie cu 

3,53% faţă de preţurile actua-

le, în urma aplicării unei noi 

metodologii de calcul şi aviza-

re la nivelul furnizorilor de ul-

timă instanţă, a anunţat marţi 

Autoritatea Naţională de Regle-

mentare în Energie (ANRE).

„În urma implementării no-

ii metodologii de stabilire a mo-

dului de calcul şi a condiţiilor 

de avizare a preţurilor aplicate 

de furnizorii de ultimă instanţă 

(FUI) obligaţi şi furnizorii de ul-

timă instanţă opţionali clienţi-

lor fi nali, în şedinta Comitetu-

lui de reglementare al ANRE de 

astăzi, 22.05.2018, au fost apro-

bate valorile preţului maxim 

pentru serviciul universal pen-

tru perioada 1 iulie 2018 – 30 

iunie 2019, pentru fi ecare zonă 

de reţea. Astfel, valoarea preţu-

rilor maxime pentru consuma-

torii casnici va scădea în medie 

cu 3,53% faţă de preţurile ac-

tuale”, se arată într-un comuni-

cat al ANRE.

Potrivit prevederilor legale, 

furnizorii de ultimă instanţă (FUI) 

sunt obligaţi să asigure furniza-

rea de energie electrică, în con-

diţii de calitate şi la preţuri rezo-

nabile, transparente, uşor com-

parabile şi nediscriminatorii.

„În 3 zile lucrătoare de la da-

ta aprobării valorii preţurilor 

maxime pentru fi ecare zonă de 

reţea, FUI obligaţi trebuie să 

transmită la ANRE, spre aviza-

re, preţurile practicate pentru 

intervalul 1 iulie 2018 – 30 iu-

nie 2019. Preţul propus spre avi-

zare poate fi  mai mic sau cel 

mult egal cu preţul maxim sta-

bilit de ANRE în şedinţa Comi-

tetului de reglementare de as-

tăzi. ANRE va aviza preţurile 

propuse de către FUI obligaţi 

până la data de 31 mai 2018”, 

precizează Autoritatea.

În perioada 1-25 iunie 2018, 

ANRE va desemna FUI opţio-

nali pentru fi ecare zonă de re-

ţea, care vor vinde energie elec-

trică la un preţ cu discount fa-

ţă de preţurile avizate pentru 

FUI obligaţi. Potrivit ANRE, „un 

client casnic îşi va putea schim-

ba oricând şi fără costuri FUI 

obligat cu un FUI opţional, ca-

re păstrează obligaţia de a asi-

gura furnizarea energiei electri-

ce în regim de serviciu univer-

sal, în aceleaşi condiţii de sigu-

ranţă şi calitate”.

Curentul electric livrat populaţiei 
s-ar putea ieftini cu 3,5% de la 1 iulie

PIAŢA VALUTARĂ

Pieţele fi nanciare au cunos-

cut ieri operaţiuni de mar-

care a profi turilor, după 

raliul de apreciere pe care 

l-a cunsocut dolarul, care a 

atins minimul ultimelor 

şase luni faţă de euro.

Tranzacţiile pe raportul 

euro/leu s-au realizat într-un 

culoar foarte îngust, 4,622 – 

4,626 lei, astfel că media a 

coborât foarte uşor, de la 

4,6228 la 4,6225 lei, nou mi-

nim al ultimelor cinci luni. 

Transferurile de la ora 14:00 

se efectuau în jurul valorii 

de 4,625 lei.

Evoluţia pozitivă a leului 

s-ar putea întrerupe în scurt 

timp în cazul în care guverna-

rea PSD va decide să modifi -

ce sistemul de pensii şi să in-

troducă noi taxe care vor afec-

ta mediul de afaceri.

Cursul dolarului american a 

scăzut de la 3,8370 lei, valoare 

care se mai înregistra la jumă-

tatea lui decembrie trecut, la 

3,9099 lei, cotaţiile din piaţă fl uc-

tuând între 3,908 şi 3,932 lei.

Moneda elveţiană se depre-

cia pe pieţele internaţionale la 

1,174 – 1,177 franci/euro, ast-

fel că media a coborât de la 

3,9375 la 3,9274 lei.

Indicele ROBOR la trei luni, 

utilizat la calcularea dobânzi-

lor la majoritatea creditelor în 

lei, a crescut la 2,75%, cel mai 

mare nivel din 15 octombrie 

2014, iar cel la şase luni a stag-

nat la 2,89%. Indicele la nouă 

luni a crescut la 2,94% iar cel 

la 12 luni s-a oprit de câteva zi-

le la 2,99%.

Monedele din regiune recu-

perau din terenul pierdut faţă 

de euro în zilele precedente. 

Cea poloneză se aprecia la 4,271 

– 4,295 zloţi iar cea maghiară 

la 316,3 – 318,4 forinţi.

Perechea euro/dolar a scă-

zut luni la 1,1717 dolari, va-

loare care se mai înregistra la 

jumătatea lui noiembrie tre-

cut. Marcările de profi t au 

adus o creştere a euro la 1,1757 

– 1,1829 dolari.

Indicele compozit al bitco-

in calculat de Bloomberg a 

scăzut de la 8.406,88 dolari, 

luni seară, la 8.290,95 dolari, 

ieri la prânz.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00 (R.G.)

O nouă şedinţă 
de scădere pentru euro

Angajaţii din Bucureşti 

şi din judeţele Cluj, Timiş 

şi Ilfov vor fi , în acest an, 

cel mai bine plătiţi din 

punct de vedere al câşti-

gului salarial mediu net 

lunar, la polul opus, 

respectiv al salariaţilor 

cu cele mai mici câştiguri, 

situându-se cei din jude-

ţele Bistriţa-Năsăud, 

Ialomiţa şi Harghita, 

potrivit Proiecţiei princi-

palilor indicatori econo-

mico-sociali în profi l teri-

torial până în 2021, publi-

cată de Comisia Naţională 

de Prognoză.

Astfel, în Bucureşti, câş-

tigul net lunar va ajunge, în 

2018, la 3658 lei/salariat, în 

Cluj la 3118 lei/salariat, în 

Timiş – 2992 lei/salariat iar 

în Ilfov – 2853 lei/salariat. 

Salariaţii cel mai slab plătiţi 

în acest an vor fi  cei din Bis-

triţa-Năsăud, cu un câştig 

salarial mediu net lunar de 

2094 lei/salariat, Ialomiţa – 

2047 lei/salariat şi Harghita 

– 2019 lei/salariat.

Pe regiuni, cele mai im-

portante câştiguri nete vor fi  

înregistrate în Bucureşti – Il-

fov (3555 lei/salariat), Vest 

(2590 lei/salariat) şi 

Nord-Vest (2479 lei/salari-

at), iar cele mai mici astfel 

de venituri în Sud-Vest Olte-

nia (2282 lei/salariat), 

Nord-Est (2267 lei/salariat) 

şi Sud-Est (2159 lei/salariat).

Cel mai mulţi şomeri se vor 

înregistra, la sfârşitul acestui 

an, în regiunile Nord-Est (65.000 

persoane), Sud-Vest Oltenia 

(60.000 persoane) şi Sud Mun-

tenia (58.000 persoane) iar cei 

mai puţini în Nord-vest (33.000 

persoane), Bucureşti – Ilfov 

(19.000 persoane) şi Vest 

(18.000 persoane). Regiunile a-

fl ate pe primele trei locuri din 

punct de vedere al ratei şoma-

jului sunt Sud-Vest Oltenia 

(7,1%), Sud-Est (5,4%) şi 

Nord-Est (5,3%). La polul opus, 

regiunile cu cele mai reduse ra-

te ale şomajului vor fi  Nord 

-Vest (2,7%), Vest (2,1%) şi 

Bucureşti – Ilfov (1,4%).

Din punct de vedere al va-

lorii produsului intern brut, 

topul este dominat de Capita-

lă (228,674 miliarde de lei pre-

ţuri curente), urmată, la ma-

re distanţă, de judeţele Timiş 

(44,586 miliarde de lei), Con-

stanţa (42,704 miliarde de lei) 

şi Cluj (41,537 miliarde de 

lei). Cele mai mici valori ale 

PIB se vor înregistra, în 2018, 

în Covasna (6,594 miliarde de 

lei), Mehedinţi (6,649 miliar-

de de lei) şi Tulcea (7,132 mi-

liarde de lei).

Angajaţii din Cluj, printre 
cei mai bine plătiţi în 2018
Câştigul net lunar va ajunge, în 2018, în Cluj la 3118 lei/salariat.
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Universitatea Babeş-Bolyai 

scoate la concurs peste 

8.000 de locuri bugetate şi 

în continuare se fac demer-

suri pentru a recupera cele 

câteva sute de locuri care 

au fost tăiate de către 

Ministerul Educaţiei. Oferta 

educaţională este însă una 

variată, iar universitatea îi 

aşteaptă pe viitorii studenţi 

la înscrieri.

Peste 8.000 de locuri bu-

getate vor fi  scoase la concurs 

pentru anul universitar care 

urmează, iar viitorii studenți 

vor avea şi mai multe opţiuni 

din care să aleagă.

Peste 15.000 de 
absolvenţi de liceu sunt 
aşteptaţi să se înscrie

Universitatea Babeş-Bolyai 

va scoate la concurs, pentru 

anul universitar 2018-2019, un 

număr de 4.958 de locuri bu-

getate destinate absolvenţilor 

de liceu, peste 9.300 de locuri 

în regim cu taxă şi 2.700 de 

locuri pentru învăţământ la 

distanţă şi învăţământ cu frec-

venţă redusă pentru studii u-

niversitare de nivel licenţă. Din 

aceste locuri bugetate, 60 sunt 

locuri speciale alocate pentru 

candidaţii de etnie rromă, 161 

sunt destinate absolvenţilor de 

licee situate în mediul rural, 

iar alte 168 de locuri au fost 

alocate etnicilor români din a-

fara graniţelor ţării.

La nivel master, UBB va scoa-

te la concurs, pentru anul uni-

versitar 2018-2019, un număr 

3.382 de locuri la buget şi 6.218 

de locuri la taxă. Un număr de 

268 dintre locurile bugetate sunt 

alocate domeniilor prioritare, 

alte 18 locuri sunt destinate stu-

denţilor rromi, iar 82 sunt des-

tinate etnicilor români din afa-

ra graniţelor ţării.

Candidaţii vor putea alege 

între cele 244 de programe de 

licenţă (învăţământ cu frec-

venţă şi la distanţă), respec-

tiv cele 222 de programe de 

master (învăţământ cu frec-

venţă sau frecvenţă redusă).

Specializări noi la nivel 
licenţă cât şi la master

Admiterea în anul univer-

sitar 2018-2019 vine cu nou-

tăţi în ceea ce priveşte speci-

alizările oferite, UBB propu-

nând două specializări noi la 

nivel licenţă, la Facultatea de 

Ştiinţa şi Ingineria Mediului – 

Specializarea Management şi 

audit de mediu (limba româ-

nă), respectiv la Facultatea de 

Istorie şi Filosofi e – Speciali-

zarea Studii de securitate (în-

văţământ la distanţă).

De asemenea, UBB propu-

ne 4 specializări noi de mas-

ter: Management curricular 

(limba română), oferit de Fa-

cultatea de Psihologie şi Ştiin-

ţe ale Educaţiei, Sisteme infor-

matice avansate: modelare, pro-

iectare, dezvoltare (limbile ger-

mană şi engleză), în cadrul Fa-

cultăţii de Matematică şi Infor-

matică, Muzică bisericească 

ecumenică (limba maghiară), 

propus de Facultatea de Teolo-

gie Reformată, respectiv Arte 

digitale interactive (limba ro-

mână), oferit de Facultatea de 

Teatru și Televiziune. 

Profesorii şi studenţii 
luptă pentru recuperarea 
locurilor tăiate

Cu toate că numărul locu-

rilor bugetate scoase la con-

curs este unul surprinzător, 

locurile sunt cu 271 mai pu-

ţine faţă de anul trecut, din 

cauza Ministerului Educaţiei 

Naţionale, ceea ce ar putea 

afecta anumite proiecte. Pro-

rectorul UBB, responsabil de 

linia maghiară şi curriculum, 

Anna Soos, a declarat, marţi, 

într-o conferinţă de presă că 

speră ca numărul locurilor bu-

getate să se modifi ce până la 

începerea anului universitar.

„Deşi numărul de locuri a 

fost transmis de minister pe 

data de 3 aprilie, am consta-

tat cu durere că acest număr, 

primit de la minister, este mai 

mic decât în anii precedenţi. 

Astfel, la nivel licenţă am pri-

mit cu 29 de locuri mai pu-

ţine, la masterat cu două su-

te mai puţine decât anul tre-

cut, iar la doctorat cu 42 de 

locuri mai puţine decât anul 

precedent. Am făcut nenu-

mărate demersuri pentru a 

reveni cel puţin la numărul 

de anul precedent şi acesta 

este motivul pentru care am 

ajuns doar astăzi (n.red. ieri) 

să vă prezentăm oferta edu-

caţională. Din păcate, aceste 

demersuri nu au avut succes. 

Sperăm totuşi că se vor mo-

difi ca aceste numere până la 

începerea anului universitar”, 

a spus Ana Soós, prorectorul 

Universităţii Babeş-Bolyai.

Prorectorul cu fi nanţarea 

Dan Lazăr a afi rmat că, fi ind 

o universitate serioasă, UBB 

îşi permite să treacă peste un 

astfel de moment, însă sem-

nalul dat universităţilor de tra-

diţie este unul „prost”.

Conducerea Universităţii 

Babeş-Bolyai a contestat re-

partizarea locurilor bugetate 

pentru anul universitar 

2018-2019 şi şi a solicitat mi-

nistrului Educaţiei Naţionale 

revizuirea acesteia, precum şi 

transparentizarea criteriilor de 

repartizare a locurilor pentru 

admitere. Reprezentanţii con-

ducerii UBB s-au declarat ne-

mulţumiţi de scăderea numă-

rului de locuri bugetate la ce-

le mai prestigioase universi-

tăţi din România, precizând 

că aceasta reprezintă o grea 

lovitură dată tocmai acelor u-

niversităţi care depun eforturi 

susţinute pentru a creşte cali-

tatea procesului educativ şi a 

cercetării şi au cerut, de ase-

menea, demisia ministrului.

„Universitatea, având în 

vedere rezultatul presupusu-

lui dialog cu ministerul, am 

cerut demisia ministrului, a-

vând în vedere că nu am re-

uşit să avem un dialog real cu 

dumnealui. În acest moment 

asta a fost reacţia universită-

ţii. Sperăm să revină cu nu-

mărul respectiv şi să nu avem 

nevoie de a face şi alte demer-

suri. Evident, asta numai du-

pă admitere şi până în toam-

nă. Aici am precizat doar exa-

menele din vară, dar în mo-

mentul în care mai rămân lo-

curi pentru toamnă vom face 

şi atunci un concurs şi spe-

răm că locurile ce rămân la 

nivel naţional la alte univer-

sităţi să ajungă la noi”, a de-

clarat prorectorul.

De asemenea, în cadrul con-

ferinţei au fost prezenţi şi re-

prezentanţi ai studenţilor din 

UBB, care au declarat că aş-

teaptă să vadă ce urmează, du-

pă ce în luna aprilie au orga-

nizat un fl ash-mob, în timpul 

căruia şi-au pus pe braţe ban-

derole albe, semn al grevei ja-

poneze pe care au declanşat-o 

pentru a-şi manifesta, astfel, 

atitudinea de protest faţă de 

reducerea numărului locurilor 

bugetate acordare universită-

ţii de Ministerul Educaţiei Na-

ţionale pentru anul următor.

„După cum bine ştiţi, dom-

nul ministru a decis să aibă 

o discuţie cu studenţii repre-

zentanţi, atât de la marile u-

niversităţi din ţară cât şi cu 

cei din federaţiile naţionale. 

În urma discuţiilor, domnul 

ministru a propus mai multe 

soluţii pentru tăierea locuri-

lor bugetate. Ţin să precizez 

că domnul ministru nu le nu-

meşte tăieri, ci le consideră 

doar un calcul. În acelaşi timp 

am mai avut promisiunea că 

în toamnă se va încerca să se 

rezolve această problema. Noi 

ca UBB am cerut demisia mi-

nistrului şi urmează în conti-

nuare să vedem ce se va în-

tâmpla”, a spus Andrei Tecsi, 

prefectul studenţilor UBB.

De asemenea, o scrisoare 

deschisă, asumată de condu-

cerea UBB, respectiv de recto-

rul Ioan-Aurel Pop şi de preşe-

dintele Senatului, Ioan Chirilă, 

prin care se cere revenirea asu-

pra deciziei de reducere a nu-

mărului de locuri bugetate, a 

fost trimsă către premierul Ro-

mâniei, Viorica Dăncilă.

Universitatea Babeş-Bolyai 
îşi aşteaptă viitorii studenţi
Mii de locuri bugetate sunt puse la dispoziţia tinerilor care doresc să se înscrie.

Oferta educațională a UBB a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă

În perioada 17–20 mai 

2018 s-a desfăşurat la 

Călăraşi, Olimpiada 

Naţională de Tehnologia 

Informaţiei, la care au 

participat cei mai buni 

elevi din 42 de judeţe ale 

ţării. Reprezentanţii jude-

ţului Cluj au obţinut 

rezultate foarte bune, 

întorcându-se cu 5 premii 

şi medalii, de la aur până 

la bronz.

Lotul judeţului Cluj a fost 

format din următorii 5 elevi, 

care au fost premiaţi:

Premiul III şi Medalie de 
Aur: Boier Marius Adrian, 

Liceul de Informatică „Tibe-

riu Popoviciu”, Cluj-Napoca 

– clasa a XI-a, Secţiunea TIC;

Menţiune şi Medalie de 
Argint: Varga Zoltan, Lice-

ul Unitarian „Janos Zsig-

mond ”, Cluj-Napoca – cla-

sa a X-a, Secţiunea TIC; Je-
ler Andrei, Colegiul Naţio-

nal „George Bariţiu”, 

Cluj-Napoca – clasa a XII-a, 

Secţiunea C#;

Medalie de Bronz: Mure-
şan Ciprian Adrian, Liceul de 

Informatică „Tiberiu Popovi-

ciu”, Cluj-Napoca – clasa a 

XII-a, Secţiunea TIC.

Elevii clujeni, premiaţi la Olimpiada 
Naţională de Tehnologia Informaţiei
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DAKHA 
BRAKHA (Ucraina)

CONCERT

Luni
28 mai 19:30
Casa de Cultură a Studenţilor

„Strălucire pură! Pionieri în inovație muzicală.” 
– NPR Music

Trupa cult etno-haos

Regizorul Tudor Giurgiu 

are în plan un fi lm des-

pre Ilie Năstase şi încear-

că să afl e cât mai multe 

din tainele tenisului, ast-

fel că s-a antrenat, ală-

turi de Mircea Cristescu, 

vicepreşedintele baschet-

baliştilor de la U BT Cluj.

Potrivit unui comunicat 

transmis marţi, creatorul Fes-

tivalului Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF) vrea să 

se apropie cât mai mult de 

lumea tenisului, cea în care 

a strălucit Ilie Năstase, unul 

dintre punctele sale de inte-

res pentru un nou fi lm. „Vă 

spun un secret. Unul dintre 

marile vise – să fac un fi lm 

despre viaţa tumultoasă a lui 

Ilie Năstase. Un fi lm de fi c-

ţiune, nu neapărat un docu-

mentar, ar fi  unul super. Ilie 

Năstase e un foc de artifi cii, 

şi pe teren şi în afara lui. Es-

te un fost sportiv pe care-l 

admir extrem de mult”, a 

spus, potrivit comunicatu-

lui, Tudor Giurgiu.

Regizorul l-a avut partener 

de antrenament pe Mircea Cris-

tescu, vicepreşedintele baschet-

baliştilor de la U BT Cluj, omul 

care a intrat în istorie având un 

record de 75 de puncte marca-

te într-un meci pentru Româ-

nia şi 24 de aruncări de trei 

puncte reuşite într-un singur 

joc. „A fost mai intens antre-

namentul cu Tudor Giurgiu de-

cât unul la baschet. Am pus 

amândoi multă pasiune. Am 

jucat pe bune, am dat totul. 

Noi am fost educaţi că regia es-

te bună în altă parte, nu la sport. 

Ne-am făcut încălzirea pentru 

Sports Festival, acolo sunt ju-

cători înalţi, eu am anvergură, 

aş putea să le fac faţă, însă stau 

mai prost cu apărarea, dar mă 

voi descurca”, a spus vicepre-

şedintele baschetbaliştilor clu-

jeni, Mircea Cristescu.

La rândul său, Tudor Giur-

giu a comparat indicaţiile 

primite de la cunoscutul 

sportiv cu experienţa sa de 

regizor. „Mi-am dat seama 

că e simplu să le spun ac-

torilor ce să facă, dar când 

îmi spun mie alţii ce să fac, 

mă blochez. Chiar e greu. 

Mi-am imaginat un meci cu 

fraţii Bryan, care au fost o 

mare enigmă, mai ales când 

Mergea şi Tecău jucau îm-

preună şi, de cele mai mul-

te ori, mereu, pierdeau şi 

mă gândeam ce au ăştia: 

Sunt extratereştrii? Cum joa-

că? I-am urmărit mai înde-

aproape, sunt mari campi-

oni”, a punctat regizorul.

În cadrul evenimentului de 

la Cluj, pe lângă cele două 

show-uri demonstrative – me-

ciul de fotbal dintre Generaţia 

de Aur şi legendele Barcelonei, 

respectiv cel de tenis dintre 

echipa România şi cea a lumii 

– se pune accentul pe sportul 

de masă, iar iubitorii de miş-

care sunt aşteptaţi, între 14-17 

iunie, să încerce toate discipli-

nele din cadrul festivalului.

„Sportul înseamnă sănă-

tate, eu, de 3 ani, am redes-

coperit plăcerea de a juca te-

nis. Tenisul mă ţine în for-

mă, şi fi zic şi mental. Orice 

fel de sport, de la alergarea 

banală, până la a face sport 

extrem, e extraordinar. Spor-

tul înseamnă sănătate, îţi pui 

corpul să lucreze. După ce 

fac sport, simt că ziua mea 

arată altfel, sunt într-o altă 

dispoziţie. Oamenii trebuie 

să se echipeze şi să joace, să 

facă mişcare, un îndemn la a 

nu sta ca o legumă! Să nu te 

uiţi, să participi”, a mărturi-

sit regizorul Tudor Giurgiu.

Regizorul Tudor Giurgiu pregăteşte 
un film despre Ilie Năstase

„Dacii Liberi”, documen-

tarul de lung metraj 

semnat de Andrei 

Gorgan şi Monica 

Lăzurean-Gorgan, va 

avea premiera oficială 

din România la Cluj, la 

cea de-a 17-a ediţie a 

Festivalului 

Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF).

Potrivit unui comunicat, 

proiecţia va avea loc joi, 31 

mai, la Cinema Florin Pier-

sic, în prezenţa regizorilor 

şi a unor protagonişti ai do-

cumentarului, iar pe 29 mai, 

filmul se va bucura de o pro-

iecţie în avanpremieră, în 

aer liber, în peisajul specta-

culos de la Arkhai Sculptu-

re Park, din satul Vlaha.

„Care este adevărata iden-

titate a poporului român? Ci-

ne suntem, individual şi co-

lectiv? Dintre toate episoa-

dele istoriei noastre, Dacia a 

devenit subiectul celor mai 

multe dezbateri, polemici şi 

teorii, mai mult sau mai pu-

ţin fanteziste. Aşadar, pole-

micile şi discuţiile aprinse 

nu vor sta deoparte de do-

cumentarul Dacii Liberi”, se 

arată în comunicat.

Filmul aduce laolaltă vie-

ţuitorii unui sat dacic, un is-

toric şi un arheolog, mem-

brii unei trupe de reconsti-

tuire istorică, un grup de mis-

tici daci, un organizator de 

proteste, administratorul si-

tului UNESCO Sarmisegetu-

sa Regia şi participanţi la 

Congresele de Dacologie. Pe 

toţi îi uneşte pasiunea co-

mună pentru daci. Îi despar-

te, însă, viziunea diferită pe 

care fi ecare dintre ei o are a-

supra unui episod istoric ca-

re devine, de la an la an, tot 

mai popular în România.

„Nu cred că la români e 

vorba atât de o obsesie a ori-

ginilor, cât de o obsesie a 

prezentului. Orice membru 

al unei comunităţi se auto-

validează şi prin calităţile 

comunităţii din care face par-

te. Şi cum despre daci se ştie 

foarte puţin, e mai simplu 

să spui orice despre ei, de-

cât să nu spui. Iar dacă un 

istoric spune „Dar nu există 

dovezi că a fost aşa”, i se 

poate răspunde, sec, cu „Dar 

nu există nici dovezi că nu 

ar fi  fost aşa.” Ar fi  sufi cient 

dacă aş şti că acest fi lm i-a 

făcut pe unii dintre noi să 

înceapă să gândească puţin 

altfel”, afi rmă Andrei Gor-

gan, unul dintre cei doi rea-

lizatori ai documentarului.

Monica Lăzurean-Gorgan, 

producător şi regizor de fi lm, 

a produs, co-produs sau 

a fost producător delegat 

pentru mai multe lungme-

traje de fi cţiune şi documen-

tare care au fost selectate 

la Berlinale, Sundance, 

Locarno şi multe alte festi-

valuri internaţionale de fi lm 

(„Doar o răsufl are”, „Chuck 

Norris vs. Communism”, 

„Domestic”, „Colivia”, „Nu 

mă atinge-mă”).

Andrei Gorgan este edi-

tor de film. A semnat prin 

montaj o serie de documen-

tare şi filme de ficţiune: 

„Doar o răsuflare” – docu-

mentar, co-producţie Mani-

fest Film şi HBO Central Eu-

rope, „Domestic” – lung me-

traj în regia lui Adrian Sita-

ru şi alte.

Premiera mondială a documentarului 
„Dacii Liberi” va avea loc la TIFF
Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film Transilvania începe în două zile şi va dura până în 3 iunie.

Proiecția documentarului de lung metraj „Dacii Liberi” va avea loc joi, 31 mai, la Cinema Florin Piersic
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O instanţă turcă a condam-

nat la închisoare pe viaţă 

104 militari pentru implica-

rea lor în pregătirea şi exe-

cutarea loviturii de stat eşu-

ate din 2016, informează 

site-ul postului BBC News, 

citând presa locală.

Militarii au primit „sentin-

ţe agravate la închisoare pe 

viaţă”, care includ condiţii mai 

severe decât în cazul sentinţe-

lor normale de privare perma-

nentă de libertate.

Alte 52 de persoane au pri-

mite sentinţe între şapte şi 

20 de ani de închisoare du-

pă ce au fost găsiţi de infrac-

ţiuni precum „sprijinirea ten-

tativei de asasinare a preşe-

dintelui” sau „apartenenţă la 

o organizaţie teroristă”.

Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a afi rmat în mai 

multe rânduri că susţine rein-

troducerea pedepsei capitale 

pentru persoanele implicate în 

lovitura de stat eşuată.

În urma loviturii de stat 

eşuate din luna iulie 2016, au-

torităţile turce au arestat pes-

te 50.000 de persoane, iar 

140.000 de funcţionari publici 

şi militari au fost suspendaţi 

din funcţii ori demişi. Multe 

din persoanele vizate de an-

chete sunt suspectate că ar 

avea legătură cu Fethullah Gu-

len, un cleric musulman acu-

zat de Ankara că ar fi  orches-

trat tentativa de lovitură de 

stat militară.

Deşi activiştii pentru demo-

craţie, opoziţia şi guvernele 

occidentale au criticat măsu-

rile punitive, Ankara insistă că 

este necesar să elimine în to-

talitate presupusa ameninţare 

reprezentată de mişcarea cle-

ricului Fethullah Gulen.

Clericul musulman Fethul-

lah Gülen, fost aliat al lui Re-

cep Tayyip Erdogan şi lider al 

Mişcării Gülen (Hizmet), care 

trăieşte în autoexil în statul 

american Pennsylvania, a ne-

gat orice implicare în complo-

tul eşuat şi îl acuză pe Erdo-

gan că încearcă să acapareze 

şi mai multă putere.

Peste 100 de militari turci, 
condamnaţi la închisoare 
pe viaţă

Vicepreşedintele Statelor 

Unite, Mike Pence, l-a 

avertizat, marţi, pe lide-

rul regimului de la 

Phenian, Kim Jong-un, să 

nu se ”joace” cu preşedin-

tele SUA, Donald Trump, 

în cazul în care cei doi se 

vor întâlni luna viitoare, 

informează BBC News.

„Ar fi  o mare greşeală pen-

tru Kim Jong-un să creadă că 

se poate juca cu Donald 

Trump”, a declarat Pence în 

cadrul unui interviu acordat 

pentru Fox News.

De asemenea, Pence a 

atras atenţia că Trump ar 

putea părăsi summitul cu 

Kim Jong-un, programat pen-

tru data de 12 iunie.

„Nu cred că preşedintele 

Trump se gândeşte la rela-

ţii publice. El se gândeşte 

la pace”, a declarat vicepre-

şedintele SUA.

Săptămâna trecută, Core-

ea de Nord a ameninţat că ar 

putea anula summitul progra-

mat pe 12 iunie, între liderul 

nord-coreean, Kim Jong-Un, 

şi preşedintele Statelor Unite, 

Donald Trump, dacă Washin-

gtonul va continua să ceară 

unilateral Phenianului să re-

nunţe la arsenalul atomic.

Mike Pence avertizează 
Coreea de Nord 
„să nu se joace” cu Trump

Ministrul britanic de exter-

ne, Boris Johnson, a afi rmat 

luni că va fi  "foarte difi cil" 

să se încheie un nou acord 

mai vast cu Iranul, aşa cum 

doresc Statele Unite după 

controversata lor retragere 

din înţelegerea cu privire la 

programul nuclear iranian, 

transmite AFP.

„Cred că nu va fi  uşor să se 

încheie un acord într-un termen 

rezonabil”, a declarat Boris John-

son, afl at luni la Buenos Aires 

cu ocazia reuniunii miniştrilor 

de externe ai G20.

„Perspectiva unui tratat uri-

aş cu Iranul va fi  foarte, foar-

te difi cilă” le-a spus el jurna-

liştilor, declaraţie confi rmată 

de ministerul său.

Statele Unite au ameninţat 

luni Iranul cu sancţiunile „cele 

mai puternice din istorie" dacă 

Teheranul nu îndeplineşte ce-

rinţele lor draconice pentru a 

încheia un „nou acord” mult 

mai larg, vizând să ţină sub con-

trol ambiţiile nucleare ale ţării, 

precum şi rolul său destabiliza-

tor în regiune.

Noua strategie americană le-

gată de Republica Islamică a 

fost prezentată luni ca urmare 

a controversatei retrageri a SUA 

din acordul privind programul 

nuclear iranian (JCPOA) sem-

nat la 14 iulie 2015 de Teheran 

şi Grupul 5+1 (Statele Unite, 

Marea Britanie, Franţa, Rusia, 

China şi Germania).

„Avantajul JCPOA este că a-

re un obiectiv foarte clar. Apă-

ră lumea împotriva unei bom-

be nucleare iraniene şi, în 

schimb, le oferă iranienilor avan-

taje economice notabile”, a sub-

liniat Boris Johnson.

„Un nou acord cu Iranul 
va fi foarte dificil de încheiat”

Preşedintele american 

Donald Trump şi-a relan-

sat luni atacurile împotri-

va anchetei procurorului 

special Robert Mueller 

privind presupusul ames-

tec rusesc în alegerile 

prezidenţiale din 2016, 

acuzând CIA din perioa-

da preşedinţiei democra-

tului Barack Obama că a 

dorit să comită un „asasi-

nat politic”, prin infi ltra-

rea în echipa sa de cam-

panie, informează 

France Presse.

De luni de zile, tabăra re-

publicană încearcă să slăbeas-

că poziţiile magistratului in-

dependent, denunţând o po-

litizare a anchetatorilor, şi ce-

re de asemenea încheierea 

rapidă a investigaţiilor, de 

teama că acestea ar putea in-

fl uenţa alegerile parlamenta-

re din noiembrie.

În acest sens a intervenit 

şi vicepreşedintele american 

Mike Pence, care a declarat 

luni seara la Fox News: „Es-

te timpul ca procurorul spe-

cial să încheie şi cred că es-

te, probabil, o opinie larg 

răspândită în rândul oame-

nilor în SUA”.

Donald Trump critică fără 

încetare ancheta cu privire la 

posibila complicitate între 

echipa sa de campanie şi agenţi 

ruşi, califi când-o drept o „vâ-

nătoare de vrăjitoare”. El es-

te hotărât să demonstreze că 

personalităţi din sistemul ju-

diciar, legaţi de opoziţia de-

mocrată, vor să-i submineze 

preşedinţia.

Pentru miliardarul ameri-

can este vorba de a convinge 

alegătorii că democraţii nu pot 

suporta că au pierdut alege-

rile şi au singurul scop de a 

angaja o procedură de desti-

tuire a sa, în timp ce majori-

tatea americanilor se opun 

unui astfel de demers.

„Acesta este un asasinat 

politic, nu o anchetă a ser-

viciilor de informaţii”, se 

menţionează într-un mesaj 

postat de Trump luni pe 

Twitter, preluând formula-

rea unui comentator Fox Ne-

ws, Dan Bongino.

Acesta din urmă l-a acu-

zat direct pe John Brennan, 

directorul CIA sub preşedin-

ţia lui Barack Obama şi fer-

vent oponent al lui Donald 

Trump, că s-ar afl a la origi-

nea anchetei privind inge-

rinţa rusă, deschisă în pri-

măvara anului 2016 de către 

serviciile de contraspionaj 

ale poliţiei federale FBI.

Săptămâna trecută, presa 

a dezvăluit că un informator 

CIA, afl at în Marea Britanie, 

s-ar fi  întâlnit cu membri ai 

echipei candidatului Donald 

Trump. Informatorul activa în 

cadrul acestei anchete.

Donald Trump a cerut du-

minică deschiderea unei an-

chete de către Ministerul Jus-

tiţiei în acest caz, denunţând 

o supraveghere a campaniei 

sale „din motive politice”.

„Dacă cineva s-a infiltrat 

sau i-a supravegheat pe par-

ticipanţii la o campanie elec-

torală în scopuri rele, trebu-

ie să ştim şi să răspundem 

în mod corect”, a reacţionat 

într-un comunicat ministrul 

adjunct al justiţiei, Rod Ro-

senstein.

Această contra-anchetă, 

care va fi  condusă de un in-

spector general al ministeru-

lui, va trebui să „stabilească 

dacă au existat nereguli sau 

o motivaţie politică în anche-

ta FBI asupra persoanelor sus-

pectate de contacte cu agenţi 

ruşi care au intervenit în a-

legeri”, a precizat Sarah Isgur 

Flores, purtătoare de cuvânt 

a ministerului, într-un comu-

nicat separat.

Trump s-a întâlnit luni du-

pă-amiază cu Rosenstein, 

precum şi cu directorul co-

munităţii de informaţii Dan 

Coats vşi cu directorul FBI, 

Christopher Wray.

La un an de la deschide-

rea sa, la 17 mai 2017, an-

cheta procurorului special 

atinge primul cerc de fi deli 

din anturajul miliardarului.

Numeroşi apropiaţi şi co-

laboratori au fost intervievaţi, 

patru dintre aceştia din urmă 

au fost inculpaţi pentru delic-

te fi nanciare sau de altă na-

tură, care nu sunt însă direct 

legate de posibila complicita-

te cu Rusia. Până în prezent, 

nu au fost găsite dovezi con-

crete de colaborare între echi-

pa de campanie a lui Donald 

Trump şi guvernul rus.

Duminică, avocatul lui 

Trump, Rudy Giuliani, a afi r-

mat că procurorul special Mu-

eller ar dori să-şi încheie an-

cheta până la 1 septembrie, 

cu scopul de a nu interfera cu 

scrutinul de la jumătatea man-

datului. Dar acest termen es-

te condiţionat de audierea pre-

şedintelui la mijlocul lunii iu-

lie de către Robert Mueller.

Trump acuză CIA că a vrut să 
comită un „asasinat politic”
Ancheta privind amestecul rusesc ia o nouă întorsătură: Donald Trump 
acuză CIA din perioada preşedinţiei lui Barack Obama.

Donald Trump şi-a relansat luni atacurile împotriva anchetei procurorului special Robert Mueller privind presupusul 
amestec rusesc în alegerile prezidenţiale din 2016
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Telefonul mobil este unul 

dintre principalele motive 

de gelozie în România, 

aproape jumătate dintre 

români fi ind mai geloşi pe 

faptul că jumătatea lor stă 

cu nasul în telefon şi doar 

18% pe timpul pe care şi-l 

petrece cu prietenii sau 

chiar în eventuale relaţii 

din afara cuplului, relevă 

un studiu.

Studiul a fost realizat în 10 

ţări europene. Ceva mai pon-

deraţi, germanii invocă şi ei 

smartphone-ul ca motiv prin-

cipal de gelozie, însă în pro-

porţie de doar 32%.

În Italia însă lucrurile stau 

diametral opus. Poate cei mai 

pasionali dintre europeni, ita-

lienii se declară ca fi ind foar-

te geloşi în proporţie de 65%, 

însă motivele sunt total dife-

rite. Dramele se nasc în cazul 

apariţiei unei alte persoane în 

cadrul relaţiei şi doar 16% 

dintre italieni percep telefo-

nul mobil al partenerului ca 

pe un potenţial rival.

În nordul Europei, lucru-

rile rămân reci şi raţionale. 

În Suedia, de exemplu, 73% 

dintre participanţii la studiu 

par să trăiască într-o armo-

nie desvârşită. Doar 11% sunt 

preocupaţi ocazional de o 

potenţială relaţie a partene-

rului lor şi numai 16% sunt 

deranjaţi de timpul pe care 

cel de lângă ei şi-l petrece 

cu ochii în ecranul smartpho-

ne-ului. În urma rezultate-

lor, suedezii ar putea fi  de-

semnaţi drept cei mai lipsiţi 

de gelozie europeni.

În general, populaţia Eu-

ropei pare să se împartă în 

trei grupuri: 30% dintre cei 

intervievaţi sunt uneori ge-

loşi pe o eventuală a treia 

persoană care ar putea in-

terveni în cuplu. Grupul ce-

lor care simt ca rivalizează 

cu telefonul mobil este cu 

doar 3 procente mai mic. 

Restul de 43%, deşi s-au 

declarat geloşi, nu au pu-

tut să se hotărească asupra 

motivului principal.

Rezultatele fac parte din 

studiul “Trăind în Europa, 

2018”, în cadrul căruia E.ON 

şi Kantar EMNID au chestio-

nat circa 10.000 de oameni 

din Danemarca, Franţa, Ger-

mania, Italia, Marea Britanie, 

Republica Cehă, România, Su-

edia, Turcia şi Ungaria.

Cel mai folosit gadget, 
principalul duşman al cuplurilor

Peste 138,2 milioane de 

alerte de securitate 

cibernetică au fost 

colectate şi procesate în 

cursul anului trecut, în 

creştere cu 25% faţă de 

2016, acestea afectând 

2,89 milioane de adrese 

IP unice din România, 

reiese din Raportul pri-

vind evoluţia ameninţă-

rilor cibernetice pentru 

anul 2017, publicat 

vineri de către Centrul 

Naţional de Răspuns la 

Incidente de Securitate 

Cibernetică (CERT-RO).

Potrivit sursei citate, în 

urma analizării alertelor de 

securitate cibernetică colec-

tate de CERT-RO în anul 

2017, a reieşit faptul că, din 

totalul de 138.217.026 de 

alerte analizate, 33,71% 

IP-uri alocate „.ro” au fost 

afectate, iar 83,63% (115,60 

milioane) au vizat sisteme-

le informatice vulnerabile.

În acelaşi timp, 10,32% 

din total (14,33 milioane) 

au făcut referire la sisteme 

informatice compromise, în 

sensul că, fie au fost infec-

tate cu diferite forme de 

malware, fie au fost exploa-

tate şi utilizate de atacatori 

în diferite tipuri de atacuri.

De asemenea, în cursul 

anului trecut, 1.709 de do-

menii web ".ro' au fost ra-

portate la CERT-RO ca fiind 

compromise, în scădere cu 

aproximativ 84% faţă de 

anul 2016, când s-au con-

semnat 10.639 de astfel de 

domenii. Numărul reprezin-

tă aproximativ 0,18% din 

totalul domeniilor „.ro” în-

registrate în România în lu-

na decembrie 2017 (944.145) 

şi aproximativ 0,38% din 

totalul domeniilor „.ro” ac-

tive (438.366), notează sur-

sa citată.

"Securitatea cibernetică 

este esenţială, dat fiind fap-

tul că numărul utilizatori-

lor de internet este într-o 

continuă creştere, iar comer-

ţul electronic se dezvoltă 

considerabil în ţara noastră. 

Tocmai de aceea acordăm o 

atenţie deosebită creării şi 

menţinerii unui cadru de ac-

tivitate cât mai sigur, atât 

pentru cetăţean, cât şi pen-

tru furnizorii de bunuri şi 

servicii care utilizează noi-

le tehnologii', susţine Bog-

dan Cojocaru, ministrul Co-

municaţiilor şi Societăţii In-

formaţionale.

Raportul prezintă succint 

şi cele mai mediatizate ata-

curi la nivel european în 

anul 2017, WannaCry si 

NotPetya, care au afectat si 

utilizatori din România.

La rândul său, Cătălin 

Aramă, directorul CERT-RO, 

a spus că ameninţările de 

tip malware sunt caracteri-

zate de o tendinţă de utili-

zare a metodelor avansate 

de evitare a detecţiei.

„Analiza efectuată de 

CERT- RO arată faptul că 

ameninţările cibernetice se 

află într-un trend de creşte-

re, atât din punct de vede-

re al numărului, cât şi al 

complexităţii. Un exemplu 

relevant îl constituie ame-

ninţările de tip malware ca-

re sunt caracterizate de o 

tendinţă de utilizare a me-

todelor avansate de evitare 

a detecţiei, precum îngloba-

rea unor unelte preinstala-

te sau rularea doar în me-

morie”, a subliniat Aramă.

Totodată, raportul eviden-

ţiază faptul că ameninţări-

le şi vulnerabilităţile la adre-

sa spaţiului cibernetic naţi-

onal continuă să se diversi-

fice, aspect relevat şi de fap-

tul că, în anul 2017, CERT-RO 

a introdus noi tipuri de aler-

te. Mai mult, este primul an 

în care în raport este anali-

zat întregul tabloul al riscu-

rilor şi ameninţărilor ciber-

netice la nivel global.

O treime dintre IP-urile alocate „.ro” 
au fost afectate de atacuri cibernetice

Dispozitivele de locali-

zare GPS pentru anima-

lele de companie au 

devenit ţinta infractori-

lor cibernetici, care pro-

fită astfel de lipsa ele-

mentelor de siguranţă în 

utilizare din partea pro-

prietarilor, atrag atenţia 

specialiştii Kaspersky 

Lab, într-un comunicat 

de presă transmis, 

marţi.

Astfel, specialiştii în se-

curitate cibernetică au des-

coperit vulnerabilităţi de se-

curitate la mai multe bran-

duri populare de tracker pen-

tru animale de companie, 

printre care se află: Kippy 

Vita, Nuzzle, Tractive, We-

enect şi Whistle.

O primă vulnerabilitate 

identificată este folosirea 

funcţiilor Bluetooth fără a 

fi nevoie de autentificare 

pentru conectare, precum şi 

transmiterea de informaţii 

importante, cum ar fi nume-

le, e-mail-ul şi coordonate-

le poziţiei proprietarului, de 

către tracker şi aplicaţiile 

aferente.

Un alt punct nevralgic al 

unui asemenea dispozitiv se 

referă la conectarea la adre-

se care nu sunt sigure (non 

HTTPS), ceea ce face posi-

bile scenarii  de t ip 

Man-in-the-Middle (atunci 

când cineva interceptează 

traficul WiFi al utilizatoru-

lui). De asemenea, trimite-

rea de comenzi către tracker 

fără a verifica ID-ul utiliza-

torului, ceea ce înseamnă 

că oricine, nu doar propri-

etarul, poate da comenzi, 

este o altă verigă slabă în 

faţa atacatorilor informatici.

Potrivit sursei citate, dis-

pozitivele de urmărire sunt 

folosite de proprietarii ani-

malelor de companie pen-

tru a monitoriza siguranţa 

acestora şi pentru a şti un-

de se află în orice moment, 

coordonatele GPS fiind tri-

mise pe aplicaţia utilizato-

rului chiar şi o dată pe mi-

nut. În acest fel, există po-

sibilitatea ca oricine să in-

tercepteze aceste coordona-

te pentru a şti unde se află 

animalul de companie al uti-

lizatorului în orice moment. 

Cu alte cuvinte, infractorii 

cibernetici pot afla suficien-

te informaţii despre anima-

lele utilizatorilor pentru a 

le răpi.

Conform companiei de asi-

gurări Direct line, în 2016 au 

fost raportate 1.774 de fur-

turi de câini în Marea Brita-

nie, dar peste 1,5 milioane 

de adulţi au declarat că le-a 

fost furat un câine în ultimii 

cinci ani. Motivele infracto-

rilor sunt variate, câinii fi ind 

furaţi pentru crescătorii de 

animale, pentru lupte cu câi-

ni sau, mai rar, pentru a ob-

ţine o recompensă.

La nivelul Uniunii Euro-

pene (UE), comerţul cu pi-

sici şi câini se ridică la o va-

loare anuală estimată de 1,3 

miliarde de euro, în timp ce 

câinii de rasă furaţi pot fi 

vânduţi ulterior online cu 

până la 1.000 de lire.

Specialiştii Kaspersky Lab 

susţin că, în esenţă, orice 

dispozitiv smart conectat la 

reţeaua WiFi de acasă pre-

zintă vulnerabilităţi şi faci-

litează astfel munca infrac-

torilor cibernetici. Trackere-

le de tip smart reprezintă 

un astfel de dispozitiv pe 

care infractorii îl pot folosi 

pentru a accesa reţeaua vic-

timelor şi pentru a ajunge 

la alte ţinte. Kaspersky Lab 

precizează că a raportat toa-

te vulnerabilităţile identifi-

cate producătorilor şi mare 

parte dintre acestea au fost 

deja remediate.

Hackerii au pus ochii şi pe gadgeturile 
de localizare GPS a animalelor de companie
Gadgeturile de localizare GPS pentru animalele de companie au ajuns în vizorul infractorilor cibernetici.

Conform companiei de asigurări Direct line, în 2016 au fost raportate 1.774 de furturi de câini în Marea Britanie
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră.Ex-
clus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane închi-
se, acte, la preţ intră garaj spaţios 
(care se poate transforma în locu-
inţă), loc de parcare 13 mp, înta-
bulat, cart. Zorilor. Se acceptă in-
termediari doar cu împuternicire 
notarială, preţ 130000 euro. Tel. 
0771-136002. (2.7)

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.

TERENURI

¤ 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.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

¤ Vând teren extravilan, cu 
utilităţi, în apropiere (paralel) 
de Wonderland, suprafaţa 
2900 mp, preţ 20 euro/mp, 
negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 

Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă la 
ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea de 
a ţine mai mulţi câni în curte. Ofer 
1200 RON/lună. Aștept oferte la 
tel. 0741-455348. (10.15)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (5.6)

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, 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.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bu-
nă de funcţionare. Preţ nego-
ciabil. Informaţii și relaţii su-
plimentare la telefon 
0740-694047.

PIESE AUTO

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (2.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc 
și reșou mare, făcut la comandă. 
Sunaţi la telefon 0735-176040. 
(2.7)

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (2.7)

¤ Vând hotă electrică puţin folosi-
tă, în stare bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-100529. 
(2.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (10.15)

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (2.7)

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

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurrnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de co-
lecţie, 240 buc Jurnalul Casei 
Tale, 302 buc Bucătăria Mea, 
258 buc Sănătatea, 60 buc ZO-
OM și 50 buc diverse, credinţă, 
călătorii. Preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (10.20)

MOBILIER

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 
măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă ex-
tensibilă, pat cu saltea, masă, pat 
cu saltea, 2 fotolii, mască chiuve-
tă, măsuţă, birou, abureși, scau-
ne ecograf, canapea., cuier pere-
te. Tel. 0723-435446 sau 
0264-487179. (2.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, calorifer, WC cu rezervor 
și capac, baterie pentru vană, 
oglindă cu ramă, suport și dulă-
pior cu oglinzi. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(2.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (2.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (2.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0758-568676. 
(2.7)

DIVERSE

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

¤ Vând bicicletă MOUNTAIN BIKE, 
în stare de funcţionare, îi lipsește 
volanul, preţ negociabil, sau ac-
cept telefon smartphone plus di-
ferenţă. Sunaţi la tel. 
0747-311391. (3.7)

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.

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.

Vând moară de mere, cărţi poș-
tale timbre, tablouri, brâu ţesut. 
Informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0743-709114. (2.7)

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

¤ Vând covor cu chenar și me-
dalion culoare, fond bej cu gre-

nă și negru, cu dim. 3,50 x 2,50 
m. Informaţii și detalii la tel. 
0744-309401. (2.7)

PIERDERE

¤ S.C. INFO FEED S.R.L. cu 
J12/3242/2008, C.U.I. RO 
24258598, pierdut certifi vcat 
constatator cu nr. 
57839/25.07.2008. Se declară 
nul.

ACORD DE MEDIU
S.C. GENERAL INVEST TEAM S.R.L. împreună cu CARMA-

NU LILIA, HETEA CRISTIAN TEODOR, HETEA REBECA AN-
DREEA, HETEA DANIEL, HETEA ALINA-IOANA anunţă publi-
cul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acor-
dului de mediu pentru proiectul: „CONSTRUIRE 8 IMOBILE 
DE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI DOTĂRI, CU REGIM DE ÎNĂLŢI-
ME D+P+E+M (ER), AMENAJARE INCINTA, ÎMPREJMUIRE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE DE DEZMEMBRARE“ în comuna Florești, sat Flo-
rești str. Teilor .FN.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99 în zilele de luni-joi între orele 9:00-16:00, 
vineri între orele 9:00-14:00, precum și la următoarea adre-
să de internet: http://ampcj.anpm.ro și la sediul fi rmei S.C. 
General Invest S.R.L. din comuna Calatele, sat Dealu Ne-
gru nr. 594B, jud. Cluj.

ANUNȚ DE URBANISM

S.C. TEALEX CONSTRUCT S.R.L. anunţă iniţierea: 
‘’ELABORARE PUD ȘI PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LU-
CRĂRILOR DE CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE UNIFAMILIA-
LE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE 
LA UTILITĂŢI”, Str. Câmpului, nr. 244B, Mun. Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

PLANURI URBANISTICE DE DETALIU

Casa de Pensii a Bisericii Reformate din România, 
P-ţa Avram Iancu, nr. 15, Cluj-Napoca, anunţă iniţierea Pla-
nului Urbanistic de Detaliu „Parcaj public, spaţii servicii şi 
administrative’’, amplasat pe str. Avram Iancu nr. 22-24, 
Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate face în cadrul Primări-
ei Cluj-Napoca, compartimentul Strategii Urbane, cam. 62.

S.C. DIGGER CONTRACTORS S.R.L., anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire imobil mixt 
“, str. Constantin Brâncuși nr.121, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, camera 62.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691
@adax.ro

a 

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,
email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Convieţuiri

16:00 Telejurnal

16:05 Convieţuiri

17:00 Telejurnal

17:30 Interes general

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:48 Starea zilei

22:52 Starea naţiei

23:30 Conexiuni pe harta 
timpului

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Fructul oprit

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Jaf... la turnul mare

22:30 Pe bune?!

23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Toate pânzele sus!

16:00 Capri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Cronica cârcotașilor

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Exatlon

23:15 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 City News Live

13:00 Știri

13:30 UEFA Europa League: 
Atletico Madrid – Marseille

13:45 Știri

14:00 European Rugby 
Challenge Cup: Cardiff Blues - 
Gloucester

15:30 Teleshopping

16:00 Teleshopping

16:30 City News Live

16:30 Look de campion

17:15 România te privește

17:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FCSB - AFC Astra Giurgiu

18:00 Știri

18:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Botoșani – CS Concordia 
Chiajna

19:30 Știri

20:00 România te privește

20:30 City News Live

21:00 Sinteza etapei

21:15 Știri

21:30 Look de campion

22:30 Magazin UEFA 
Champions League

23:00 Liga Magazin

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. PROCESS ENGINEERING S.R.L., cu sediul în str. 
Eufrosin Potecă, Nr. 26, Parter , Ap. 1, Sector 2 București, anunţă 
publicul interesat asupra depunerii solicitării autorizaţiei de 
mediu, în scopul desfășurării activităţii aferente codului CAEN 
3821, pentru proiectul „ Lucrări în regim de urgență la depozitul 
neconform de deșeuri Pata Rât – stație de osmoză inversă.

Informaţiile privind impactul asupra mediului, pot fi  
accesate consultând, de luni - joi, 9:00 – 14:00 și vineri 
9.00 – 12:00, APM Cluj, str. Calea Dorobanţilor, nr.99, 
Cluj - Napoca, Cod 400609, fax: 0264 - 410.716; tel: 0264 
– 410.722, email: offi ce@apmcj.anpm.ro 

Observațiile publicului pot fi  primite la sediul APM Cluj.  

PLAN URBANISTIC 

S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L., în calitate de 
proiectant general, anunţă publicul interesat de intenţia 
iniţierii Planului Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul: 
ELABORARE PUD ŞI DOCUMENTAŢIE TEHNICĂ PENTRU 
CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNI TERŢIARE: SEDIU 
ADMINISTRATIV, CAZARE TURISTICĂ, SERVICII CU ACCES 
PUBLIC, COMERCIALE, CULTURALE, FINANCIAR BANCARE 
SI MEDICALE – CONF. PUZ APROBAT PRIN HCL 893/17.10.1017.

Consultarea publicului se poate face la adresa: str. Republicii 
nr. 94, Cluj–Napoca, zilnic între orele 10:00 – 16:00, tel. 0735-
929138 și în cadrul Primăriei camera 62, Serviciul Urbanism, 
marţi – miercuri orele 13:30-15:30 și joi orele 15:00-17:00.
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Dinu îl atacă pe Dan 
Petrescu: „Fotbalul 
lui este unul sărac”

Cornel Dinu îl atac pe Dan 
Petrescu și spune că fotbalul 
pe care îl transmite este unul 
sărac.
„Nu își cunoaște echipa, pen-
tru că, după părerea mea, ca-
pacitatea ofensivă pe care o 
are distribuţia aruncată cel 
mai des în teren – Manea și 
Camora sunt jucători de atac. 
Au Culio – cel mai bun mijlo-
caș, Hoban se spune că este 
printre primii trei închizători 
la mijlocul terenului, Djokovic 
este un jucător de coloratură, 
care la faze fixe reușește să 
marcheze. Iar în atac îi ai pe 
Omrani, pe Ţucudean, pe 
Mailat, pe Costache, îl mai ai 
și pe Ioniţă. Măi, Dane, în-
seamnă că nu te pricepi la fot-
bal. Când ai asemenea capaci-
tate tehnică ofensivă pune-i în 
valoare și nu câștiga cu 1-0, 
2-0 și cu trageri de timp în fi-
nal, cu bieţii de la Viitorul, ca-
re nu au tras niciun șut pe 
poartă. Lotul Clujului este dis-
pus pe un joc spectaculos, fru-
mos, pe combinaţii, pe dri-
blinguri. El are un fotbal în-
chis care nu face parte din ce-
ea ce a însemnat el ca jucător. 
Nu văd nimic din ceea ce a ju-
cat el. La jucătorii pe care îi 
antrenează acum, pentru că 
fotbalul lui este unul sărac în 
mijloace în exprimare, dar, si-
gur, cu o eficienţă, pentru că 
distrugatorul este împărat în 
ţara proștilor”, a spus Dinu, la 
Telekom Sport. (R.S)

Camora: „Chiar dacă 
primesc o ofertă bună, 
nu plec de la CFR"
Mario Camora este unul din-
tre cei mai vechi jucători de 
la CFR Cluj. Fundașul a măr-
turisit că nu se gândește prea 
repede la o despărţire și că 
este pregătit să refuze orice 
ofertă.
„CFR mi-a dat tot ce am în ca-
riera mea internaţională de 
fotbalist și am rămas alături 
de echipă în momentele gre-
le. Azi am primit un premiu 
special pentru mine și pentru 
familia mea, care este un su-
port foarte important pentru 
mine. Chiar dacă primesc o 
ofertă bună, nu plec de la 
CFR. Vreau să rămân aici cât 
mai mult timp și a fost un 
moment când am acceptat o 
reducere salarială la CFR și 
am primit o ofertă din altă 
parte, unde banii erau de do-
uă ori mai mulţi ca la CFR și 
nu am plecat”, a declarat 
Mario Camora.
Camora a sosit în Gruia în vara 
lui 2011, după ce s-a despărţit 
de Naval. Între timp a aplicat 
pentru cetăţenia română și 
una dintre dorinţele lui este să 
joace pentru tricolori.  (R.S)

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Echipa U-Banca 

Transilvania s-a impus şi 

în meciul doi, cu Steaua 

CSM Eximbank 

Bucureşti, din semifi na-

lele Ligii Naţionale, scor 

fi nal: 85-75.

Rezultatele pe sferturi au 

fost: 25-23, 15-19, 14-14, 31-19.

Susţinută de o galerie gă-

lăgioasă, formaţia clujeană 

s-a distanţat de adversara ei 

pe final, după un nou meci 

echilibrat.

„Ne aşteptam să vină foar-

te motivaţi, la 1-1 altfel ar fi  

privit seria, însă nu este ab-

solut nimic pierdut pentru ei 

sau câştigat pentru noi. S-au 

mai văzut situaţii în care să 

se revină de la 2-0. Chiar le 

spuneam băieţilor că urmă-

torul meci, primul de la Stea-

ua, devine cel mai important 

pentru noi în acest moment. 

Mult a fost, puţin a mai ră-

mas, însă trebuie să fi m foar-

te concentraţi, pentru că nu 

e momentul să ne relaxăm, 

să ne odihnim, trebuie să dăm 

fi ecare ce avem mai bun în 

noi, să lăsăm fi ecare picătu-

ră de energie pe care o mai 

avem pe teren. S-a văzut că 

oaspeţii au venit foarte agre-

sivi în prima parte a meciu-

lui, s-au apărat foarte sus, au 

pus mare presiune pe condu-

cătorii noştri de joc şi am avut 

ceva probleme. După pauză 

am înţeles că trebuie să ju-

căm şi noi ceva mai fi zic, să 

jucăm un baschet fundamen-

tal mai de calitate, să ne de-

marcăm mai bine, să prote-

jăm mingea mai bine şi să 

evităm situaţii în care, prac-

tic, ne iau mingea din mână. 

Mă bucur că am fost mai tari 

pe fi nal şi că rezultatul a fost 

de partea noastră. Mulţumim 

suporterilor pentru sprijin şi 

pentru atmosfera superbă pe 

care au făcut-o în această sea-

ră, sperăm că vom reuşi să le 

mai facem astfel de bucurii 

şi să le sărbătorim împreu-

nă!” a declarat Mihai Silvă-

şan, antrenorilor echipei clu-

jene, după meci.

Seria se mută la Bucu-

reşti pentru meciul 3, ce se 

va disputa vineri, 25 mai, 

cu începere de la ora 18. Da-

că va fi cazul, meciul 4 se 

va juca tot în capitală du-

minică, de la ora 18.

Scorul la general este 2-0 

pentru U-Banca Transilvania.

În cealaltă semifi nală, CSU 

Sibiu şi CSM Oradea se afl ă 

la egalitate, 1-1, iar acum se-

ria se mută pe terenul echi-

pei lui Cristian Achim.

U-BT se impune şi în seria a doua din semifinale

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Clubul de handbal 

Potaissa a reuşit să pună 

Turda pe harta europeană 

a sportului, reuşind să 

câştige un trofeu, la care 

în urmă cu 10 ani, orașul 

nici nu visa. În sezonul 

2017-2018 al Cupei 

Challenge, Potaissa Turda 

a reuşit să elimine pe: KH 

Trepca (Kosovo), HC Vise 

(Belgia), FyllingenBergen 

(Norvegia), IBV 

Vestmannaeyar (Islanda) 

şi AEK Atena (Grecia).

Elevii lui Horaţiu Gal au 

acontat al treilea trofeu euro-

pean, pe care l-au ratat sezo-

nul trecut, când au cedat am-

bele manşe ale fi nalei cu Spor-

ting Lisabona.

Potaissa a devenit a 4-a 

echipă din România, la mas-

culin, care câştigă Challenge 

Cup. Au mai făcut-o Steaua 

Bucureşti (2006), UCM Reşi-

ţa (2007, 2008 şi 2009) şi HC 

Odorhei (2015).

Georgică Cîntec, jucătorul 

echipei Potaissa Turda, a măr-

turisit că a fost datoria lor să 

îşi ia revanşa pierdută anul 

trecut în Sala Sporturilor „Ho-

ria Demian”.

Cum aţi trăit aceste meciuri?

Nu a fost o dublă uşoară. Am 

fost conştienţi că trebuie să ne 

asigurăm un avantaj considera-

bil în meciul tur pentru a ne fa-

ce viaţa cât mai uşoară la Ate-

na, iar suporterii prezenţi în Sa-

la Sporturilor Horia Demian şi-au 

adus o contribuţie categorică la 

atingerea acestui obiectiv.

Ce înseamnă pentru tine 
acest trofeu?

Acest trofeu reprezintă în-

cununarea muncii depuse în 

ultimii ani. În acelaşi timp e-

ra de datoria noastră să ne lu-

am revanşa pentru fi nala de 

anul trecut şi să aducem aces-

tă cupă la Turda.

Cum a fost atmosfera în ves-
tiar după victorie?

Nu pot descrie în cuvinte 

satisfacţia şi starea de bine pe 

care ţi-o dă un astfel de suc-

ces. Primirea cupei a dat to-

nul petrecerii..

Va aşteptaţi la acest fi nal?
Cred că în adâncul sufl etu-

lui fi ecare se aştepta sau cel 

putin spera la câştigarea cu-

pei. Cu toate acestea am tra-

tat fi ecare meci cu seriozita-

tea cuvenită iar acest lucru 

ne-a împins până în fi nală.

Cum vezi partida cu CSM 
Bucureşti din campionat?

Chiar dacă am luat o gură 

de aer proaspăt după câştiga-

rea cupei nu trebuie să inter-

vină relaxarea. CSM București 

va veni joi la Turda să-şi vân-

dă scump pielea.

Rămâi la Potaissa şi din se-
zonul următor?

Da, deocamdată mai am în-

că un an la Turda. Mă simt bi-

ne la Potaissa, mai ales că aici 

mi-am întemeiat o familie.

La conferinţa de presă ce a 

urmat meciului, antrenorul for-

maţiei turdene, Horaţiu Gal, a 

declarat: „Am întâlnit o atmos–

feră superbă aici la Atena, cu niş-

te suporteri care şi-au împins de 

la spate echipa. Chiar dacă AEK 

nu a avut o primă repriză foar-

te bună, în cea de-a doua au re-

venit foarte bine în joc. Sunt foar-

te fericit că am realizat această 

performanţă, acum ne vom în-

toarce în ţară cu trofeul.”

PERFORMANŢĂ ISTORICĂ PENTRU POTAISSA TURDA.

George Cîntec: „Acest trofeu 
reprezintă încununarea 
muncii depuse în ultimii ani”
Handbalul românesc înregistrează o nouă performanţă de senzaţie.

Cîntec mai are contract cu Potaissa Turda încă un an

1. Steaua București 61 
puncte

2. Potaissa Turda 57 puncte 

3. CSM București  55 puncte

4. Dinamo București 53 
puncte

5. SCM Politehnica 53 
puncte

6. HCDS Constanta 49 
puncte

7. Călărași 43 puncte

8. Minaur Baia Mare  31 
puncte

9. Suceava 25 puncte

10. CSM Focșani 24 puncte

11. Vaslui  22 puncte

12. CSM Făgăraș 16 puncte

13. Iași 8 puncte

Clasament Liga 
Națională:
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