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Conducerea UBB, grevă 
în sprijinul studenților
Rectorul şi prorectorii au purtat ieri bande-
role albe pe braţe în semn de protest față 
de reducerea locurilor la admitere.Pagina 2

CULTURĂ

Filme controversate la TIFF
Secţiunea tematică a a Festivalului Internaţi-
onal de Film Transilvania (TIFF) se numeş-
te „A fi  sau a nu fi  politic corect?”  Pagina 7

POLITICĂ

9.000 de semnături 
la Cluj pentru „Fără penali 
în funcţii publice”
Reprezentanţii USR Cluj au iniţiat la înce-
putul lunii o campanie care îi vizează pe 
politicienii cu condamnări.  Pagina 4
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Bătaie într-o parcare. Agresorul, 
prins după o lună de polițiști

SPORT

Propunerea lui CTP pentru Ion Țiriac: 
Să facem din Cluj capitala tenisului!

Un tânăr de 28 de ani a fost 
reținut de poliţişti pentru 24 
de ore pentru tulburarea or-
dinii şi liniştii publice şi lo-
viri sau alte violenţe. Poliţiş-
tii au reţinut pentru 24 de ore 
un bărbat de 28 de ani din 
Cluj-Napoca, după ce a comis 
infracţiunile de lovire sau al-
te violenţe şi tulburarea ordi-
nii şi liniştii publice.

„La data de 23 aprilie poli-
ţiştii au dispus reţinerea pentru 
24 de ore a unui bărbat de 28 
de ani din Cluj-Napoca pentru 
comiterea infracţiunilor de lovi-
re sau alte violenţe şi tulbura-
rea ordinii şi liniştii publice. În 
fapt, la data de 16 martie, în ur-
ma unui confl ict spontan, băr-

batul, în timp ce se afl a într-o 
parcare de pe strada Liviu Re-
breanu din mucicipiul Cluj-Na-
poca, în jurul orei 17.30, i-a apli-
cat mai multe lovituri cu pum-
nii  în zona feţei, părţii vătăma-
te B.O.V. În urma agresiunii vic-
tima a avut nevoie de 14 – 16 
zile de îngrijire pentru vindeca-
re, conform certifi catului medi-
co-legal emis de către Institutul 
de Medicină Legală Cluj”, trans-
mite IPJ Cluj.

După expirarea celor 24 de 
ore, bărbatul va fi  prezentat în 
faţa unui judecător pentru drep-
turi şi libertăţi în vederea stabi-
lirii unei măsuri preventive.

Cristian Tudor Popescu îi fa-
ce o sugestie omului de afaceri 
Ion Ţiriac: turneul pe care şi l-a 
mutat la Budapesta, pentru că 
nu mai avea condiţii pentru a fi  
organizat la Bucureşti, să-l adu-
că la Cluj.

CTP spune că nu e nicio sur-
priză în faptul că România a 
câştigat competiţia cu Elveţia, 
pentru că Simona Halep a întâl-
nit două jucătoare cu mult sub 
nivelul ei.

„Aproape că aş spune că 
n-am văzut la Bucureşti, de-a 
lungul anilor, un public atât de 
cald, atât de implicat, cum es-
te publicul de la Cluj şi de ace-
ea i-aş face o sugestie lui Ion 
Ţiriac: să îşi mute turneul, cel 

care se desfăşoară acum la Bu-
dapesta, Open-ul României, şi 
care nu se mai poate desfăşura 
acum în Bucureşti pe Arenele 
BNR din motivele ştiute, i-aş su-
gera lui Ion Ţiriac să discute cu 
autorităţile locale, cu Primăria 
Clujului şi să organizeze Open-ul 
României la Cluj. Cred că meri-
tă Clujul asta şi merităm iubi-
torii de tenisului din România, 
să avem din nou atât Openul 
României, cât şi turneul WTA 
care s-a organizat la Bucureşti 
în nişte condiţii improprii, une-
ori triste, să fi e mutat şi el la 
Cluj! Să facem capitala tenisu-
lui românesc la Cluj, dacă Bu-
cureştiul nu e în stare!”, a spus 
Popescu, citat de digi24.ro.
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Militarii clujeni au coborât, ieri, în rapel dintr-un elicopter deasupra lacului 
din Parcul Mare, după care au atacat o bază militară pentru a captura un lider inamic. 
Demonstrațiile au făcut parte din exerciţiile de Ziua Forţelor Terestre. Pagina 6 

Parcul Central, zonă de război

Aplicaţia care anunță ce lucrări și restricții sunt în Cluj-Napoca
Clujenii au la dispoziţie o nouă aplicaţie prin care pot afla în timp real, de pe telefonul mobil sau tabletă, în ce locuri 
din oraş se derulează lucrări de infrastructură și evenimentele care determină restricţii de circulaţie. Pagina 3

Deputatul Ungureanu (USR) acuză:

Presiunile lui Lucan!
„Mihai Lucan face ce ştie cel mai bine, ameninţă, hărţuieşte şi încearcă să intimideze. De când 
am intrat în Parlament, Lucan a acţionat împotriva mea prin intermediul unor politicieni din PSD, 
dar şi PNL, şi a încercat să mă hărţuiască permanent, spune Emanuel Ungureanu. 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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Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP

Anca M. Colibășanu – politică
Angelica Teocan – economie
Raluca Sas – sport
Bianca Tămaș – social

Eliza Lucaciu – dtp
Denise Oțoiu – dtp

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba și Ziarul Popular

0°/16° Înnorat

A lovit un pieton și a fugit 
de la locul accidentului
Un accident grav a avut loc ieri dimineață 
pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca. 
Un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni 
de un autoturism.
„Pietonului i s-au făcut manevre de resusci-
tare la fața locului și autorul a părăsit locul 
accidentului. În acest moment este căutat 
de polițiști”, a declarat Traian Morar, purtă-
tor de cuvânt în cadrul IPJ Cluj.
După câteva ore, poliţiștii rutieri clujeni au 
reușit să-l identifi ce pe șofer. Acesta se sus-
trăgea urmăririi penale și și-a incendiat au-
toturismul pentru a scăpa de răspunderea 
penală. 
„În urma activităţilor specifi ce și având spri-
jinul comunităţii InfoTrafi c care s-a mobili-
zat exemplar oferind informaţii poliţiștilor, 
aceștia au găsit autoturismul implicat în ac-
cident, abandonat în zona localităţii 
Popești, incendiat. Totodată s-a reușit iden-
tifi carea celui afl at la volan, un bărbat de 
36 din comuna Baciu, judeţul Cluj, care este 
căutat de poliţiști în vederea tragerii la răs-
pundere penală. În cauză este deschis un 
dosar penal pentru ucidere din culpă și pă-

răsirea locului accidentului fără încuviinţa-
rea organelor de poliţie. Mulţumim pe a-
ceastă cale tuturor celor care s-au mobilizat 
și ne-au oferit informaţii legate de produce-
rea acestui tragic eveniment rutier”, trans-
mite IPJ Cluj.

Bărbat din Ucraina, 
tâlhărit la Dej. A primit 
un pumn în față
Poliţiști dejeni au identifi cat un bărbat de 
20 de ani din localitate după ce a comis o 
tâlhărie împotriva unui cetăţean ucrainean. 
La data de 21 aprilie, poliţiștii dejeni au 
fost sesizaţi despre faptul că pe strada 
Macazului din municipiul Dej, un bărbat de 
cetăţenie ucraineană a fost victima unei tâl-
hării. Acestuia i s-a sustras un telefon mo-
bil, autorul agresând victima prin lovire cu 
pumnul pentru a putea pleca de la faţa lo-
cului, spun polițiștii.
„În urma activităţilor desfășurate de către 
poliţiști, a fost identifi cat autorul faptei în 
persoana unui bărbat de 20 de ani din mu-
nicipiul Dej, faţă de care după expirarea re-
ţineii de 24 de ore, la data de 22 aprilie, ju-
decătorul pentru drepturi și libertăţi din ca-

drul Judecătoriei Dej, a dispus arestarea 
pentru o perioadă de 30 de zile. Bărbatul 
este cercetat pentru comiterea infracţiunii 
de tâlhărie”, spun reprezentanții IPJ Cluj.

Tânăr din Florești, 
prins băut în trafic
Poliţiștii clujeni cercetează un bărbat de 29 
de ani din comuna Florești, judeţul Cluj, du-
pă ce l-au depistat connducând sub infl uen-
ţa alcoolului.
„La data de 22 aprilie, în jurul orei 23.00, 
poliţiști din cadrul Poliţiei municipiului Cluj-
Napoca - Biroul Rutier, au depistat pe stra-
da Traian din municipiul Cluj-Napoca un tâ-
năr de 29 de ani, din comuna Florești, jude-
ţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism, 
deși se afl a sub infl uenţa băuturilor alcooli-
ce. În urma testării cu aparatul etilotest a 
reieșit faptul că acesta avea o concentraţie 
alcoolică de peste 0,50 mg/l alcool pur în 
aerul expirat și a refuzat recoltarea de pro-
be biologice în vederea stabilirii alcoolemiei 
în sânge”, transmite IPJ Cluj.
Bărbatul este cercetat de poliţiști sub aspectul 
savârșirii infracţiunii de „refuzul sau sustrage-
rea de la prelevarea de mostre biologice”.

Pe scurt

Conducerea Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

Cluj-Napoca s-a afl at, 

luni, în grevă japoneză, 

rectorul Ioan Aurel Pop şi 

prorectorii purtând ban-

derole albe pe braţ în 

semn de protest faţă de 

reducerea locurilor la 

admiterea în anul univer-

sitar 2018-2019, dar şi de 

solidaritate cu studenţii.

Reprezentanţii UBB au 

declarat, luni, că hotărârea 

Ministerului Educaţiei Naţi-

onale de a reduce numărul 

locurilor bugetate repartiza-

te marilor universităţi din 

ţară denotă desconsiderare 

faţă de universităţile de eli-

tă din marile centre univer-

sitare româneşti.

„Conducerea UBB este ală-

turi de studenţii universităţii 

în încercarea de a obţine un 

răspuns favorabil la solicită-

rile cu privire la creşterea nu-

mărului locurilor bugetate alo-

cate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale pentru anul univer-

sitar 2018-2019, astfel că rec-

torul şi prorectorii au declan-

şat o grevă japoneză şi poar-

tă banderole albe pe braţ. Re-

prezentanţii UBB se declară 

revoltaţi de modul de repar-

tizare a locurilor bugetate pre-

cum şi de răspunsurile oferi-

te de ministrul Educaţiei Na-

ţionale la apelurile publice 

formulate de universităţile 

tradiţionale din marile centre 

universitare ale ţării. Hotărâ-

rea Ministerului Educaţiei Na-

ţionale, de a reduce numărul 

locurilor bugetate pentru anul 

universitar 2018-2019 repar-

tizate marilor universităţi din 

ţară, denotă desconsiderare 

faţă de universităţile de elită 

din marile centre universita-

re româneşti”, au spus surse-

le citate.

Potrivit acestora, decizia 

MEN este nefundamentată în 

mod clar şi transparent şi a 

rămas neschimbată în ciuda 

luărilor de poziţie ale UBB, 

dar şi ale celorlalte universi-

tăţi afectate, cele mai presti-

gioase, care aduc, prin pre-

zenţa în rankingurile inter-

naţionale, vizibilitate inter-

naţională României.

„Mai mult decât atât, a pu-

ne la îndoială până şi rangul 

de instituţie academică cu grad 

de încredere ridicat acordat 

uneia dintre marile universităţi 

(Universitatea din Bucureşti) 

creează neîncredere şi confu-

zie în sistemul de învăţământ 

superior din România”, apre-

ciază conducerea UBB, care a 

lansat până în prezent mai mul-

te apeluri publice prin care so-

licită rectifi carea situaţiei.

Reprezentanţii UBB sunt 

decişi să conteste decizia 

Ministerului Educaţiei Naţi-

onale şi să protesteze împo-

triva acesteia până când so-

licitările vor fi soluţionate. 

Ei spun că această decizie 

nu va afecta activitatea ad-

ministrativă curentă sau des-

făşurarea cursurilor.

Studenţii Universităţii 

„Babeş-Bolyai” (UBB) 

Cluj-Napoca au declanşat, 

începând din data de 18 apri-

lie, greva japoneză.

Conducerea „Babeș Bolyai”, 
grevă în sprijinul studenților
Rectorul şi prorectorii au purtat ieri banderole albe pe braţe în semn 
de protest faţă de reducerea locurilor la admitere.

Reprezentanţii UBB sunt decişi să conteste decizia Ministerului Educaţiei Naţionale

CONDUCEREA UNIVERSITĂȚII „BABEŞ-BOLYAI”

 „Hotărârea Ministerului Educației Naționale de a reduce numărul locurilor 
bugetate pentru anul universitar 2018-2019 repartizate marilor universități 
din țară denotă desconsiderare față de universitățile de elită din marile 
centre universitare românești. Decizia este nefundamentată în mod clar și 
transparent și a rămas neschimbată în ciuda luărilor de poziție ale 
Universității Babeș-Bolyai, dar și ale celorlalte universități afectate (cele mai 
prestigioase, care aduc, prin prezența în rankingurile internaționale, 
vizibilitate internațională României). Mai mult decât atât, a pune la îndoială 
până și rangul de instituție academică cu grad de încredere ridicat acordat 
uneia dintre marile universități (Universitatea din București) creează 
neîncredere și confuzie în sistemul de învățământ superior din România“



marți, 24 aprilie 2018 actualitate.monitorulcj.ro 3

Clujenii au la dispoziţie o 

nouă aplicaţie prin care 

pot afl a de pe telefonul 

mobil sau tabletă în ce 

locuri din oraş se derulea-

ză lucrări de infrastructu-

ră, ce evenimente sunt şi 

care determină restricţii 

de circulaţie.

Primăria Cluj-Napoca pu-

ne la dispoziţia locuitorilor 

oraşului şi turiştilor aplicaţia 

„Cluj Now”, prin care cetăţe-

nii şi vizitatorii oraşului sunt 

notifi caţi despre evenimente-

le şi lucrările care au loc pe 

domeniul public al munici-

piului Cluj-Napoca şi care in-

fl uenţează trafi cul în oraş. De 

asemenea, prin intermediul 

acestei aplicaţii sunt transmi-

se şi alte notifi cări importan-

te de interes public.

Potrivit unui comunicat 

transmis luni, aplicaţia permi-

te notifi carea utilizatorului sub 

formă de „notifi care push”, 

precum şi vizualizarea pe har-

tă în timp real a evenimente-

lor semnalate prin notifi cări 

transmise de municipalitate.

Utilizatorii au posibilitatea 

să selecteze cartierele din ca-

re doresc să primească noti-

fi cări, dar aplicaţia oferă im-

plicit notifi cări din toate zo-

nele oraşului dacă se selec-

tează opţiunea „tot oraşul”.

„Cu fi ecare nou serviciu sau 

produs oferit cetăţenilor care 

utilizează tehnologia pentru o 

viaţă mai uşoară în mediul ur-

ban, consolidăm obiectivul 

Clujului de a fi  un adevărat Di-

gital Innovation Hub, un oraş 

smart”, a declarat, potrivit co-

municatului, primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Aplicaţia trimite notifi cări 

în timpul deplasării prin oraş, 

pe un perimetru care ia punct 

de referinţă poziţia utilizato-

rului la o distanţă implicită 

de 100 m. Distanţa se poate 

schimba în funcţie de opţiu-

nea utilizatorului.

Aplicaţia „Cluj Now” este 

oferită gratuit utilizatorilor de 

către Primăria Cluj-Napoca. 

Municipalitatea, alături de 

echipa care a realizat aplica-

ţia monitorizează observaţii-

le şi sugestiile primite de la 

cetăţeni pe pagina de Face-

book a municipiului, cu pri-

vire la aplicaţia Cluj Now.

Aplicaţia „Cluj Now” este 

disponibilă pentru dispoziti-

vele mobile cu sisteme de ope-

rare Android şi iOS.

Aplicaţia care te anunţă 
în timp real ce lucrări şi restricţii 
de circulaţie sunt în Cluj-Napoca

Emanuel Ungureanu, 

vicepreşedintele 

Comisiei de Sănătate din 

Camera Deputaţilor şi 

omul de la care a pornit 

dosarul doctorului Mihai 

Lucan, îl acuză pe medic 

de hărţuire, susţinând 

că acesta a apelat la 

politicieni şi la jurna-

lişti pentru a-l denigra.

Emanuel Ungureanu a de-

clarat, luni, că a fost audi-

at în mod abuziv anul tre-

cut în Comisia de Sănătate 

şi Comisia Juridică din Ca-

mera Deputaţilor pentru că 

i-a adresat întrebări medi-

cului Mihai Lucan.

„Mihai Lucan face ce ştie 

cel mai bine, ameninţă, hăr-

ţuieşte şi încearcă să intimi-

deze. De când am intrat în 

Parlament, Lucan a acţionat 

împotriva mea prin interme-

diul unor politicieni din PSD, 

dar şi PNL, şi a încercat să 

mă hărţuiască permanent. 

Am fost audiat în mod abu-

ziv anul trecut în Comisia 

de Sănătate şi Comisia Ju-

ridică din Camera Deputa-

ţilor pentru că aş fi îndrăz-

nit să îi adresez întrebări 

fostului şef al Institutului 

de Transplant, inculpatul 

Mihai Lucan, cel care a tra-

ficat ani de zile organele 

unor români. Lucan insinua 

în plângerea adresată con-

ducerii Camerei Deputaţilor 

că nu aş fi avut voie să vi-

zitez ICUTR fără acordul 

acestuia. Presiunile au fost 

făcute de Lucan prin inter-

mediul unor politicieni sau 

jurnalişti pentru a mă deni-

gra şi a mă descuraja să con-

tinui demersurile de a de-

nunţa faptele acestuia, dar 

eu nu pot fi intimidat şi nici 

oprit”, a spus Ungureanu.

Deputatul se va prezenta 

marţi dimineaţă în calitate 

de martor la Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Justi-

ţie şi Casaţie pentru a răs-

punde acuzaţiilor medicului 

Lucan care îl incrimina în 

luna ianuarie de „compro-

miterea intereselor justiţie”.

„Săptămâna trecută am 

depus noi documente la DII-

COT care indică suspiciuni 

de luare de mită de către 

Lucan de la firme de medi-

camente prin intermediul 

Societăţii Române de Boli 

Genito-Urinare. Miercuri voi 

depune probe noi la DIICOT 

Bucureşti care vizează mo-

dul discreţionar în care Lu-

can a decis alocarea unor 

rinichi unor persoane cu sta-

tut de VIP, printre care se 

numără un deputat, care a 

beneficiat de acelaşi trata-

ment preferenţial ca şi ac-

torul Alexandru Arşinel”, a 

mai spus deputatul USR.

Medicul Mihai Lucan este 

cercetat, fi ind acuzat de de-

valizarea Institutului Clinic 

de Urologie şi Transplant Re-

nal, alături de alte persoane. 

Ar fi  fost folosite resursele fi -

nanciare, materiale şi umane 

ale Institutului Clinic de Uro-

logie şi Transplant Renal 

Cluj-Napoca în benefi ciul cli-

nicii aparţinând SC Lukmed 

SRL. Mai mult, pacienţii ope-

raţi în clinica privată ar fi  

avut cheltuieli de internare 

în ICUTR mult reduse faţă de 

tarifele de spitalizare stabili-

te anual de Institut.

De asemenea, clinica pri-

vată ar fi folosit un aparat 

medical performant al Insti-

tutului, utilizat în tratarea 

diferitelor forme de cancer. 

Conform DIICOT, în perioa-

da 2007-2009, un număr de 

159 de pacienţi au făcut 

obiectul unor proceduri me-

dicale care au fost efectua-

te în cadrul SC Lukmed SRL 

cu ajutorul unei aparaturi 

medicale aparţinând Insti-

tutului Clinic de Urologie şi 

Transplant Renal Cluj-Napo-

ca, transferată fără titlu din 

incinta acestei instituţii în 

cea a SC Lukmed SRL, în 

condiţiile în care sumele ne-

cesare achiziţionării kit-uri-

lor necesare utilizării aces-

tuia au fost achitate de că-

tre Institutul Clinic de Uro-

logie şi Transplant Renal 

Cluj-Napoca, iar pacienţilor 

le-au fost percepută sume 

consistente de bani, cuprin-

se între 3.000 şi 6.700 eu-

ro/intervenţie.

Emanuel Ungureanu acuză presiuni 
din partea chirurgului Mihai Lucan: 
Ameninţă, hărţuieşte şi încearcă să intimideze
Medicul Mihai Lucan este judecat într-un dosar de delapidare a Institutului de Urologie şi Transplant Renal 
din Cluj, prejudiciul în acest caz ridicându-se la 5 milioane de lei.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat că a fost audiat în mod abuziv anul trecut în Comisia de Sănătate şi 
Comisia Juridică din Camera Deputaţilor

Magistraţii de la Curtea de Apel București au dispus în mar-
tie măsura controlului judiciar pentru medicul Mihai Lucan 
și au înlăturat interdicţia impusă acestuia de a nu profesa 
într-un spital de stat și de a nu lua legătura cu coinculpaţii, 
decizia judecătorilor fi ind defi nitivă.

Medicul Mihai Lucan poate 
să profeseze în spitale de stat

La ultimul termen de 

judecată din procesul în 

care Călin Mitică, patro-

nul fi rmei „Remarul 16 

Februarie”, este judecat la 

Tribunalul Cluj pentru 

fapte de corupţie s-a lăsat 

cu acuzaţii dure şi dezvă-

luiri interesante. 

Un greu al industriei de re-

paraţii feroviare, Călin Graţi-

an, vicepreşedinte al compa-

niei Grandpet şi preşedinte al 

Consiliului de Administraţie 

al Reloc Craiova, a fost audi-

at ca martor în acest dosar.

La termenul de vinerea tre-

cută, din dosarul în care fos-

tul director de la CFR Călă-

tori, Teodor Gavriş este acu-

zat de luare de mită, a fost 

audiat şi Călin Graţian, şeful 

Reloc Craiova, scrie evz.ro.

Audiat ca martor, Călin Gra-

ţian a adoptat celebra tactică 

„nu ştiu, nu cunosc”, atunci 

când a venit vorba despre el şi 

despre societatea pe care o re-

prezintă. Preşedintele CA al Re-

loc Craiova a spus că el a fă-

cut un autodenunţ la DNA Cluj, 

cu privire la o aşa zisă presiu-

ne făcută de directorul CFR Că-

lători, Teodor Gavriş. La aproa-

pe toate întrebările puse de ju-

decător, Călin Graţian a spus 

că fi e că „nu cunoaşte”, fi e că 

„nu îşi aminteşte”.

Întrebat de judecător de ce 

a fost de acord ca motoarele şi 

cutiile de viteză si fi e reparate 

de către o societatea fără expe-

rienţă, şi nu de reprezentanta 

Volvo România, Călin Graţian a 

răspuns. „În cursul deselor de-

plasări la Bucureşti, (Teodor Ga-

vriş – fost director în cadrul CFR 

Călători) i-a spus domnului Săf-

toiu (fostul director comercial 

al Reloc SA) că ar fi  bine să în-

cheiem un contract cu fi rma 

Rev Blue Power, apropiată lui 

(de Teodor Gravriş). Prin urma-

re, dl. Săftoiu mi-a spus că es-

te indicat să accept o astfel de 

colaborare”, a spus Graţian.

Procurorul DNA prezent în 

sala de judecată a afi rmat că 

societatea Blue Rev Power nu 

avea niciun angajat.

Patronul de la Remarul 16 

Februarie Cluj, Călin Mitică, 

a fost acuzat de DNA că a 

colaborat cu o altă fi rmă re-

prezentată de Teodor Gavriş, 

şi anume Tevpag Plan SRL. 

Mitică a declarat că a fost a-

restat pentru o mită care nu 

există. În primele documen-

te de la dosar, procurorul Da-

niel Ciumărnean de la DNA 

Cluj a scris negru pe alb că 

societatea condusă de Călin 

Mitică a dat o mită de 73.386 

lei, către fi rma Tevpag Plan.

Factura invocată de DNA, 

trecută cu număr şi dată, ara-

tă în schimb că banii ar fi  fost 

plătiţi de Remarul SA Paşcani, 

o altă societate, cu alt cod de 

identifi care fi scală, care se afl ă 

în grupul de fi rme patronate 

de Gruia Stoica, şeful direct al 

lui Călin Graţian. 

Audieri în dosarul lui Călin Mitică. 
Motoarele locomotivelor CFR, 
reparate de o firmă cu zero angajaţi
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ARS OPINIÆ

Linia roșie 

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Un  sociolog clujean (strămutat 
din București) anticipa o prăbușire 
a PSD în perspectiva seriei de ale-
geri ce va începe odată cu euro-
parlamentarele din 2019. Să ne 
mire asta? E un semn bun sau 
unul prost? Să considerăm prea 
timpurii efectele în rândul 
cetățenilor ale unor politici contro-
versate și contestate ale partidului 
de guvernământ? Sau să apreci-
em ca tardive efectele în rezultate electorale ale unei proaste guver-
nări? Oricum ar fi , până la completa lămurire, eu consider că PSD și 
alianța de guvernare se afl ă în situația (paradoxală) pe care o nu-
mesc „abuz democratic“. Înțeleg prin asta că, actuala putere, legiti-
mată prin vot în 2016, se dedă unui „abuz de putere” (atac asupra 
statului de drept și a instituțiilor sale reprezentative – președinție, 
justiție, instituții de securitate, servicii secrete etc., nerespectarea se-
parării puterilor în stat, sfi darea opoziției, ignorarea societății civile și 
nesocotirea protestelor acesteia, interferarea libertății de exprimare, 
vulnerabilizare economică prin măsuri/legi aleatorii și ne-sustenabile, 
expunere externă prin declarații, intenții și decizii neconforme cu inte-
resul și strategia naționale, cultivarea intereselor personale și de grup 
politic etc.), invocând (și imputând) celorlalți tocmai respectarea re-
gulilor democrației (alegeri libere, ciclul electoral, dreptul de a decide 
ca învingător). Acceptând acest sofi sm al argumentării puterii pese-
diste, democrația ar putea duce direct la dictatură. Ca și contraargu-
ment, reamintesc doar că PSD a câștigat alegerile cu 46% în condițiile 
unei prezențe vot de aprox. 40%, ceea ce înseamnă că avea suportul 
a  doar 18% din populație. Scăzut atunci și mai scăzut acum.
Însă nu despre acest aspect doresc să vorbesc acum, ci despre modul 
în care este perceput în mase actul politic și despre felul în care comu-
nicarea politică (când, cum, unde și de ce) ajunge la cetățeanul ale-
gător. Cu alte cuvinte, despre cum, când și de ce cad partidele în son-
daje și când se trece prezumtiva linie roșie (interzisă) în exercitarea 
puterii. Simplifi când, să spunem despre comunicarea politică (proce-
sul de emitere, transmitere și receptare a deciziei politice) că a deve-
nit azi la fel de/mai importantă decât actul decizional în sine și că 
atunci când ai depășit un prag al (in)dezirabilității și (in)
suportabilității, iar percepția în rândul oamenilor devine preponde-
rent negativă, se produce căderea liderului sau partidului. Actele, mă-
surile și deciziile politice, pentru că sunt chestiuni intenționale și opor-
tuniste, vor avea întotdeauna o receptare diferită în rândul publicului, 
care va avea reprezentări diferite, uneori opuse, asupra acelorași lu-
cruri. Intuitiv și reducționist, putem identifi ca, descrescător, mai  mul-
te niveluri de receptare a mesajului politic: cel mai sus vor fi  
specialiștii în comunicare politică și consultanții politici, dar ei sunt 
puțini și își valorifi că contracost expertiza (rareori public, gratuit) și nu 
sunt de mare ajutor pentru publicul extins; apoi putem lua în consi-
derare actorii politici, care sunt nevoiți de regulile competiției să 
înțeleagă perfect jocurile/lucrurile, dar ei vor emite, la rândul lor, me-
saje politice oportuniste, eventual de sens contrar, de ajutor pentru 
publicul larg, dar nu pe de-a-ntregul credibile; de cel mai mare sprijin 
ar fi  jurnaliștii politici, acesta fi ind rolul lor primordial, de a decripta și 
explica pe înțelesul omului de rând mesajul politic, dar doar atunci 
când sunt obiectivi, de bună-credință și acționează în interesul publi-
cului; pe nivelul următor de înțelegere a „politicii” aș plasa activiștii și 
militanții civici, o categorie de oameni informați, implicați, angrenați 
și antrenați în situații de acest fel și benefi ciind de un capital de credi-
bilitate; la pragul următor s-ar situa „elitele” profesionale sau mai 
precis intelectualii, a căror instrucție, nivel de cultură, 
convenționalism, putere de abstractizare etc. le permite să înțeleagă, 
dar nu să și reacționeze întotdeauna corespunzător, unii din pasivita-
te, neimplicare, neîncredere, proastă înțelegere, alții din motive 
„emoționale”, conjuncturale, oportunism îngust, trădarea propriei 
cauze majore; pe ultimul loc (în această împărțire simplifi cată) se 
afl ă omul obișnuit, de rând, mulțimea, majoritatea populației și a 
alegătorilor, principalii benefi ciari (numeric) ai actului politic, cei care 
au cea mai mare „inocență” și cel mai scăzut nivel de înțelegere a 
manifestării politice, cea mai mare răbdare și toleranță în raport cu 
actanții politici activi. Ei vor înțelege ultimii, cel mai târziu și cel mai 
greu, adevăratele intenții și interese ale politicienilor. În compensație, 
oamenii obișnuiți reprezintă marea masă de alegători și ei câștigă în-
totdeauna alegerile. 
Așa e jocul politic pretutindeni și trebuie să ținem cont de asta cu 
toții. Numesc trecerea „liniei roșii” momentul în care percepția ma-
selor largi cu privire la deciziile majore ale puterii devine critic sau 
majoritar negativă. Puterea pesedistă, în opinia mea, a trecut de 
mai multe ori această linie de demarcație simbolică prin: 
„țopăiala“ (instabilitatea) fi scală, creșterea/scăderea salariilor, 
creșterea accizei la combustibili, infl ația generalizată și altele. Mai 
adaug două, de dată recentă, aparent, mai puțin evidente și cu 
amorsare mai lentă: devierea politicii externe a României și 
„sancțiunea“ bugetară dată marilor universități românești. Nu e 
spațiu de explicații aici, dar sunt atât de grave, încât vor trebui să 
renunțe sau să suporte consecințe grave din partea maselor.

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

Preşedinta Uniunii 

Judecătorilor din 

România, clujeanca Dana 

Gârbovan, a fost invitată, 

zilele trecute, la B1 Tv, 

la emisiunea Sorinei 

Matei, unde a făcut preci-

zări referitoare la existen-

ţa unor protocoale secrete 

în justiţie.

„Din 2015 am încercat şi 

am făcut toate eforturile la 

nivelul asociativ, demersuri 

legale la organismele europe-

ne şi internaţionale, pentru 

a înţelege şi noi ce înseam-

nă sintagma câmpul tactic. 

Pornind şi de la ce am afl at 

ulterior despre existenţa aces-

tor echipe mixte, despre spri-

jinul pe care SRI îl acordă în 

faza de urmărire penală şi 

am afl at acum că de fapt re-

alitatea este mult mai gravă 

decât ne-o imaginam.

S-a declasifi cat acest prim 

protocol dintre Ministerul 

Public şi SRI, dar am afl at 

în acelaşi timp că Inspecţia 

Judiciară, CSM şi ÎCCJ au la 

rândul lor protocoale clasi-

fi cate cu SRI despre existen-

ţa cărora nu am ştiut şi nu 

cunoaştem conţinutul lor”, 

a precizat Gârbovan.

Şefa UNJR a criticat exis-

tenţa unor protocoale, des-

pre care a spus că sunt „bom-

be la temelia statului de 

drept”, motivând că singu-

rele acte care ar trebui să 

existe sunt legile.

„Legea înseamnă un act 

votat de către Parlament. 

Parlamentul este unică auto-

ritate legiuitoare a ţării. De 

aici ne trimitem reprezenta-

ţii prin vot direct în 

Parlament. În al doilea rând, 

legea se publică în Monitorul 

Oficial, dacă nu se publică 

nu există. Toate aceste pro-

tocoale nu sunt adoptate de 

autoritatea legiuitoare şi sunt 

secrete. Din această perspec-

tivă, sunt adevărate bombe 

puse la temelia statului de 

drept, stat de drept care se 

întemeiază pe domnia legii, 

ori aceste protocoale sunt 

nişte legi paralele, secrete, 

subterane, pentru că rapor-

tându-mă la conţinut am 

văzut că acolo sunt verita-

bile acte de procedură pena-

lă care adaugă la codul de 

preocedură penală , a preci-

zat Dana Gîrbovan.

„Protocoalele secrete, bombe 
la temelia statului de drept!”

Pe Bulevardul Eroilor, 

membri şi simpatizanţi ai 

USR alături de reprezen-

tanţi ai societăţii civile au 

amplasat un cort unde clu-

jenii au putut şi pot să sem-

neze pentru proiectul ce 

prevede includerea în 

Constituţie a unui articol 

care să interzică persoane-

lor condamnate la pedepse 

privative de libertate să nu 

mai poată ocupa funcţii în 

administraţia publică.

„Nu pot fi  aleşi în organe-

le administraţiei publice loca-

le, în Camera Deputaţilor, în 

Senat şi în funcţia de Preşe-

dinte al României cetăţenii 

condamnaţi defi nitiv la pe-

depse privative de libertate 

pentru infracţiuni săvârşite cu 

intenţie, până la intervenirea 

unei situaţii care înlătură con-

secinţele condamnării” , spu-

ne textul care urmează să fi e 

introdus în Constituţia Româ-

niei conform propunerii.

Până în acest moment s-au 

strâns în jur de 8.900 de sem-

nături în judeţul Cluj. Strân-

gerea semnăturilor va conti-

nua până în toamnă, iar acest 

ritm trebuie menţinut pen-

tru a strânge toate cele 500 

000 de semnături în timp 

util, spun reprezentanţii USR 

Cluj. În jur de 40 000 de sem-

nături au fost strânse până 

vineri, la nivel naţional.

„Campania merge chiar 

foarte bine, oamenii sunt 

foarte interesaţi, în orele de 

vârf chiar se stă la coadă să 

se semneze. În oraşele şi în 

judeţele din Ardeal merge 

mai bine, mai slab în schimb 

în judeţele din sud”, a de-

clarat liderul USR Cluj, 

Elek Levente.

„După multe atacuri la 

adresa independenţei Jus-

tiţiei, societatea civilă din 

România îşi cere dreptul la 

o clasă politică integră şi 

performantă, exprimându-şi 

dorinţa de a bloca prin Con-

stituţie accesul în organele 

administraţiei publice loca-

le, în Camera Deputaţilor, 

în Senat şi în funcţia de Pre-

şedinte al României al ce-

tăţenilor condamnaţi defi-

nitiv la pedepse privative 

de libertate pentru infrac-

ţiuni săvârşite cu intenţie, 

până la intervenirea unei 

situaţii care înlătură conse-

cinţele condamnării”, atră-

geau atenţia, la momentul 

iniţierii campaniei, repre-

zentanţii USR Cluj.

Şi PMP este împotriva ac-

cesului penalilor în Parla-

ment şi împotriva pensiilor 

speciale pentru parlamen-

tari şi aleşi locali.

„Nu avem nevoie de per-

soane cu probleme penale în 

funcţii publice. Nici nu se dis-

cută”, a spus preşedintele exe-

cutive al PMP Eugen Tomac 

în cadrul unei conferinţe de 

presă susţinută la Cluj.

CAMPANIA „FĂRĂ PENALI ÎN FUNCŢII PUBLICE”

Aproximativ 9.000  
de semnături s-au strâns 
la Cluj împotriva „penalilor”
Reprezentanţii USR Cluj au iniţiat la începutul lunii o campanie 
care îi vizează pe politicienii cu condamnări. 

La Cluj s-au strâns aproximativ 9.000 de semnături

DANA GÂRBOVAN | președinta Uniunii 
Judecătorilor din România

 „Legea înseamnă un act votat de către 
Parlament. Parlamentul este unică autoritate 
legiuitoare a ţării. De aici ne trimitem 
reprezentaţii prin vot direct în Parlament.
 În al doilea rând, legea se publică în Monitorul 
Ofi cial, dacă nu se publică nu există“
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PIAŢA VALUTARĂ

Majorarea ofertei de valu-

tă, în contextul în care 

companiile se pregătesc să 

achite taxele şi impozitele 

trimestriale la bugetul de 

stat, a permis leului să se 

aprecieze faţă de euro, în 

timp ce dolarul şi francul 

elveţian au crescut.

În schimb în piaţa moneta-

ră indicii ROBOR au avut o zi 

de creştere. Cel la trei luni, uti-

lizat la calcularea dobânzilor 

la majoritatea creditelor în lei, 

a urcat la 2,22%, cel mai ridi-

cat nivel din decembrie trecut. 

Valoarea indicelei la şase luni 

s-a majorat la 2,49%, care nu 

a mai fost atins din 29 octom-

brie 2014. La rândul lor indi-

cii la nouă şi 12 luni au cres-

cut la 2,56%, respectiv 2,60%.

Trendul ascendent al indi-

cilor ROBOR a fost stimulat 

de decizia BNR de a atrage 

din piaţă 18 miliarde de lei, 

la o dobândă de 2,25%, ega-

lă cu cea de politică moneta-

ră, cu scopul de steriliza ex-

cesul de lichiditate. Măsura 

luată de banca centrală ara-

tă că aceasta este pregătită 

să combată presiunile infl a-

ţioniste în creştere folosind 

toate tipurile de operaţiuni 

pe care le are la dispoziţie.

Cursul euro a coborât de la 

4,6606 la 4,6536 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat în culoarul 4,654 – 4,659 

lei. Cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,658 – 4,661 lei.

Media dolarului american 

a urcat de la 3,7886 la 3,8076 

lei, iar cotaţiile fl uctuau între 

3,788 şi 3,809 lei.

După ce s-a depreciat vineri 

la 1,2006 franci/euro, moneda el-

veţiană fl uctua ieri pe pieţele in-

ternaţionale între 1,193 şi 1,198 

franci/euro, astfel că media ei a 

crescut de la 3,8902 la 3,8976 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau faţă de euro, cea 

poloneză la 4,172 – 4,194 zloţi 

iar cea maghiară la 310,7 – 

311,5 forinţi.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00 (R.G.)

Leul se întăreşte, dobânzile cresc

România se clasează pe 

locul 5 în topul ţărilor din 

Uniunea Europeană, unde 

gradul de ocupare a forţei 

de muncă pentru persoa-

nele cu vârste cuprinse 

între 55 şi 64 de ani a fost 

cel mai scăzut în 2017, 

arată un raport Eurostat.

Cele mai mici rate de ocu-

pare a forţei de muncă au 

fost înregistrate în Grecia 

(38 ,3%),  Luxemburg 

(39,8%), Croaţia (40,3%), 

Slovenia (42,7%) şi Româ-

nia (puţin peste 43%). La 

polul opus, rata cea mai î-

naltă de ocupare a locurilor 

de muncă pentru această gru-

pă de vârstă a fost observa-

tă în Suedia (76,4%), urma-

tă de Germaniei (70,1%), Da-

nemarca (68,9%), Estonia 

(68,1%), Lituania (66,1%), 

Ţările de Jos (65,7%) şi Re-

gatul Unit (64,1%).

Comparativ cu 2016, rata 

de ocupare a forţei de mun-

că pentru cei cu vârste cu-

prinse între 55 şi 64 ani a 

crescut în 2017 în toate sta-

tele membre şi peste jumăta-

te din populaţia cu vârste în-

tre 55 şi 64 de ani a fost an-

gajată în 20 de state membre 

ale UE, arată studiul.

În privinţa persoanelor 

mai tinere, în 2017, rata de 

ocupare a forţei de muncă 

în rândul persoanelor cu vâr-

sta cuprinsă între 20 şi 64 de 

ani în UE a fost de 72,2% 

(comparativ cu 2016, când 

fusese 71,1%).

Strategia Europa 2020 ur-

măreşte atingerea unei rate 

totale a ocupării forţei de mun-

că de cel puţin 75% pentru 

persoanele cu vârste cuprin-

se între 20 şi 64 de ani. Acest 

obiectiv a fost transpus în di-

ferite obiective naţionale pen-

tru a refl ecta situaţia şi posi-

bilităţile fi ecărui stat membru 

de a contribui la obiectivul 

comun, potrivit Eurostat.

România, printre ţările UE 
cu cele mai puţine locuri 
de muncă pentru vârstnici

Siteul Companiei 

Naţionale de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere – 

www.cnadnr.ro – a fost 

afectat luni dimineaţa de 

un atac cibernetic, astfel 

că mai multe funcţii ale 

acestuia au fost blocate la 

accesarea din exterior. 

Rovinieta, de exemplu, s-a 

putut plăti, dar nu i s-a putut 

verifi ca valabilitatea

„Noi, din interior, putem 

să accesăm site-ul, dar înţe-

leg că din exterior nu se pot 

utiliza unele funcţii. Site-ul 

este administrat de Serviciul 

de Telecomunicaţii Speciale, 

lucrăm şi noi, şi ei, la reme-

dierea situaţiei, dar momen-

tan nu se ştie cât va mai du-

ra disfuncţionalitatea”, a de-

clarat Alin Şerbănescu, pur-

tătorul de cuvânt al CNAIR., 

potrivit Mediafax.

„Specialiştii IT ne-au asigu-

rat că în urma acestui atac nu 

au fost pierdute date persona-

le sau alte informaţii iar une-

le funcţii – cum este plata ro-

vinietei – sunt utilizabile”, a 

mai spus Alin Şerbănescu.

Serviciul IT al CNAIR a 

anunţat printr-un e-mail in-

tern, trimis angajaţilor, că „în 

urma unui atac cibernetic web-

site-ul companiei, www.

cnadnr.ro, a fost compromis. 

Fiind găzduit de Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale (STS) 

s-a luat decizia de a-l suspen-

da temporar până la întocmi-

rea unui raport privind vul-

nerabilităţile exploatate şi 

eventualele daune provocate”.

Atac cibernetic la CNAIR
Cum sunt afectaţi şoferii atunci când vor să verifice rovineta? 

România este pe locul al 

treilea din UE la defi citul 

bugetar din 2017 (2,9% 

din PIB), după Spania 

şi Portugalia, arată datele 

comunicate luni de 

Eurostat – biroul de statisti-

că al Comisiei Europene.

România apare în statistica 

europeană cu un PIB de 858,3 

miliarde de lei în 2017 şi cu 

un defi cit bugetar de 25,01 mi-

liarde de lei – 2,9%, adică la 

limita superioară convenită 

prin Tratatul de la Maastricht. 

Cheltuielile au fost de 33,4% 

din PIB, iar veniturile – de 

30,5% din PIB. Potrivit Euros-

tat, două state membre au avut 

defi cite egale sau mai mari de 

3% din PIB: Spania (3,1%) şi 

Portugalia (3%).

În anul 2017, cele mai mari 

excedente – venituri mai mari 

decât cheltuielile – bugetare au 

fost consemnate în Malta 

(+3,9%), Cipru (+1,8%), Re-

publica Cehă (+1,6%), Luxem-

burg (+1,5%), Germania 

(+1,3%), Ţările de Jos (+1,1%), 

Danemarca (+1%), Bulgaria 

(+0,9%), Grecia şi Croaţia (+ 

0,8%) şi Lituania (+ 0,5%). 

Slovenia a raportat un buget în 

echilibru, în care cheltuielile nu 

au depăşit veniturile.

Cele mai scăzute defi cite gu-

vernamentale, ca procent din 

PIB, au fost înregistrate în Irlan-

da şi Estonia (-0,3%), Letonia 

(-0,5%) şi Finlanda (-0,6%).

În 2017, în zona euro, ra-

ta defi citului public în PIB a 

scăzut de la 1,5% în 2016 la 

0,9% în 2017, iar în UE28 de 

la 1,6% la 1%.

„În această comunicare, Eu-

rostat furnizează defi citul şi 

datoria publică date bazate pe 

cifrele raportate în prima no-

tifi care din 2018 a statelor mem-

bre ale UE pentru anii 2014-2017, 

pentru aplicarea procedurii de 

defi cit excesiv. Această notifi -

care se bazează pe sistemul 

ESA 2010 naţional conturi. A-

ceastă comunicare include, de 

asemenea, date privind chel-

tuielile şi veniturile publice”, 

se menţionează într-un comu-

nicat al Eurostat.

România este în topuri şi la 

creşterea preţurilor, cu o majo-

rare de 4% a IAPC, mai exact 

pe primul loc în ceea ce priveş-

te rata anuală a infl aţiei în mar-

tie 2018, înregistrând o creştere 

de 4% a Indicelui Armonizat al 

Preţurilor de Consum (IAPC), 

arată datele communicate mier-

curi de Eurostat.

Biroul de statistică al Comi-

siei Europene – Eurostat – ia în 

calcul IAPC, astfel că în rapor-

tarea citată apare o infl aţie de 

4% în martie 2018 în România, 

în loc de 5% cât fusese Indice-

le Preţurilor de Consum (IPC).

Eurostat: România, locul 3 
din UE în topul ţărilor cu cele 
mai mari deficite bugetare
România apare în statistica europeană la limita superioară 
convenită prin Tratatul de la Maastricht.

România apare în statistica europeană cu un PIB de 858,3 miliarde de lei
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Luni, în Parcul Central, 

zeci de militari suprave-

gheau zona. Nu a fost 

vorba despre vreun atac, 

ci a fost Sărbătoarea 

Forţelor Terestre, marcată 

printr-o serie de eveni-

mente şi demonstraţii.

Cu prilejul sărbătoririi Zi-

lei Forţelor Terestre la Cluj-Na-

poca, personalul militar şi ci-

vil din unităţile Diviziei 4 In-

fanterie „Gemina” dispuse în 

garznizoanele judeţului Cluj, 

au organizat o serie de acti-

vităţi pentru copii.

Expoziţie de armament 
şi activităţi pentru copii

Clujenii care au trecut prin 

Parcul Central au putut să 

vadă îndeaproape cum ara-

tă echipamentele şi arma-

mentul militarilor români. 

Aleile parcului au fost um-

plute de transportoare amfi -

bii blondate, maşini de lup-

tă din dotarea forţelor anti-

aeriene, tunuri ovuziere, au-

tovehicule de recuperare-eva-

cuare şi autotractoare, dar şi 

aquator, barcă pneumatică 

sau snowmobil.

Militarii aşteptau pregătiţi 

lângă armament pentru a pu-

tea să le explice curioşilor ce 

sunt şi cum se folosesc. În timp 

ce unii clujeni au vrut să va-

dă cum se simte o astfel de ar-

mă în mână, alţii au preferat 

să admire de la distanţă.

„Se lansează, se ocheşte şi 

se conduce racheta pe fi r. Vrei 

să te uiţi şi tu?”, îl întreabă 

un cadru militar pe un copi-

laş de doar câţiva anişori des-

pre Racheta 9K111-2, care se 

apleacă şi se uită curios la a-

paratul care o controlează.

Câţiva paşi mai încolo, un 

alt soldat învaţă un alt copil 

despre componentele unei 

bărci de asalt. Cel mic întin-

de mâna şi exclamă vesel:

„Asta-i vesta de salvare!”, 

mândru că ştia.

Într-un transportor amfi -

biu blindat de cercetare tab 

c-79 se urcă trei tineri pen-

tru a empatiza cu cei care 

merg în misiune.

„Tu ai mers vreodată cu 

chestia asta?”, întreabă o tâ-

nără. Soldatul zâmbeşte şi dă 

din cap afi rmativ.

Câţiva metri mai încolo, 

clujenii admiră corturile ca-

mufl ate, în timp ce zeci de 

copii se întreceau în concur-

suri recreative, sub deviza 

#WeAreNATO (concurs de 

desene pe asfalt şi concurs 

sportiv cu obstacole hazlii). 

Alţii au admirat proiecţii de 

fi lme militare şi expoziţia de 

fotografi e realizată de Studi-

oul Cinematografi c al Arma-

tei şi reprezentaţii ale Tea-

trului de păpuşi Puck. Cei 

mici s-au adunat ,de aseme-

nea, în jurul unui soldat să 

îl picteze pe faţă în culorile 

clasice de camufl aj.

Un bărbat îmbrăcat din cap 

până în picioare într-un cos-

tum complex de camufl aj se 

adăposteşte la umbră, privin-

du-i pe copiii care se distrea-

ză pe tiroliană sau se ascund 

în adăposturile improvizate. 

Un băieţel îl întreabă dacă nu 

îi este cald.

„Nu, fiindcă stau la um-

bră”, îi răspunde răbdător 

bărbatul.

Sunete de război

Liniştea şi distracţia au fost 

însă brusc întrerupte de două 

elicoptere care au început să 

survoleze deasupra parcului, 

în timp ce patru avioane mili-

tare zburau peste oraş. Cluje-

nii au fost apoi tulburaţi de su-

nete de mitraliere. Însă, în loc 

să fugă cât mai departe, oame-

nii s-au grăbit să se apropie, 

curioşi să vadă cum ar arăta 

echipajele militare în acţiune.

În zona lacului şi a casi-

noului a avut loc un exerci-

ţiu demonstrativ al cerceta-

şilor Regimentului 317 ISR 

„Vlădeasa” cu sprijinul mij-

loacelor tehnice ale Bazei 71 

Aerială „General Emanoil Io-

nescu” şi în cooperare cu mi-

litari din Brigada 6 operaţii 

Speciale „Mihai Viteazul”. În 

scenariul exerciţiului au fost 

incluse inserţia echipei de 

atac, realizarea sprijinului 

de foc, anihilarea santinele-

lor de către echipa de sigu-

ranţă, capturarea liderului şi 

exfi ltrarea forţelor.

După agitaţia cauzată de 

exerciţiile demonstrative, ca-

re i-a făcut pe mulţi dintre 

clujeni să tresară la gândul 

unui eventual atac, peste 

parc s-a lăsat uşor liniştea şi 

doar glasurile vesele sau cu-

rioase ale copiilor s-au mai 

auzit, până când a început 

concertul Muzicii Militare a 

comandamentului diviziei în 

foişorul din parc.

Seria de evenimente s-a 

încheiat cu un concert de 

muzică dedicat Zilei Forţe-

lor Terestre, la care au con-

tribuit invitaţi interpreţi şi 

ansambluri de muzică popu-

lară şi ușoară.

Demonstraţii de Ziua Forţelor Terestre
Parcul Central din Cluj-Napoca s-a transformat pentru o zi în zonă de război.

Soldat în echipament complex de camufl aj

Copiii și adulții au învățat despre armamentele militareCopiii și adulții au învățat despre armamentele militare

Clujenii au studiat curioși mașinile armateiClujenii au studiat curioși mașinile armatei

Elicopterele au survolat deasupra parculuiElicopterele au survolat deasupra parcului

De cinci ani încoace, de 

Ziua Internaţională a 

Cărţii, toţi cei care au la 

ei o carte benefi ciază de 

intrare gratuită la Grădina 

Botanică din Cluj. 

Proiectul a fost iniţiat de 

Victor Miron, autorul campa-

niei de promovare a cititului 

„Cărţile pe faţă”, şi a devenit 

unul cu tradiţie, astfel că nu-

mărul celor care aleg să ci-

tească în mijlocul naturii creş-

te de la un an la altul.

„Grădina Botanică Alexan-

dru Borza este locul meu pre-

ferat din Cluj-Napoca, iar pri-

măvara, când sunt înfl orite la-

lelele, e cu adevărat minunat 

să pui mână pe o carte (un bu-

chet cu sute de fi le) și să te bu-

curi de ea printre mii de fi re de 

fl ori”, spune Victor Miron.

„Clujenii, dar şi oameni din 

localităţile din jur sunt încân-

taţi de această campanie. Sun-

tem deja la a 5-a ediţie şi an 

de an vin tot mai mulţi citi-

tori. Anul trecut peste 3300 de 

oameni au pus mâna pe o car-

te şi au venit la Grădina Bota-

nică”, continuă Victor Miron.

La Cluj, evenimentul va avea 

loc duminica viitoare, pe 29 

aprilie. „Aici vor fi  chiar două 

evenimente în acea zi. E vor-

ba de o lectură publică a poe-

tei Carmen Tiderle și un schimb 

de cărți realizat în parteneriat 

cu prietenii de la Schimb de 

cărți Cluj. Prin aceste eveni-

mente dorim să îi aducem îm-

preună pe cititori, să se cunoas-

că între ei, să întâlnească au-

tori și să își recomande unii al-

tora titluri bune”, explică Vic-

tor Miron, inițiatorul proiectu-

lui „Cărțile pe față".

Ai carte, ai parte de o vizită 
gratuită la Grădina Botanică
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Secţiunea tematică a celei 

de-a 17-a ediţii a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania (TIFF) 

se numeşte "A fi  sau a nu fi  

politic corect?" şi include 

zece producţii recente care 

concurează pentru Premiul 

FIPRESCI al TIFF.

„Unii le vor găsi controver-

sate şi ofensatoare, în vreme ce 

alţii vor respira uşuraţi că astfel 

de fi lme curajoase încă se mai 

fac într-o perioadă marcată de 

extremele la care ajuns corecti-

tudinea politică. Aceasta a fost 

şi ideea din spatele acestei sec-

ţiuni, cu atât mai necesară în 

contextul actual în care liberta-

tea de expresie tinde să fi e ame-

ninţată de considerente poli-

tic-cosmetizante care nu au ni-

cio legătură cu valoarea artisti-

că”, a precizat directorul artis-

tic al TIFF, Mihai Chirilov.

Potrivit organizatorilor TIFF, 

unul dintre cele mai acide titluri 

incluse în această secţiune, „Hu-

man, Space, Time And Human”, 

este „pe cât de senzaţional, pe-a-

tât de direct şi de sadic”. Lansat 

la Berlinală, cel mai nou fi lm al 

multipremiatului regizor sud-co-

rean Kim Ki-Duk, al cărui nume 

a fost recent implicat într-un 

scandal sexual care a împărţit 

industria cinematografi că în do-

uă tabere, este „o metaforă po-

litică actuală şi o alegorie bibli-

că aproape lipsită de speranţă 

despre istoria omenirii”.

Peisajele idilice ale Bodru-

mului şi scenele explicite de 

brutalitate şi umilinţe sexuale 

se întrepătrund într-o manieră 

şocantă în producţia daneză 

Holiday, recent lansată la fes-

tivalul „Sundance” şi cataloga-

tă de publicaţia „The Hollywood 

Reporter” drept „un debut ex-

cepţional”, conform unui co-

municat de presă al TIFF..

Regizat de duo-ul mexican 

Julio Bekolr şi Fernando Sma, 

„Tripping Thru Keta” este un 

„trip” comic. O stilistă hi-

peractivă pe nume Keta se 

implică într-o afacere cu tra-

fi c de droguri, ajungând să 

interacţioneze cu o galerie 

caleidoscopică de eroi ieşiţi 

din comun şi să răstoarne or-

dinea relaţiilor dintre ei.

Tot o comedie este şi „Ne-

urotic Quest For Serenity” ca-

re se concentrează pe situaţi-

ile stânjenitoare în care sunt 

puse femeile brazilience în dru-

mul spre succes. Tot din Bra-

zilia ajunge la TIFF şi „Liquid 

Truth”, al regizoarei Carolina 

Jabor, o analiză captivantă a-

supra prezumţiei de nevinovă-

ţie în epoca acuzaţiilor care te 

pot condamna fără proces. Ur-

mărind povestea unui instruc-

tor de înot suspectat de abu-

zul asupra unui minor, fi lmul 

îţi oferă şansa de a te aşeza în 

scaunul judecătorului.

Situaţii dramatice, tulburări 

psihice şi secrete îngropate ies 

la iveală în războiul declarat 

dintre două familii vecine din 

cauza unui copac. După „Ei-

ther Way” şi „Paris of the 

North”, regizorul islandez 

Hafsteinn Gunnar Sigurdsson 

revine la TIFF cu „Under the 

Tree”, o comedie neagră fero-

ce lansată la Veneţia, despre 

lupta pentru teritoriu dintr-o 

suburbie burgheză islandeză.

„La fel de controversate ca 

fi lmele din programul „A fi  sau 

a nu fi  politic corect?” sunt şi 

titlurile din tradiţionala secţi-

une de la TIFF „Fără Limită”. 

Alături de povestea-şoc deja 

anunţată din „Caniba”, al că-

rei titlu spune totul, se afl ă de-

butul de-o poezie viscerală al 

regizoarei şi scriitoarei Marysia 

Nikitiuk, „When the Trees Fall”, 

o poveste dramatică despre 

condiţia femeii, inspirată de 

sărăcia brutală şi de violenţa 

din mediul rural din Ucraina”, 

anunţă organizatorii TIFF.

În producţia braziliană „Ţin-

tă brută”, premiat cu „Teddy 

Award” la Berlinală, povara de 

a fi  diferit trezeşte dorinţa unui 

tânăr reprimat social de a eva-

da din viaţa reală, inventân-

du-şi un alter-ego într-o came-

ră de chat. Lansat tot în secţi-

unea „Panorama” a Berlinalei 

din acest an şi fi lmat dintr-o 

bucată, fără nicio tăietură de 

montaj, „Invasion” este o ale-

gorie întunecată plasată într-un 

spaţiu labirintic pe care o eclip-

să continuă îl transformă într-un 

paradis misterios al crimelor.

Cele două comedii negre ca-

re închid secţiunea „Fără Limi-

tă” sunt „All You Can Eat 

Buddha” şi „Heavy Trip”. În cea 

dintâi, un turist canadian mis-

terios şochează o întreagă sta-

ţiune all-inclusive cu miracole-

le pe care le înfăptuieşte, iar cea 

de-a doua surprinde aventurile 

unei trupe de metalişti dintr-un 

cătun fi nlandez hotărâte să cân-

te cu orice preţ pe scena unui 

festival de gen din Norvegia.

Secţiune dedicată filmelor controversate 
la ediţia din acest an la TIFF
Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Film Transilvania va avea loc între 25 mai şi 3 iunie.

Captură video din fi lmul „When the trees fall”
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Franţa vrea să menţină 

un dialog cu Rusia, dar 

trebuie să păstreze în 

acelaşi timp garda sus 

în faţa Moscovei. 

A spus-o preşedintele 

Emmanuel Macron, 

într-un interviu acordat 

postului de televiziune 

Fox News. Liderul de la 

Élysée a vorbit şi despre 

ameninţarea reprezenta-

tă de Vladimir Putin şi 

despre încercările aces-

tuia de a se amesteca 

în treburile ţărilor occi-

dentale. Încercări care 

pot fi combătute, crede 

Macron, printr-o atitu-

dine hotărâtă în faţa 

ameninţării care vine 

din est.

„Este extrem de dur cu 

minorităţile şi cu adversarii 

săi, are o părere despre de-

mocraţie pe care eu nu o 

împărtăşesc. Păstrez, însă, 

un dialog permanent cu el, 

chiar dacă nu ne înţelegem 

în privinţa multor aspecte. 

E puternic şi inteligent, dar 

nu trebuie să fim naivi. E 

obsedat de intervenţia în de-

mocraţiile noastre, de ace-

ea cred că nu trebuie să lă-

săm niciodată garda jos în 

privinţa preşedintelui Putin. 

A pus la punct o campanie 

de ştiri false, o propagandă 

solidă şi intervine peste tot, 

în Europa şi Statele Unite, 

pentru a ne fragiliza demo-

craţiile, pentru că el crede 

că asta e bine pentru ţara 

sa. Îl respect, îl cunosc, sunt 

raţional, vreau să păstrez 

un dialog cu el ştiind toate 

aceste lucruri”, a spus 

Emmanuel Macron, preşe-

dintele Franţei.

Soţii Trump şi Macron au 

luat cina în fosta casă a lui 

George Washington, Mount 

Vernon, din apropierea ca-

pitalei federale şi s-au recu-

les la mormântul primului 

preşedinte american. Primi-

rea oficială la Casa Albă – 

cu gardă de onoare, fanfară 

şi covor roşu – va avea loc 

abia astăzi.

În acelaşi interviu pen-

tru Fox News, acordat îna-

inte să se urce în avionul 

către Statele Unite, Emma-

nuel Macron a vorbit şi des-

pre asemănarea lui cu Do-

nald Trump.

„Lucrez cu el pentru că 

amândoi suntem în slujba 

ţărilor noastre. Avem o re-

laţie foarte specială pentru 

că amândoi suntem cel mai 

probabil nişte rebeli antisis-

tem. Cred că alegerea pre-

şedintelui Trump a fost ne-

aşteptată la voi în ţară şi, 

probabil, alegerea mea a fost 

una neaşteptată la mine în 

ţară. Nu suntem parte a unui 

sistem politic clasic”, a spus 

preşedintele francez.

Emmanuel Macron s-a 

întâlnit cu Donald Trump 

în mai 2017 la Bruxelles, la 

doar 11 zile după ce şi-a în-

ceput mandatul de preşe-

dinte. Prima strângere de 

mână a devenit imediat su-

biect de analiză, deoarece 

a fost foarte fermă, de am-

bele părţi şi neobişnuit de 

lungă, el reuşind să neutra-

lizeze complet stilul smu-

cit al lui Donald Trump de 

a da mâna.

Nici două luni mai târ-

ziu, Donald Trump mergea 

la Paris în calitate de invi-

tat de onoare la parada de 

Ziua Franţei.

De această dată, întâlnirea 

preşedinţilor Franţei şi State-

lor Unite vine la scurt timp 

după ce forţele militare ale ce-

lor două ţări au atacat împre-

ună în Siria. Pe agenda de dis-

cuţii va mai fi  şi acordul nu-

clear iranian, pe care Donald 

Trump îl vrea renegociat, dar 

şi relaţiile comerciale.

„Pot să pariez că Emma-

nuel Macron nu vrea o cri-

ză franco-americană. Din 

contră, strategia lui este să 

încerce să arate că poate 

avea ceva influenţă asupra 

lui Donald Trump”, a expli-

cat Bertrand Badie, expert 

în relaţii internaţionale.

Macron: „Vladimir Putin 
e obsedat de intervenţia 
în democraţiile noastre”
Emmanuel Macron a ajuns ieri în Statele Unite pentru prima vizită 
de stat din mandatului de preşedinte al lui Donald Trump.

Macron s-a întâlnit cu Donald Trump în mai 2017 la Bruxelles, la doar 11 zile după ce şi-a început mandatul de preşedinte
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NASA a lansat cu succes 

un nou telescop, care va 

căuta viaţă în afara siste-

mului nostru solar. Timp 

de doi ani, satelitul va 

scana două sute de mii de 

stele în căutarea unor pla-

nete asemănătoare 

Pământului. Proiectul, de 

337 de milioane de dolari, 

este prima misiune NASA 

care a fost trimisă în spa-

ţiu la bordul unei rachete 

Falcon 9, a companiei 

SpaceX.

Specialiştii se aşteaptă 

ca TESS să descopere 20.000 

de exoplanete, dintre care 

mai mult de 50 ar fi com-

parabile ca mărime cu Ter-

ra şi alte peste 500 ar fi de 

două ori mai mari decât pla-

neta noastră.

Jennifer Burt, cercetător 

MIT: TESS va monitoriza stră-

lucirea a mii de stele şi va 

căuta aceele mici scăderi ale 

luminozităţii, care ar putea 

fi  cauzate de trecerea altei 

planete prin faţa lor. Profun-

zimea acelei scăderi poate 

spune cât de mare este pla-

neta, iar timpul scurs între 

pauzele de lumină ne poate 

spune cât de departe este 

planeta de steaua ei.

Echipat cu patru camere 

de doar 10 centimetri, dar cu 

o putere foarte mare, sateli-

tul va semnala care sunt exo-

planetele asupra cărora as-

tronomii trebuie să îndrepte 

telescoapele. TESS este suc-

cesorul telescopului spaţial 

Kepler, care a schimbat mo-

dul în care cercetătorii înţe-

leg sistemul nostru solar. 

Atunci când a fost lansat Ke-

pler, în 2009, astronomii erau 

conştienţi de faptul că exis-

tă planete misterioase ce or-

bitează stele îndepărtate.

Jennifer Burt, cercetător 

MIT: Graţie unor misiuni pre-

cum Kepler de la NASA, ca-

re a fost precedentul căută-

tor de planete, am învăţat că 

sunt lumi în afara galaxiei 

care nu ne-am fi  imaginat 

niciodată să existe, bazân-

du-ne pe sistemul nostru so-

lar. Ştim că sunt planete un-

de credem că suprafaţa este 

acoperită cu lavă din cauza 

apropierii mari de steaua lor 

sau a temperaturii ridicate. 

Planete care au sisteme ine-

lare de o sută de ori mai ma-

ri decât Saturn. Sau planete 

unde ar putea ploua cu ru-

bine din atmosferă.

Telescopul va trece prin 60 

de zile de testare şi calibrare 

a intrumentelor, iar abia în lu-

na iunie vor ajunge pe Pământ 

primele informaţii.

NASA caută semne de viaţă 
în afara galaxiei noastre

Declaraţiile lui Mark 

Zuckerberg din faţa 

Congresului American au 

alimentat posibilitatea 

lansării unui Facebook 

fără reclame, cu abona-

ment plătit.

Întrebat dacă Facebook va 

fi  întotdeauna un serviciu gra-

tuit, CEO-ul celei mai mari 

reţele de socializare a răspuns 

că va exista întotdeauna o 

versiune gratuită. Prin deduc-

ţie logică, această asociere de 

cuvinte implică posibilitatea 

lansării unei variante cu abo-

nament. În respectivul con-

text, nu a mai oferit şi alte 

detalii pe marginea subiectu-

lui dar a alimentat numeroa-

se scenarii detaliate în diferi-

te colţuri ale internetului, scrie 

playtech.ro.

Având în vedere numărul 

de reclame care ţi se perindă 

prin faţa ochilor într-o sesiu-

ne de Facebook şi numărul 

mediu de sesiuni de naviga-

re pe reţeaua de socializare 

dintr-o singură zi, cineva s-a 

gândit să facă o estimare le-

gată de valoarea unui abona-

ment. Deşi este puţin proba-

bil să fi i dornic să dai pe Fa-

cebook valoarea unui abona-

ment pe Netfl ix, aceasta este 

concluzia la care au ajuns cei 

de la TechCrunch.

În scenariul în care te-ai 

abona la Facebook contra 

cost, conform calculelor 

efectuate de redactorii Te-

chCrunch, ai ajunge să plă-

teşti între 11 şi 14 dolari pe 

lună pentru acest privilegiu. 

Conform speculaţiilor, pen-

tru acei bani, vei avea par-

tea de o experienţă foarte 

similară cu cea pe care o 

trăieşti la această oră. Sin-

gura diferenţă va consta în 

eliminarea reclamelor şi, 

probabil, în micşorarea mo-

nitorizării activităţii tale on-

line pentru personalizarea 

acelor reclame pe care nu 

le mai vezi.

Este important de reţinut 

că analiza de mai sus este una 

ipotetică. Pleacă de la premi-

sa că gigantul american ţi-ar 

cere nişte bani în fi ecare lu-

nă pentru a amortiza banii pe 

care îi căştigă de pe urma ta 

din reclame.

Dacă s-ar întâmpla însă aşa 

ceva, mulţi utilizatori ar ajun-

ge să dispreţuiască Facebook 

pentru că nu-şi permit costul 

abonamentului. În acelaşi 

timp, s-ar putea duce în ex-

trema cealaltă şi ar fi  gata să 

renunţe la Facebook pentru 

că nu simt că îşi justifi că ba-

nii. Doar trecerea timpului ne 

va arăta care este realitatea.

Facebook pe bani: cât ar costa 
un abonament şi ce ai primi

Frenezia investiţiilor în 

cripto-monede face victi-

me, apreciază cercetătorii 

Kaspersky Lab, care au 

descoperit zeci de site-uri 

falsifi cate credibil, care 

pretindeau că sunt site-

uri de investiţii în ICO - 

initial coin offering, asoci-

ate serviciului de mesage-

rie Telegram.

Conform unui comunicat 

remis vineri, majoritatea si-

te-urilor foloseau o conexi-

une sigură, solicitau înre-

gistrarea şi generau un por-

tofel online unic pentru fi-

ecare nouă victimă, reuşind 

astfel să păcălească mai 

multă lume.

„Multe dintre aceste site-

uri par să aparţină aceluiaşi 

grup. Doar într-unul dintre 

cazuri au fost furate zeci de 

mii de dolari, echivalentul 

în cripto-monede, de la vic-

time care credeau că inves-

tesc în grams, noua monedă 

care s-a zvonit că ar aparţi-

ne Telegram. Reprezentanţii 

companiei nu au confi rmat 

ofi cial lansarea unui ICO şi 

au avertizat în legătură cu 

aceste site-uri frauduloase 

de investiţii”, spun cercetă-

torii Kaspersky Lab.

La finalul anului 2017, 

au început să apară zvonuri 

că serviciul de mesagerie 

Telegram ar lansa un ICO 

pentru a finanţa o platfor-

mă blockchain bazată pe 

tehnologia lor TON (Tele-

gram Open Network). Au 

fost postate online mai mul-

te documente tehnice, dar 

se pare că nu a existat ni-

cio confirmare din partea 

Telegram. Confuzia rezul-

tată le-a permis, însă, in-

fractorilor să capitalizeze 

interesul investitorilor, cre-

ând site-uri false şi furând 

sume mari de bani.

Cercetătorii au descoperit 

zeci de astfel de site-uri, ca-

re este posibil să aparţină 

aceluiaşi grup şi care pretind 

că vând token-uri pentru 

„grams”, invitând investito-

rii să plătească în cripto-mo-

nede - bitcoin, ethereum, li-

tecoin, dash şi bitcoin dash.

Un număr record de tran-

zacţii pe un site a arătat că 

escrocii au reuşit să fure 

ethereum în valoare de cel 

puţin 35.000 de dolari de la 

investitori.

Cercetătorii au descope-

rit că unele dintre site-urile 

respective erau atât de con-

vingătoare, că până şi după 

ce Telegram şi alţii au înce-

put să lanseze avertismen-

te, tot au reuşit să mai re-

cruteze potenţiali investi-

tori. Majoritatea site-urilor 

folosea o conexiune sigură, 

solicita înregistrarea şi ge-

nera un portofel online u-

nic pentru fiecare nouă vic-

timă, făcând mai dificil să 

se dea de urma banilor.

Judecând după conţinutul 

site-urilor false, acestea par 

să fi e deţinute de acelaşi grup.

„ICO-urile sunt o investi-

ţie destul de riscantă şi mul-

tă lume nu înţelege exact cum 

funcţionează, aşa că nu este 

de mirare că nişte site-uri fal-

se, dar credibile, cu nişte ca-

racteristici aparent demne de 

încredere, cum ar fi  conexiu-

nea sigură şi înregistrarea, re-

uşesc să păcălească oamenii”, 

spune Nadezhda Demidova, 

Lead Web-Content Analyst, la 

Kaspersky Lab.

Cercetătorii recomandă uti-

lizatorilor care iau în conside-

rare posibilitatea de a investi 

într-un ICO să caute posibile 

semnale de alarmă. De exem-

plu, unele dintre site-urile fal-

se aveau aceeaşi imagine gre-

şită lângă numele celui care 

deţine funcţia de Chief Pro-

duct Offi cer la Telegram. Kas-

persky Lab recomandă verifi -

carea pe site-ul ofi cial al com-

paniei, pentru a vă asigura de 

legitimitatea unui site de in-

vestiţii şi, dacă e nevoie, con-

tactarea echipele de ICO ale 

companiei, înainte de a inves-

ti, indiferent ce sumă sau în 

ce monedă, precum şi folosi-

rea de soluţii de securitate.

Cum profită infractorii cibernetici 
de nebunia monedelor vituale
Infractorii au profitat de zvonurile legate de lansarea unui ICO de către Telegram, creând zeci de site-uri false.

Kaspersky Lab a descoperit zeci de site-uri falsifi cate credibil, care pretindeau că sunt site-uri de investiţii în ICO
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament cu 2 came-
re, preferabil în cart. Gherorgheni, 
la preţ rezonabil. Informaţii la tel. 
0745-605924. (6.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (6.10)

¤ Vând casă și teren în Turda, cu 
posibilitate de construcţie, zonă li-
niștită, relativ aproape de centru. 
Inf. la tel. 0745-605924, 
0722-353810, 0264-556174. (6.7)

¤ 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

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 supr. de 800 mp, 
front 17,78 ml la sosea asfaltată, 
în centrul satului Măcicașu, com. 
Chinteni, cu toate utilitatile. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0734-777772

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa 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 utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ Vând teren 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.

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibili-
tatea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 RON/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (9.15)

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.

LOCURI DE MUNCĂ

SOCIETATE COMERCIALĂ
angajează în condiţii 

avantajoase:

Inginer instalaţii apă canal
Electrician auto
Electromecanic

Maistru instalator
Sudor

Lăcătuş mecanic
Instalator apa canal

Fierar-Betonist
Muncitor necalifi cat

Oferim salariu atractiv, 
tichete de masă și 

decontarea transportului.
C.V.-urile se trimit pe email 
universal.sibiu@yahoo.com 

sau se depun la sediul 
societăţii din Sibiu, str. 

Frezorilor, nr. 2
Relaţii la telefon: 

0269-238.201.(13.13)

¤ Pensionar cu studii superioare, 
caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 
ofer C.V. Tel. 0744-700439. (4.7)

¤ 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

CLARVĂZĂTOAREA 
ANA

lucrează cu magia albă, 
are harul de a vindeca 

persoanele cu probleme 
legate de farmece șu 

blesteme.
Dezleagă cununii, 

împacă cupluri 
despărțite, beție, etc.

Sunați la tel. 
0748-439705. (2.5)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

Eliminăm umiditatea 
şi igrasia

la clădiri prin folosirea 
unei metode moderne.

Tel. 0744-878808, 
igraizol.ro (8.8)

AUTO-MOTO

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

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

¤ Vând DACIA 1410L, în stare bină, 
cu cârlig tracţiune remorcă, portbagaj 
și piese de schimb noi, impozit plătit. 
Preţ negocoabil, 1300 RON. Inf. la 
tel. 0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (6.7)

¤ Vând GOLF 3 TDI, an 1997, 1,9 T-
DI, 90 CP, acte la zi, în stare bună 
de funcţionare. Informaţii supli-
mentare latel. 0743-358002. (6.7)

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 

an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, pentru 
Dacia 1400 cmc și alte piese pen-
tru direcţie. Informaţii la tel. 
0726-458249. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris electrică. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând radio casetofon PANASO-
NIC, nou, preţ negociabil.

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, rusesc și 
reșou mare, făcut la comandă. Su-
naţi la telefon 0735-176040. (5.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (5.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu ba-
terie, calorifer, WC cu rezervor și ca-
pac, baterie pentru vană, oglindă cu 
ramă, suport și dulăpior cu oglinzi. 
Informaţii la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (5.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (6.7)

¤ Vând set nou vase din 16 piese, 
marca ROYAL SILVER, în cutie ori-
ginală și set de cuţite + curăţător 
legume ceramice, cutie originală, 
preţ 1100 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0744-479172. (6.7)

¤ Vând aragaz cu 3 ochiuri, preţ 
200 RON și reșou pe gaz cu 3 
ochiuri la 150 RON, ambele în 
stare bună. Informaţii suplimen-
tare la tel 0735176040 (6.7)

CĂRŢI / REVISTE

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

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de la 
”Jurnalul Naţional”, după cum 
urmează: 250 buc Ediţie de 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. (14.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (13.20)

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 
0723-435446 sau 
0264-487179. (5.7)

¤ 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. (5.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 
nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (5.7)

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.

CALCULATOARE

¤ Vând laptop marca IBM 
THINKPAD. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)

DIVERSE

¤ Vand rulota, inmatriculata, do-
tata cu panou solar, in Floresti. 
Informatii la telefon 0756-076734

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Informaţii 
la telefon 0745-339528, 0742- 
057054 sau 0264-436753. (6.7)

¤ Vând cizme tureac înalt, din 
piele, mărimea 45-46, puţin foo-
site. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0741-028813. (6.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-

te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (5.7)

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)

DONAŢII

¤ Donez copiator marcă XEROX 
5018, defect. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

FARAGO TIBERIU ȘTEFAN în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de în-
cadrare, conform HG 1076 / 2004, în vederea obținerii avi-
zului de mediu pentru „Elaborare P.U.Z. în vederea intro-
ducerii terenului în intravilan pentru construire casă de va-
canţă Ds + P + M, bazin vidanjabil, utilităţi împrejmuire“ 
în comuna Fizeșu Gherlii, sat Fizeșu Gherlii, fn, jud Cluj. Pri-
ma versiune a planului, poate fi  consultată la sediul titula-
rului / proiectantului, com. Fizesu Gherlii, sat Fizesu Gher-
lii, fn, jud Cluj, din data de 24.04.2018, între orele 8 – 14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comantarii 
și sugestii, până la data de 12.05.2018, la APM Cluj, str 
Dorobanților nr 99 blocul 9B, cod 400609, fax 0264 412 
914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni – vi-
neri, între orele 9.00 – 14.00.
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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

• 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

În Arad, Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Sfântu 
Gheorghe în cadrul unui proiect care are ca scop oferirea 
unor servicii socio-medicale.

Cerinţele posturilor
● Pregătire de specialitate în domeniile mai sus amintite
● Atitudine pozitivă, abilităţi de conducere, abilităţi de 

comunicare și de lucru în echipă, abilităţi de planifi care și 
organizare a activităţii

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)

Avantaje:
● Permis de conducere categoria B (mobilitate)
● Cunoștinţe de limba engleză

Tipul jobului: Cu normă întreagă
Se oferă contract de muncă pe perioada determinată de 

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.

Persoanele interesate pot trimite CV-ul prin e-mail până 
la data de 11 mai 2018, la adresa: hr@maltez.ro.

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

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 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Europa mea

18:30 Pulsul zilei

19:30 Jurnal de Centenar

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei

23:30 Zigzag prin istorie

00:00 Telejurnal

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuțite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuțite

23:00 Xtra Night Show

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Benny Hill Show

16:00 Elisa

17:00 Pasiune Toscană

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Tanarul maestru

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

13:45 Știri

14:00 Rugby Challenge Cup: 
Cardiff Blues - Pau

16:00 Teleshopping

16:30 City News Live

17:15 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC Viitorul - FCSB

19:00 City News Live

19:45 Știri

20:00 Volei masculin: Ploiești 
– Zalău

21:30 Liga Magazin

22:30 Magazin UEFA 
Champions League

23:00 City News Live

23:30 Fotbal Liga 2: 
Academia Clinceni – FC Argeș

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al 
SC ARGOS SA Cluj-Napoca 

convoaca 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor 
in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea 

loc in data de 29 mai 2018 la ora 10,00 in Cluj-Napoca str. 
Tabacarilor nr. 1 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 15 mai 2018 considerata 
data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de 
cvorum, adunarea generala se va tine la data de 30 mai 
2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
Adunarea Generala Ordinara

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie 
pentru exercitiul fi nanciar 2017.

2. Prezentarea raportului de audit fi nanciar pe anul 2017.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 

pierderi pentru anul 2017.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
6. Ratifi carea hotararilor Consiliului de administratie.
7. Prezentarea demisiei presedintelui Consiliului de 

administratie si alegerea noului presedinte al Consiliului 
de administratie.

8. Revocarea mandatului auditorului SC Contcontrol SRL.
9. Alegerea membrilor comisiei de cenzori si stabilirea 

indemnizatiei acestora.
10. Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea 

si pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului.

Incepand cu data de 02.05.2018 materialele informative 
pot fi  consultate sau procurate contra cost de actionari la 
sediul societatii. Lista cuprinzand informatii privind persoanele 
propuse pentru functia de presedinte al Consiliului de 
administratie se afl a la dispozitia actionarilor, putand fi  
consultata si completata de acestia pana in data de 21.05.2018.

Procurile speciale pot fi  obtinute de la sediul societatii incepand 
cu data de 02.05.2018 si vor fi  depuse in original la sediul 
societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de data sedintei.

Administrator 
Popescu Alin

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC FLACARA SA 
Cluj-Napoca 

convoaca 

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, care va avea 

loc in data de 29 mai 2018 la ora 11,00 in Cluj-Napoca str. 
Tabacarilor nr. 1 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul 
actionarilor la sfarsitul zilei de 15 mai 2018 considerata 
data de referinta. In caz de neindeplinire a conditiilor de 
cvorum, adunarea generala se va tine la data de 30 mai 
2018, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI
Adunarea Generala Ordinara

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie 
pentru exercitiul fi nanciar 2017.

2. Prezentarea raportului de audit fi nanciar pe anul 2017.
3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profi t si 

pierderi pentru anul 2017.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2017.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
6. Prezentarea demisiei presedintelui Consiliului de 

administratie si alegerea noului presedinte al Consiliului 
de administratie.

7. Mandatarea persoanei pentru a semna hotararea si 
pentru indeplinirea formalitatilor in vederea inregistrarii 
hotararii la Registrul Comertului.

Din data de 02.05.2018 materialele informative referitoare 
la punctele de pe ordinea de zi pot fi  consultate sau procurate 
contra cost de actionari la sediul societatii. Lista cuprinzand 
informatii privind persoanele propuse pentru functia de 
administrator se afl a la dispozitia actionarilor, putand fi  
consultata si completata de acestia pana in data de 21.05.2018.

Procurile speciale pot fi  obtinute de la sediul societatii incepand 
cu data de 02.05.2018 si vor fi  depuse in original la sediul 
societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de data sedintei.

Administrator
Bora Elena Viola

LICITAȚIE PUBLICĂ

COOPERATIVA DE CONSUM ORAŞ 
GHERLA-SOCIETATE COOPERATIVĂ

cu sediul în Gherla, str Ștefan cel Mare, nr. 1, jud.Cluj, 
C.I.F. RO256409, O.R.C. C12/33/2005 organizează licitaţie 
publică cu strigare în data de 08.05.2018, ora 11, la sediul 
societăţii, pentru vânzarea imobilului teren și restaurant cu 
anexe gospodărești, situat în Gherla, str. Piaţa Unirii, nr. 7, 
jud. Cluj, înscris în cartea funciară nr. 53645 Gherla, nr. 
topo 908/4/a/2/1/2 și C1-908/4/a/2/1/2.

Cererile pentru participare la licitaţie se depun la sediul 
Cooperativei Oraș Gherla cu cel puţin 48 de ore înainte de 
începerea licitaţiei, ocazie cu care se poate ridica foaia de sarcini.

În caz de neadjudecare, licitaţia se reia în fi ecare zi de 
luni, ora 10 la sediul societăţii.

Informaţii suplimentare la sediul societăţii între ora 10-14 
de luni până vineri și la tel. 0733-076267.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.1798/2007, SEDIA TRADE 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Hală de producţie 
scaune şi birouri administrative, Sat Gilău, Comuna Gilău, 
Ferma nr.8, Hala nr.3, Judeţul Cluj ”.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele de luni: 9:00 
– 16:00, marţi, miercuri, joi, vineri: 9:00 – 14:00.

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR 
CLUJ-NAPOCA

ORGANIZEAZA CONCURSUL
pentru ocuparea a 1 (unu) post de Mecanic Utilaje , 

perioada nedeterminata, la Sistemul de Gospodarire a 
Apelor Cluj-Napoca- Formatia Mecanizare

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 17 mai 2018 ora 10.00
- Proba practica: in data de 18 mai 2018 ora 11.00
- Proba interviu : in data de 21 mai 2018 ora 12.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
- absolvent studii generale
- atestat masinist utilaje (avantaj – permis conducere cat.C)
-  experienta –min. 3 ani in domeniu(excavator, 

buldoexcavator ,buldozer)
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes –Tisa , str.Vanatorului nr.17 din Cluj –Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Cluj-Napoca cu 
sediul in localitatea Cluj-Napoca , str.Donath nr.157/A 
judetul Cluj, a dosarelor de participare la concurs este in 
data de 15 mai ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cererea de inscriere la concurs adresata directorului unitatii, 
copia actului de identitate , copiile documentelor care atesta 
nivelul studiilor, specializarilor, conform cerintelor postului, 
copie carnet de munca /adeverinta care sa ateste vechimea 
in munca ,cazier judiciar in original ,adeverinta medicala care 
atesta satrea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului ,in original ;Curriculum vitae .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144 sau la Cluj 
Napoca: persoana de contact : Bodea Lia, telefon : 
0264433028, int.144- comp. Resurse Umane) 

Prezentul anunt indeplineste prevederile OUG nr.90/2017.

ADMI ÂNE”
-TISA

Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj
str. Donath nr. 157/A,  400293 Cluj-Napoca

Tel: 0264 485705, Fax: 0264 485224                                  
E-mail: sgacj@dast.rowater.ro



SPORTSPORT.
marți, 24 aprilie 2018

Fo
to

: 
M

o
n

it
o

ru
l

Baschet: Locul 4 
pentru “U”
Echipa de baschet feminin a CS 
Universitatea Cluj a jucat me-
ciul doi al fi nalei mici din LNBF 
pe teren propriu. Partida cu 
CSTBv Olimpia Brașov a avut 
loc duminică, 22 aprilie, iar la 
fi nal brașovencele au câștigat, 
scor 76-72 (17-20, 21-15, 
23-18, 15-19). Coșghetera par-
tidei a fost jucătoarea 
Universităţii Cluj, Olena 
Samburska, cu 24 de puncte, 
urmată de sportiva Olimpiei, 
Kristina Higgins, cu 23 de punc-
te. Pentru Universitatea Cluj au 
mai înscris: Theairra Taylor 18, 
Ioana Ghizilă 11, Irina Părău 
10, Amanda Thompson 7 și 
Aida Kalusic 2.

Handbal : ”U”, 
victorie la un 
gol diferenţă

Handbaliștii clujeni au obţinut 
victoria la un gol diferenţă, 
29-28, după ce la pauză aveau 
un avantaj de trei goluri, 
15-12. „A fost un meci destul 
de greu din prisma încărcăturii 
meciului, nu din altceva, pentru 
că noi dorim să câștigăm fi eca-
re partidă. Scorul, cred eu, e un 
pic minicnos deoarece în ulti-
mele opt minute am avut 
avans de șase goluri, dar pe 
fondul relaxării și introducerii 
jucătorilor care au evoluat mai 
puţin a rezultat diferenţa mai 
mică. Una peste alta, e bine că 
ne-am adjudecat victoria, sun-
tem mulţumiţi de cele trei 
puncte. Îmi felicit băieţii pentru 
că au dorit din nou să își depă-
șească valoarea și că ne-am ad-
judecat victoria”, a declarat 
Ioan Ani-Senocico, tehnicianul 
„studenţilor”, pentru u-cluj.ro

Liga I : Gaz Metan 
Mediaş a învins-o 
pe Juventus
Gaz Metan Mediaș a învins-o 
pe Juventus București cu scorul 
de 3-0 (1-0), duminică seara, în 
deplasare, la Voluntari, într-un 
meci din etapa a șasea a fazei 
play-out a Ligii I de fotbal. Gaz 
Metan s-a impus prin 
hat-trick-ul atacantului capver-
dian Ely Fernandes (27, 64, 
70). Oaspeţii au ratat și un pe-
nalty prin venezueleanul Mario 
Rondon, al cărui șut a fost apă-
rat de portarul Virgil Drăghia, 
în min. 57. Gaz Metan a reușit 
cea mai clară victorie a sa în 
acest sezon. Medieșenii veneau 
după un egal și un eșec. 
Juventus a pierdut în ultimele 
trei etape. În sezonul regulat, 
ambele partide s-au încheiat la 
egalitate, 1-1 pe terenul echi-
pei Juventus și 0-0 la Mediaș.

Pe scurt

După meci, Dan Petrescu 

(50 de ani) a acuzat 

penalty-ul primit de 

ieşeni şi transformat de 

Andrei Cristea şi a făcut 

câteva declaraţii furi-

bunde la adresa arbitra-

jului şi a rivalilor.

„În play-off suntem furaţi 

pe faţă. Haţegan nu ne-a dat 

penalty cu Steaua, a inven-

tat un penalty. E clar că Stea-

ua e cea mai avantajată în 

play-off. Dacă ştiu să se des-

curce, ok, să ia titlul, dar nu 

e meritat. S-au făcut atâtea 

presiuni în prima parte a 

campionatului, mă refer la 

Gigi Becali şi la MM. Nu ne 

rămâne decât să câştigăm cu 

Steaua. Mai stau 3-4 meciuri, 

nu cred că mai pot să conti-

nui aici. Nu sunt respectat. 

Poate dacă mă retrag şi eu 

ca Becali, mă ajută şi pe mi-

ne arbitrii. Vreau să-i între-

baţi pe cei de la Astra de ce 

cu noi mâncau pământul, 

dar cu Steaua n-a existat. Ia-

şiul la Craiova n-a jucat, ju-

cătorii de bază erau pe ban-

că. Aşa se întâmplă pe la noi, 

pe aici. Pentru ce i-a trebu-

it acest punct Iaşiului? S-au 

bucurat de parcă au luat cam-

pionatul mondial. Sunt şo-

cat de anumite lucruri. E clar 

că sunt făcute cărţile. Situa-

ţia e clară! Îmi menţin deci-

zia de a pleca şi dacă vom 

ieşi campioni. Oricum nu 

vom fi  lăsaţi, staţi liniştiţi. 

Pe Arena Naţională cred că 

nici dacă moare cineva de la 

noi pe teren nu vom primi 

penalty. La meciul cu Stea-

ua va fi  un arbitru român şi 

o va ajuta pe Steaua. Nu o 

să fi e niciun străin. Până 

acum se băteau cu pumnii 

că vor arbitru străin, acum 

nu mai zic nimic”, a spus 

Dan Petrescu la Look TV.

Dan Petrescu: „Suntem furaţi 
pe faţă. Mai stau 3-4 meciuri”

DAN PETRESCU | antrenor CFR Cluj

 „În play-off suntem furați pe față. Hațegan nu 
ne-a dat penalty cu Steaua, a inventat un penalty. 
E clar că Steaua e cea mai avantajată în play-off. 
Dacă știu să se descurce, ok, să ia titlul, dar nu e 
meritat. S-au făcut atâtea presiuni în prima parte 
a campionatului, mă refer la Gigi Becali și la MM. 
Nu ne rămâne decât să câștigăm cu Steaua. Mai 
stau 3-4 meciuri, nu cred că mai pot să continui 
aici. Nu sunt respectat. Poate dacă mă retrag și eu 
ca Becali, mă ajută și pe mine arbitrii.“

În perioada 20-22 aprilie 

la Tîrgovişte s-a desfăşu-

rat Campionatul 

Balcanic de karate 

prima ediţie unificată 

cuprinzând sub aceeaşi 

cupolă karate-ul general 

WUKF şi cel tradiţional 

ETKF.

La acest campionat au 

participat 800 de sportivi din 

7 ţări balcanice.

Clubul sportiv Poli Kara-

te Cluj-Napoca a deplasat 

un lot de 10 sportivi, copii, 

juniori şi seniori dar şi un 

sportiv cu dizabilități care 

a avut categorie specială în 

ziua de duminică.

Sportivii clubului au obţi-

nut nu mai puţin de 13 me-

dalii dintre care 6 de aur, 3 
de argint și 4 de bronz.

Campionatul Balcanic a fost 

un test util pentru sportivii ca-

re vor participa la Campiona-

tul Mondial WUKF de la Dun-

dee Scotia din luna iunie 2018.

800 de sportivi 
la Campionatul 
Balcanic de karate

Kudor Adorjan dublu campion 
Balcanic: la kumite 12 ani băieţi și 
la echipe 11-12 ani băieţi.

Foitos Andrei dublu campion 
Balcanic: la kumite juniori 3 și 
la echipe juniori 3.

Popa Alexandru campion 
Balcanic kumite baieti 9 ani, ar-
gint la kumite echipe băieţi sub 
11 ani , bronz kata băieţi 9 ani.

Dehelean Matei campion balca-
nic kumite echipe băieţi 11-12 
ani,argin kumite băieţi 11 ani.

Szoverdi Zoltan campion 

Balcanic kata categoria speci-
ală adapted peste 15 ani.

Rus Pop Denisa argint kata fete 
11 ani și bronz kumite fete 11 
ani.

Szilagyi Eric argint kumite bă-
ieţi sub11 ani echipe și bronz 
kumite 10 ani băieţi

Cristescu Darius argint kumite 
baieti sub 11 ani echipe

Falcusan Sebastian bronz ku-
mite seniori categoria +70kg

Negru Maria locul 7 kata fete 
8 ani.

Rezultate

Sorana Cîrstea a negat, 

la conferinţa de presă de 

duminică, că a vorbit iro-

nic, când s-a declarat pre-

gătită să joace, dar şi să 

bată din palme pentru 

a-şi încuraja echipa dacă 

e nevoie, după ce a afl at 

că Irina Begu i-a fost pre-

ferată pentru meciul de 

simplu de sâmbătă.

„Mi-am asumat că va deci-

de căpitanul. Dacă trebuia să 

intru la simplu, intram la sim-

plu. Dacă a trebuit să intru la 

dublu, am intrat la dublu, dacă 

a trebuit să bat din palme, am 

bătut din palme. Adică în mo-

mentul în care îţi dai cuvântul 

că ai venit pentru ţară şi pentru 

echipă, mi se pare corect să fi i 

la dispoziţia căpitanului şi să te 

folosească aşa cum are nevoie. 

Am acceptat situaţia, pentru că 

dacă eşti parte dintr-o echipă, 

nu totul se învârte în jurul tău. 

Momentul în care sunt la tur-

neele mele, îmi văd de treaba 

mea şi eu sunt pionul principal. 

În momentul în care faci parte 

dintr-o echipă trebuie să te adap-

tezi şi aşa cum am zis, mi-am 

dat cuvântul şi am venit la echi-

pă. Normal îmi doream să joc, 

mă antrenasem o lună pentru 

acest meci, eram în formă, sunt 

sănătoasă, joc bine pe zgură şi 

era ceva normal să-mi doresc 

să joc. Săptămâna asta nu am 

contat eu, a contat România, iar 

România a venit cu 4 jucătoare 

şi am obţinut scopul principal 

să califi căm această ţară între 

primele opt”, a declarat Cîrstea.

Sorana a lăudat performan-

ţa echipei de a se califi ca din 

nou în elita mondială a Fed 

Cup: „Sunt 14 ani pentru mi-

ne de Fed Cup, am spus-o şi 

mă repet de fi ecare dată când 

am convocată şi am fost sănă-

toasă m-am pus la dispoziţia 

echipei, la dispoziţia căpitanu-

lui şi am jucat ce a avut nevo-

ie. Eu ca şi de data asta am ve-

nit cu inima deschisă şi mai 

important este că am reuşit să 

obţinem victoria, să aducem 

România în primele 8 naţiuni 

din lume. Nu ştiu dacă lumea 

realizează ce înseamnă asta. 

Aş vrea să ştiu dacă mai avem 

un sport unde România este nr. 

8. Se ştie, nu sunt o jucătoare 

de dublu, cu Mihaela nu am 

mai jucat de mult timp, însă 

astăzi amândouă ne-am bucu-

rat de ocazie, de moment, de 

această realizare şi am jucat 

pentru public. Era un meci fă-

ră miză, care nu mai conta. În-

să când intri în sală şi vezi atâ-

ţia spectatori, normal că încerci 

să dai totul. Am încercat ce am 

putut, nu sunt o mare specia-

listă de dublu, dar mi-am făcut 

treaba şi cel mai important e 

că noi am obţinut victoria”.

Sorana Cîrstea: „Săptămâna asta 
nu am contat eu, a contat România”
Jucătoarea Sorana Cîrstea a explicat încă o dată că în această săptămână a contat echipa 
României şi mai puţin jucătoarea de pe locul 34 în lume.

România s-a califi cat în Grupa Mondială a Fed Cup
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