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ACTUALITATE

Clujeni, atenţie 
la fraudele online!
Poliţiştii au demarat o campanie de preve-
nire a fraudelor comise pe internet. Frau-
da Mesaj de la şef – CEO fraud. Pagina 3

ACTUALITATE

Bicicliștii, 
din nou în stradă
A 133-a ediţie a Marşului Bicicliştilor va avea 
loc sâmbătă, Care este traseul?  Pagina 2

CULTURĂ

Requiem, de Verdi, 
la Opera din Cluj
O lucrare mereu actuală: „Requiem”de 
Giuseppe Verdi va avea loc duminică, 28 
octombrie 2018, de la ora 18:30.  Pagina 7 

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

METEO

Vine iarna! Vremea se răceşte, 
mai accentuat în Transilvania

AUTO

Conform Administraţiei Na-
ţionale de Meteorologie(ANM), 
vor fi ninsori cu lapoviţă. Se 
înteţeşte şi vântul, iar presiu-
nea atmosferică scade accen-
tuat. Maximele vor fi de la 11 
la 21 de grade. Miercuri vine 
frigul şi odată cu el, apare la-
poviţă pe suprafeţe mari.

Mai sus, pe creste va nin-
ge, vântul poate atinge 
90...120 km/h şi zăpada va 
fi puternic viscolită. Vremea 
se va răci faţă de intervalul 
anterior, mai accentuat în 
Transilvania. Vântul va avea 

intensificări susţinute în toa-
tă ţara, cu viteze mai mari în 
cursul zilei când se vor atin-
ge 55...70 km/h şi local 
75...85 km/h.

Joi vom avea vreme foar-
te rece la munte. Va mai nin-
ge slab, dar pe creste, visco-
lul continuă. Vremea va con-
tinua să se răcească, deve-
nind uşor mai rece decât în 
mod normal. De vineri, va-
lorile termice vor creşte de 
la o zi la alta, iar vremea va 
deveni caldă în majoritatea 
regiunilor.

Numărul autoturismelor verzi 
(electrice + hibride) vândute în 
România, în perioada ianuarie – 
septembrie 2018, a ajuns la 2.922 
unităţi, în creştere cu 63,69% fa-
ţă de aceeaşi perioadă din anul 
anterior, relevă datele Asociaţiei 
Producătorilor şi Importatorilor de 
Autoturisme (APIA).

Conform statisticii, din tota-
lul înregistrat în primele nouă 
luni, 2.274 de unităţi sunt vehi-
cule hibrid, în urcare cu 47,6% 
comparativ cu intervalul ianua-
rie – septembrie 2017, iar 648 
sunt pur electrice şi hibrid 

plug-in, în creştere cu 165,6%, 
la nivel comparativ.

În perioada analizată, pon-
derea autoturismelor ecologice 
noi în totalul vânzărilor, la ni-
vel naţional, a fost de 2,6%, în 
timp ce, în aceeaşi perioadă din 
2017, ponderea se situa la 1,9%.

În luna septembrie a acestui 
an au fost comercializate 325 de 
autoturisme electrice şi hibrid, 
în scădere cu 16,9%, în compa-
raţie cu luna anterioară, când 
s-au înregistrat 391 de exempla-
re noi vândute.
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AAAA

Vânzările de mașini ecologice noi 
în România, creştere de două treimi

Pasiune scumpă!
Primăria le-a pus gând rău „artiștilor-zugravi”

Un tânăr a fost amendat de Poliția Locală după ce a vopsit pereții unei clădiri 
din centrul istoric al orașului. Tânărul a trebuit să plătească o amendă de 2.500 
de lei. Pe viitor, sancțiunile pentru cei ce murdăresc statuile și clădirile 
din Cluj-Napoca cu desene și inscripții de tip grafiti se vor dubla. Pagina 6

9.000 de lei! Ăsta-i salariu mic?
Niciun antrenor nu vrea să preia Universitatea Cluj, din cauza salariului „mic”. 
Asta în condițiile în care, în România, salariul mediu net este de aproximativ 2.700 de lei. Pagina 12
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Scumpirea apei,
doar 28 de bani/mc
Referitor la articolul „Se 
scumpește apa. Câţi bani 
vor trebui clujenii să scoată 
din buzunare?”, publicat în 
ediţia din 23 octombrie 
2018, facem precizarea că, 
dintr-o eroare, în text s-a 
comparat preţul apei, re-
spectiv tariful de canalizare, 
după majorare, INCLUSIV 
TVA, cu preţul apei/tariful 
de canalizare înainte de ma-
jorare FĂRĂ TVA.
În realitate, creșterea este 
de cca. 30 de bani/mc (nu 
de aproape 1 leu cum s-a 
calculat iniţiat în articol).
Reprezentanţii Companiei de 
Apă Someș SA au precizat că 
preţul apei în prezent, înainte 
de majorare, inclusiv TVA es-
te de 2,87 lei/mc (nu de 2,63 
lei), rezultând o creștere de 
28 bani. Tariful de canalizare, 
înainte de majorare, inclusiv 
TVA este de 3,32 lei/mc (nu 
de 2,79 lei), rezultând o creș-
tere de 32 bani.

PRECIZARE

Un fost boxer clujean a murit 
în propria locuinţă
Un fost boxer din Câmpia Turzii, care locuia pe 
strada Aviatorilor din localitate, a suferit un in-
farct miocardic sever și a decedat, chiar dacă la 
faţa locului s-a prezentat un echipaj de la 
Ambulanţă, pentru a-i acorda primul ajutor.
Este vorba de un boxer din generaţia anilor 70, 
respectiv Iuliu Otvoș, zis ”Truscu”, care avea 67 
de ani și locuia singur.
Vecinii au fost alertaţi de un zgomot puternic, iar 
în momentul în care au coborât la ușa acestuia, 
l-au găsit pe fostul boxer în stare de inconștienţă, 
căzut, informează turdanews.net.
Iuliu Otvoș a fost elevul lui Gheorghe Roșca.
Cei care l-au cunoscut consideră că Iuliu 
Otvoș merita o atenţie mai mare, ţinând 
cont de faima și de rezultatele aduse în cari-
era sa, însă a sfârșit în mod tragic, singur 
într-un apartament.

Poliţiştii clujeni 
au sancţionat 60 de şoferi
Poliţiștii Biroului Rutier Cluj-Napoca au acţionat 
pentru prevenirea accidentelor rutiere în muni-
cipiul Cluj-Napoca, avându-se în vedere princi-
palele cauze generatoare de accidente dar și 
impunerea în rândul participanţilor la traficul 
rutier a unui climat de disciplină rutieră.
Pentru neregulile constatate, poliţiștii au fost 
nevoiţi să aplice 60 de sancţiuni contravenţiona-
le și să reţină în vederea suspendării dreptului 
de a conduce, 16 permise de conducere precum 

și un certifi cat de înmatriculare. De asemenea, a 
fost constatată și o infracţiune la regimul rutier.

Accident mortal 
pe Centura oraşului Gherla
Un accident mortal a avut loc luni seara pe D.N. 
1C – Centura Ocolitoare a municipiului Gherla, în 
care au fost implicate un autoturism și un ansam-
blu de vehicule (TIR).
La data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 20.00, 
pe D.N. 1C – varianta ocolitoare a municipiului 
Gherla, a avut loc un accident rutier grav, fi ind im-
plicate un autoturism și un ansamblu de vehicule 
(TIR), în urma căruia o persoană a decedat, în ur-
mătoarele împrejurări:
Un bărbat de 28 de ani din municipiul Gherla, 
judeţul Cluj, în timp ce conducea un autoturism 
pe D.N. 1C – Varianta Ocolitoare Gherla, din di-
recţia Dej spre Gherla, pe fondul efectuării ma-
nevrei de depășire, fără a se asigura corespun-
zător, a intrat în coliziune frontală cu un ansam-
blu de vehicule, care circula regulamentar din 
sens opus și era condus de un bărbat de 57 de 
ani din Cluj-Napoca.În urma accidentului, con-
ducătorul auto de 28 de ani, a decedat, iar cele 
două autovehicule au suferit avarii.
În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul co-
miterii infracţiunii de „ucidere din culpă”, faptă 
prevăzută și pedepsită de Codul penal.

Un bărbat a murit după 
ce a fost lovit de un microbuz
Un accident rutier mortal a avut loc pe D.N. 1C pe 
raza municipiului Gherla, în urma căruia o persoană 
și-a pierdut viaţa iar un autovehicul a fost avariat.
La data de 22 octombrie a.c., în jurul orei 21.40 
pe D.N. 1C, pe raza localităţii Gherla, a avut loc 
un accident rutier grav, în urma căruia o persoa-
nă a decedat iar un autovehicul a fost avariat în 
următoarele împrejurări:
Un bărbat de 42 de ani din comuna Bonţida, jude-
ţul Cluj, s-a angajat neregulamentar în traversarea 
drumului public, fi ind surprins și accidentat mortal 
de un microbus care circula regulamentar, condus 
de un bărbat de 47 de ani din orașul Baia Sprie, ju-
deţul Maramureș. În urma impactului, pietonul a 
decedat pe loc. În cauză se efectuează cercetări sub 
aspectul comiterii infracţiunii de „ucidere din culpă”, 
faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal.

Pe scurt

Sâmbătă, 27 octombrie 

2018, se va desfăşura la 

Cluj-Napoca o nouă ediţie 

a Marşului Bicicliştilor 

Clujeni (a 133-a din seria 

lunară începută în sep-

tembrie 2007 în continua-

rea celei anuale începute 

de CCN în 1998).

Sunt invitaţi toţi clujenii 

care au bicicletă. Întâlnirea 

participanţilor va fi  în Piaţa 

Unirii, începând cu ora 10:45. 

Startul efectiv al marşului va 

fi  la ora 11:00, urmând să du-

reze circa o ora şi jumătate. 

Prognoza meteo e favorabilă.

Traseul vizează de această 

dată zona centrală şi pericen-

trala şi cartierul Grigorescu, cu 

plecare şi fi nal în Piața Unirii. 

Concret, traseul este: Piaţa U-

nirii – Bd.Eroilor – Piaţa A.Iancu 

– Calea Dorobanţilor – strada 

S.Petofi  – Bulevardul 21 Decem-

brie 1989 – strada R.Ferdinand 

– Piaţa Mihai Viteazu – strada 

I.P.Voitesti – strada Decebal – 

strada E.Petrovici – strada Tra-

ian – strada Dacia – strada Gen.

Dragalina – strada Donath – 

strada Miraslau – Bulevardul 1 

Decembrie 1918 – pasarela pes-

te Someş – pistă bicicletă mal 

drept Someş – strada Uzinei 

Electrice – strada Stadion – Par-

cul Central S.Bărnuţiu – strada 

Emil Isac – strada Petru Maior 

– Piaţa L.Blaga – strada Napo-

ca – Piaţa Unirii.

„Este o nouă ocazie de în-

tâlnire, cunoaştere şi pedala-

re în comun a bicicliştilor clu-

jeni, dar mai ales o ocazie de 

a reaminti autorităţilor loca-

le, publicului şi presei de ne-

voia promovării utilizării bi-

cicletei că mijloc cotidian de 

transport în oraş, componen-

tă esenţială a mobilităţii ur-

bane durabile şi alternativă 

viabilă la transportul automo-

bilistic, alături de transportul 

în comun şi deplasarea pieto-

nală”, spun organizatorii.

Participanţii îşi exprimă 

din nou îngrijorarea faţă de 

lipsa de progres în domeniul 

infrastructurilor biciclistice, 

anul 2018 fi ind unul de stag-

nare, autorităţile locale limi-

tându-se la promisiuni şi la 

refacerea câtorva marcaje de 

piste vechi, menţînându-se 

calitatea redusă a majorită-

ţii pistelor de biciclete mai 

vechi şi mai noi, existând 

uneori defi cienţe calitative 

grave la noile piste şi men-

ţinându-se nerezolvate pro-

bleme la pistele vechi, de la 

lăţimea insufi cenţă la lipsa 

de continuitate, de la pre-

zenţa diverselor obstacole la 

marcaje şi indicatoare rutie-

re lipsa, neclare sau greşit 

amplasate, ce pun în pericol 

bicicliştii şi alţi participanţi 

la trafi cul rutier.

Bicicliștii, din nou în stradă
A 133-a ediţie a Marşului Bicicliştilor va avea loc sâmbătă

Piaţa Unirii  Bd.Eroilor  Piaţa A.Iancu  Calea Dorobanţilor  strada S.Petofi   
Bulevardul 21 Decembrie 1989  strada R.Ferdinand  Piaţa Mihai Viteazu  strada 
I.P.Voitesti  strada Decebal  strada E.Petrovici  strada Traian  strada Dacia  strada 
Gen.Dragalina  strada Donath  strada Miraslau  Bulevardul 1 Decembrie 1918  pa-
sarela peste Someș  pistă bicicletă mal drept Someș  strada Uzinei Electrice  strada 
Stadion  Parcul Central S.Bărnuţiu  strada Emil Isac  strada Petru Maior  Piaţa L.
Blaga  strada Napoca – Piaţa Unirii.

Traseu

Abonează-te 
la

monitorul
¤  plăteşti doar 20 lei 

pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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O pădure din zona comu-

nei Măguri Răcătău, jude-

ţul Cluj, a devenit raiul 

hoţilor de lemne în condi-

ţiile în care prejudiciul 

estimat depăşeşte, din 

1990 până în prezent, 

31 de milioane de lei.

Reprezentanţii Gărzii Fo-

restiere Cluj au declarat că 

din anul 2015 pădurea a ră-

mas fără pază, astfel că fur-

turile de lemn au continuat 

nestingherite.

„Garda Forestieră Cluj a de-

rulat în 2013 o serie de controa-

le, fi ind descoperită o cantita-

te de peste 152.000 mc de lemn 

tăiat ilegal din pădurea Măguri 

Răcătău cu o valoare estimată 

de 30,3 milioane de lei, când 

aceasta era în administrarea Di-

recţiei Silvice. Am constatat că 

este vorba de tăieri istorice ca-

re datează după 1990, din ca-

uza proastei gestionări a pa-

zei. De pe o suprafaţă de 463 

de hectare a dispărut vegeta-

ţia forestieră fără documente. 

După anul 2015, când pădu-

rea a rămas fără pază, furtul 

de lemne a continuat, preju-

diciul estimat ridicându-se la 

aproximativ 700.000 de lei. De-a 

lungul anilor am aplicat şi 

amenzi în urma neregulilor con-

statate”, au spus sursele cita-

te, conform Mediafax.

Pădurea aparţinând Com-

posesoratului Măguri Cluj ocu-

pă o suprafaţă de 2.000 de hec-

tare şi a rămas nepăzită din 

anul 2015, din cauza unor li-

tigii între membri pentru con-

ducerea asociaţiei, care au cre-

at un vid de putere şi de lipsă 

de decizie, la care s-a adăugat 

acumularea unor datorii.

Composesoratul a fost înfi -

inţat în anul 2000, iar în anul 

2013 a acumulat datorii impor-

tante, moment în care s-a pus 

problema intrării în insolven-

ţă. O nouă conducere a asoci-

aţiei composesorale a reuşit re-

dresarea situaţiei, pentru ca în 

2014 Composesoratul Măguri 

să fi e preluat de o altă grupa-

re, care a continuat acumula-

rea de datorii de aproximativ 

80.000 de lei şi a refuzat să mai 

plătească paza asigurată până 

în 2015 de pădurarii Ocolului 

Silvic Someşul Rece.

„Abia acum cei de la com-

posesorat se afl ă în procedură 

de predare a suprafeţei foresti-

ere către un ocol silvic privat 

din comuna Borşa, judeţul Ma-

ramureş, pentru efectuarea pa-

zei”, au mai spus reprezentan-

ţii Gărzii Forestiere Cluj. În au-

gust 2015, în zona în care au 

avut loc defrişări ilegale a iz-

bucnit un incendiu puternic 

care a afectat peste şase hec-

tare din pădurea de la Măguri 

Răcătău, fi ind necesară inter-

venţia unui elicopter de stin-

gere incendii de la MAI exis-

tând suspiciuni că hoţii de lem-

ne au pus focul pentru a-şi 

acoperi urmele şi a împiedica 

evaluarea prejudiciului.

Reprezentantul Compose-

sortului Măguri Cluj, Gavril 

Roba, a declarat că speră ca, 

odată cu semnarea contracu-

lui cu ocolul silvic din Borşa, 

judeţul Maramureş, să se 

oprească furturile de lemn.

„Cei de la Borşa sunt în 

proces de preluare a pădurii 

de la Măguri Răcătău şi spe-

răm ca de la 1 ianuarie 2019 

să se ocupe de paza pădurii. 

A fost lăsată în paragină câţi-

va ani şi şi-a bătut joc cine a 

vrut şi a furat. Înainte de 2015 

paza a fost asigurată de cei 

de la Ocolul Silvic Someşul 

Rece şi şi-au bătut joc cum au 

vrut, s-a furat cel mai mult 

cât era pădurea sub pază. Din 

2015 nu am mai putut să plă-

tim datoria de 80.000 de lei 

către ocol, nu am mai avut 

bani, de aici a apărut proble-

ma cu neasigurarea pazei. S-a 

mai furat şi în perioada asta, 

dar mai puţin”, a spus Roba.

Acesta a subliniat că pădu-

rea din Măguri Răcătău a în-

ceput să crească faţă de anul 

2014 în urma unor acţiuni de 

plantare de copaci.

O pădure din județul Cluj 
a devenit paradisul hoţilor
Pădurea este fără pază de trei ani, astfel că furturile de lemn au continuat nestingherite

De pe o suprafață de 463 de hectare a dispărut vegetaţia forestieră fără documente, prejudiciul estimat ridicându-se la aproximativ 700.000 de lei

Poliţia Română împreună 

cu Europol şi Federaţia 

Europeană a Băncilor 

derulează o campanie 

de prevenire a celor mai 

întâlnite tipuri de fraude 

în mediul online.

Campania de prevenire a 

fraudelor comise pe internet 

se derulează anual în luna 

octombrie, în cadrul Euro-

pean Cyber Security Month 

– Luna Europeană a Securi-

tăţii Cibernetice.

„Frauda Mesaj de la şef – 

CEO fraud vizează angajaţii 

autorizaţi să efectueze plăţi. 

Autorul sună sau trimite un 

e-mail, pretinzând că este unul 

dintre managerii companiei şi 

îi determină să plătească o fac-

tură falsă ori să efectueze un 

transfer din contul fi rmei”, pre-

cizează reprezentanţii IPJ Cluj.

Recomandările poliţişti-
lor pentru prevenirea aces-
tui tip de fraudă:

a) pentru angajatori:
• fi ţi conştienţi de riscuri 

şi asiguraţi-vă că angajaţii sunt 

informaţi şi conştienţi;

• încurajaţi-vă angajaţii să 

proceseze cererile de plată cu 

prudenţă;

• implementaţi protocoale 

interne privind plăţile;

• puneţi în aplicare o pro-

cedură pentru a verifi ca legi-

timitatea cererilor de plată pri-

mite prin e-mail;

• actualizaţi securitatea 

tehnică.

b) pentru angajaţi:
• aplicaţi în mod strict pro-

cedurile de securitate pentru 

plăţi şi achiziţii publice. Nu 

trebuie omisă nicio etapă!

• verifi caţi întotdeauna cu 

atenţie adresele de e-mail atunci 

când gestionaţi informaţii sen-

sibile/transferuri de bani. Frau-

datorii folosesc adesea e-mai-

luri de tip copycat, unde un sin-

gur caracter diferă de original;

• dacă aveţi îndoieli cu pri-

vire la un ordin de transfer, e 

de preferat să consultaţi un 

coleg competent, chiar dacă 

vi s-a solicitat discreţia;

• nu deschideţi niciodată 

link-uri sau ataşamente sus-

pecte primite prin e-mail. Tre-

buie acordată o atenţie deose-

bită când se verifi că email-uri-

le personale pe computerele 

companiei;

• restricţionaţi informaţiile 

şi acţionaţi cu prudenţă în ce-

ea ce priveşte mediile sociale;

• dacă primiţi un email sau 

un apel suspect, trebuie întot-

deauna să informaţi departa-

mentul IT.

În zilele următoare poli-

ţiştii clujeni vor prezenta şi 

celelalte tipuri de fraude, 

împreună cu un set de re-

comandări, pentru creşterea 

gradului de informare a pu-

blicului general şi evitarea 

acestor fraude.

Clujeni, atenție la fraudele 
online! Campanie de prevenire 
demarată de polițiști 

GAVRIL ROBA | 
reprezentantul 
Composesortului 
Măguri Cluj

 „Cei de la Borşa sunt în 
proces de preluare a 
pădurii de la Măguri 
Răcătău şi sperăm ca de 
la 1 ianuarie 2019 să se 
ocupe de paza pădurii. 
A fost lăsată în paragină 
câţiva ani şi şi-a bătut 
joc cine a vrut şi a furat. 
Înainte de 2015 paza a 
fost asigurată de cei de 
la Ocolul Silvic Someşul 
Rece şi şi-au bătut joc 
cum au vrut, s-a furat cel 
mai mult cât era 
pădurea sub pază. Din 
2015 nu am mai putut 
să plătim datoria de 
80.000 de lei către ocol, 
nu am mai avut bani, de 
aici a apărut problema 
cu neasigurarea pazei“

Preşedintele Uniunii 

Judecătorilor din România, 

Dana Gîrbovan, a vorbit, 

într-un interviu pentru 

Mediafax, despre dezbate-

rile privind justiţia în foru-

rile europene, declarând că 

aceasta este folosită mai 

degrabă ca armă politică.

„Discursul despre justiţie es-

te denaturat politic, tema jus-

tiţiei din România fi ind folosi-

tă, şi la nivel european, mai de-

grabă ca armă în confruntări 

politice”, spune preşedintele 

UNJR, în contextul dezbateri-

lor din ultima perioadă din co-

misiile sau plenul european.

Totodată, aceasta susţine 

că: „Dacă se doreşte o dezba-

tere cu adevărat pe tema sta-

tului de drept, atunci este ne-

voie de o analiză comprehen-

sivă a situaţiei justiţiei din Ro-

mânia, care să nu fi e redusă 

numai la anumite aspecte ale 

anticorupţiei care dau bine la 

presă sau la electorat”.

Dana Gîrbovan a amintit şi 

de o sesizare transmisă cu privi-

re la ingerinţele SRI în justiţie, 

care a rămas la acea vreme fără 

ecou. “Cu alte cuvinte, proble-

ma ingerinţei serviciilor de in-

formaţii în justiţie nu este pro-

blema birocraţilor de la Bruxel-

les. Dar dacă aceasta nu este pro-

blema lor, o problemă care s-a 

dezvoltat sub „monitorizarea şi 

verifi carea” experţilor şi birocra-

ţilor Comisiei Europene, atunci 

de ce îi „preocupă” şi „îngrijo-

rează” procesul legislativ din Ro-

mânia? Au încredere aceştia în 

autorităţile române doar într-un 

caz, iar în celălalt nu?”

Preşedintele UNJR a vor-

bit şi despre OUG 6 din 2016, 

în baza căreia a fost semnat 

protocolul secret dintre PG şi 

SRI, dar şi despre completele 

de 5, care a ajuns nu motiv 

de sesizare la CCR.

„A încerca să limitezi, baga-

telizezi sau minimalizezi aces-

te demersuri, doar pentru că e-

le folosesc şi unor anumite per-

soane, este pur si simplu un act 

iresponsabil, deoarece permite 

ca starea de incertitudine şi sus-

piciunile de nelegalitate să pla-

neze asupra tuturor cauzelor ju-

decate de aceste complete. Ce-

ea ce este legal, este legal pen-

tru toată lumea, iar ce este ile-

gal, este ilegal pentru toată lu-

mea. La fel, competentele pu-

terilor şi autorităţilor în stat sunt 

stabilite de Constituţie, iar res-

pectarea limitelor lor este garan-

tată de Curtea Constituţională, 

motiv pentru care Curtea solu-

ţionează confl ictele de compe-

tenţă între aceste autorităţi, 

atunci când ele apar”, a afi rmat 

Dana Gîrbovan.

Dana Gîrbovan: „Tema justiţiei, 
folosită ca armă în confruntări”

DANA GÎRBOVAN | 
Președintele Uniunii 
Judecătorilor din România

 „Dacă se doreşte o 
dezbatere cu adevărat 
pe tema statului de drept, 
atunci este nevoie de o 
analiză comprehensivă 
a situaţiei justiţiei din 
România, care să nu fi e 
redusă numai la anumite 
aspecte ale anticorupţiei 
care dau bine la presă 
sau la electorat“
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ARS OPINIÆ

De sastiseală
Viorel NISTOR

nistor.jurnalism@gmail.com

Te saturi, te plictisești, 

obosești să scrii mereu, critic, 

despre unul și același lucru, 

săptămâni, luni și ani în șir. 

Nu mai ai energie, nu mai ai 

răbdare și îți poți pierde încre-

derea în rostul și fi nalitatea a-

cestui demers (jurnalistic). 

Te-ai săturat până peste cap 

de personajele despre care 

scrii, de apucăturile și meteh-

nele lor, ți s-a acrit de faptele 

și de abuzurile săvârșite de ei. 

E prea mult să auzi de dimineața până seara vorbindu-se 

numai despre justiție, hoți, procurori, corupție, abuz în ser-

viciu, stat paralel șamd; să nu mai poți vorbi nimic fără un 

citat din „clasicii statului strâmb” fl oriniordache, 

șerbannicolae sau eugennicolicea, să te lovești la tot pasul 

de „bolovani” politici și mediatici precum liviudragnea, tu-

doreltoader, moșteacătăriceanu… 

E anormal ca aceste lucruri să (a)tragă ca niște pietre de 

moară viața politică a unei țări și destinul ei.

E absurd ca spațiul public să fi e umplut până la saturație de 

o trăncăneală fără de sfârșit pe aceleași și aceleași teme lip-

site de orizont, substanță și durabilitate.

Începi să nu-ți mai găsești, tonul, vocea și locul, nici măcar 

în corul contestatarilor.

Începi să eviți fapte (deoarece reapar sub diferite for-

me), încercând să cauți idei, criterii, principii (doar-doar 

izbăvitoare).

Începi să eviți particularul (pentru că te-ai săturat de mi-

zerii mari/mici), încercând a face înțeles generalul (poa-

te-poate salvator)

Începi să patinezi în gol, nu mai vezi progresie, devii repeti-

tiv și nu-ți mai poți citi propriile texte din cauza acestei frici.

Începi să detești viața politico-mediatică a acestei țări, 

nicicând mai caricaturală ca acum, nicicând mai de slabă 

calitate ca acum, nicicând mai monotonă și mai asonan-

tă ca acum.

Și totuși!

Toate cele de mai sus sunt adevărate pentru o bună parte 

dintre jurnaliștii onești din această țară și au devenit clare 

pentru o bună parte din cetățenii acestei țări. A devenit o 

realitate cu care se confruntă zilnic și o bună parte dintre ei 

resimt aceleași lucruri, cu aceeași presiune a absurdului, a 

derizoriului și a căderii în gol. 

E un fundal de încercări nechemate, netrebuincioase și ne-

folositoare, care s-a transformat în teatrul unui război de 
uzură, unde ispita sastiselii, seducția izolării și  tentația 

abandonului pândesc la tot pasul. Un război murdar, un 
război hibrid, un război care se câștigă prin părăsirea câm-
pului de luptă de către adversar. Aceasta este miza și stra-

tegii (shogunii) acestui război contează pe asta, iar o parte 

dintre rezultate se văd.

Ar trebui să nu mai scriem despre aceste/aceleași lucruri.

Ar trebui să nu mai citim despre aceste/aceleași lucruri.

Ar trebui să ne izolăm într-un „turn personal” și de acolo să 

ne rezolvăm problemele singuri, în tăcere, pe ascuns.

Ar trebui să ne facem că nu înțelegem nimic din ceea ce ne 

este (momentan) inconvenabil.

Ar trebui să credem că tot ceea ce este (eventual) inconve-

nabil este și (de la sine) trecător.

Ar trebuie să credem că nimic din ceea ce se întâmplă nu 

este grav, periculos, iremediabil, ireversibil.

Ar trebui să credem că realitatea nici nu există. 

Ar trebui…

Strategii (shogunii) acestui tip de război pot prevedea toate 

căile de atac și de comunicare, pot cheltui nemăsurat în a-

ceastă întreprindere, dar nu pot prevesti și nici garanta 
câștigătorul. 
Pentru că atâta vreme cât combatanții se afl ă pe câmpul de 

bătălie (fi e și obosiți, plictisiți, secătuiți, sceptici, 

dezorientați), războiul nu este pierdut.
Un război al sastiselii, al oboselii și dezgustului.  

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.

Toate modifi cările aduse 

în ultimii aproape doi ani 

legislaţiei din domeniul 

justiţiei trebuie abrogate, 

consideră fostul premier 

Dacian Cioloş, preşedin-

tele fondator al Mişcării 

România Împreună, care 

apreciază că este bine că 

preşedintele Klaus 

Iohannis a chemat parti-

dele la consultări pe 

tema legilor justiţiei 

după opinia Comisiei 

de la Veneţia.

„Avem de aproape doi ani 

de zile încercări de modifi cări 

forţate sau prin ordonanţă de 

urgenţă sau pui în Parlament 

fără dezbateri pe lucruri care 

nu aşază justiţia mai bine, ci 

o destabilizează. Şi asta n-o 

spun eu, o spun profesioniş-

tii din justiţia din România ca-

re n-au fost consultaţi (...), 

mai mult, o spune instituţia 

cu cea mai mare credibilitate 

în capacitatea obiectivă de a 

aprecia nişte modifi cări în jus-

tiţia unui stat, o spune Comi-

sia de la Veneţia. (...) În mo-

mentul ăsta nici nu prea mai 

ai ce să discuţi legat de inten-

ţia sau de credibilitatea celor 

care vor să modifi ce o legis-

laţie la nivel naţional. Şi 

atunci, tot ceea ce a fost mo-

difi cat de un an şi ceva trebu-

ie abrogat (...), pur şi simplu, 

tehnic, proiectele legislative 

respective – abrogate în Par-

lament şi început o discuţie 

pe fond legat de ce merge şi 

ce nu merge şi ce trebuie co-

rectat, dar cu oameni oneşti, 

în primul rând”, a afi rmat Da-

cian Cioloş luni seara, la TVR.

Întrebat dacă în România 

justiţia funcţionează perfect, 

Cioloş a răspuns că „nu func-

ţionează niciunde perfect 

justiţia, ajustările pot fi fă-

cute, dar ajustările nu sunt 

făcute de oameni care sunt 

certaţi cu legea şi care ajung 

la putere”.

Dacian Cioloş a punctat 

că este bine că preşedintele 

cheamă partidele la consul-

tări după opinia Comisiei de 

la Veneţia.

„E foarte bine că preşe-

dintele convoacă această dis-

cuţie acum, după ce institu-

ţia cu cea mai mare credibi-

litate din Europa în a anali-

za funcţionarea unui sistem 

de justiţie îşi spune părerea. 

Până acum au fost tot felul 

de discuţii că spune opozi-

ţia, că spune lumea în stra-

dă, că spun ONG-urile, că 

spune Comisia Europeană. 

Ei, uite, acum o mai spune 

şi o instituţie abilitată pen-

tru treaba asta, care e recu-

noscută pentru asta şi o spu-

ne cu subiect şi predicat şi 

o spune cu o analiză. Acum 

nu mai poate să spună cine-

va că are o parte a societă-

ţii româneşti ceva cu majo-

ritatea PSD – ALDE, care nu 

e lăsată să guverneze. Acum 

pe punctul pe i şi se ajunge 

la concluzia că România a 

pierdut aproape doi ani de 

guvernare cu o majoritate 

politică ce a fost interesată 

să scape liderii de probleme 

în justiţie (...); atunci e fi -

resc ca preşedintele să con-

voace”, a mai spus Cioloş.

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a convocat partidele par-

lamentare la consultări mier-

curi, de la ora 15,00, pe tema 

legislaţiei din domeniul justi-

ţiei, a informat Administraţia 

Prezidenţială.

Dacian Cioloş: „Toate modificările aduse în ultimii aproape 
doi ani legislaţiei din domeniul justiţiei trebuie abrogate”

Preşedintele PSD Cluj, 

deputatul Horia Nasra, 

critică administraţia loca-

lă pentru faptul că ar fi  

achiziţionat două chioş-

curi prea scumpe, dintre 

care unul este nefolosit.

„În urmă cu un an şi jumă-

tate, primăria Cluj-Napoca a in-

augurat chioşcurile de lux din 

Piaţa Unirii, pentru 9,45 mp fi -

ind plătiţi peste 55.000 de eu-

ro. Emil Boc nu a oferit atunci 

vreo explicaţie logică pentru 

acea bătaie de joc. De atunci, 

un singur chioşc a fost dat în 

folosinţă, al doilea fi ind, de un 

an şi jumătate, GOL!", se ara-

tă într-un comunicat transmis, 

marţi, de PSD Cluj.

Horia Nasra susţine că ce-

le două chioşcuri ar fi  cele 

mai scumpe din Europa.

„Cele două chioşcuri de lux, 

în valoare de 55.000 de euro, 

pentru 9,45 mp, cele mai scum-

pe din Europa, sunt o carte de 

vizită corectă pentru lipsa de 

profesionalism a administraţi-

ei Boc. Avem sute de străzi ne-

asfaltate în municipiu, avem 

o lipsă cronică de creşe şi gră-

diniţe, trafi cul este insuporta-

bil, iar cei din primărie gesti-

onează extrem de prost fon-

durile unei comunităţi care în-

fl oreşte în fi ecare zi şi care a-

re ca principală problemă fap-

tul că administraţia oraşului 

nu ţine pasul cu dezvoltarea 

comunităţii, dezvoltare dato-

rată mediului universitar, me-

diului de afaceri, IT şi medi-

cal”, a declarat, potrivit comu-

nicatului, Horia Nasra.

Potrivit lui Nasra primarul 

Emil Boc „trebuie să înţelea-

gă că statul cu mâna întinsă 

la Bucureşti nu este o solu-

ţie” şi că aşteaptă „responsa-

bilitate” din partea acestuia, 

„nu recorduri inutile, cum 

sunt banii aruncaţi pe cele do-

uă chioşcuri de lux”.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca declarau anul tre-

cut că municipalitatea va achi-

ta o sumă de 29.026 euro +TVA 

pentru un astfel de chioşc mul-

tifuncţional, unde se vor vin-

de suveniruri şi fl ori, câştigă-

torului licitaţiei pentru obiec-

tivul de investiţii ”Moderniza-

re Piaţa Unirii etapa 2”.

„Chioşcurile sunt racordate 

la reţeaua de apă şi electricita-

te, vor avea aer condiţionat şi 

vor fi  închiriate. Diferenţa de 

11.450 euro dintre suma iniţia-

lă şi cea fi nală o reprezenta re-

alizarea standului de ziare la 

care Primăria Cluj-Napoca a re-

nunţat. Astfel, Primăria decon-

tează pentru un chioşc 29.026 

euro +TVA. Realizarea chioş-

curilor a fost inclusă în licita-

ţia pentru toată zona pietona-

lă din Piaţa Unirii, iar în urma 

licitaţiei a fost acceptată oferta 

cu preţul cel mai scăzut per an-

samblu, la toate capitolele ca-

re fac obiectul lucrărilor de pi-

etonalizare a Pieţei Unirii. De 

exemplu, în urma lucrărilor de 

modernizare, reprogramarea 

semafoarelor la toată Piaţa U-

nirii, a fost ofertată la 1 leu, în 

timp ce alte oferte au fost la un 

preţ mult mai mare. Astfel, pre-

ţul cel mai mic per ansamblu 

a fost cel care a stat la baza ad-

judecării licitaţiei”, spuneau la 

acea vreme sursele citate.

Lucrările de modernizare 

din Piaţa Unirii s-au încheiat 

anul trecut, iar în urma aces-

tora latura de vest a pieţei a de-

venit zonă pietonală, cu acces 

auto ocazional pentru aprovi-

zionare. Suprafaţa aproximati-

vă modernizată este de 12.000 

metri pătraţi.

Horia Nasra: „Cele mai scumpe 
chioşcuri din Europa, o investiție 
fără raționament a primăriei”
În urmă cu un an şi jumătate, Primăria Cluj-Napoca a inaugurat 
chioşcurile de lux din Piaţa Unirii

În urmă cu un an şi jumătate, primăria Cluj-Napoca 
a inaugurat chioşcurile de lux din Piaţa Unirii

Dacian Cioloş: „nu funcţionează niciunde perfect justiţia”
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Pentru a se distinge pe 

piaţa competitivă a cosme-

ticelor, gama aduce în prim 

plan în 2018 formule şi 

ambalaje noi, cât şi 6 pro-

duse care reprezintă inova-

ţii absolute în portofoliul 

producătorului clujean.

Tratamentele pentru păr Ge-

rovital Tratament Expert au fost 

create pentru a preveni şi rezol-

va efi cient probleme specifi ce 

ale tuturor tipurilor de păr, fi -

ind adaptate necesităţilor, pre-

ferinţelor şi obiceiurilor locale 

de consum. În materie de preţ, 

gama se poziţionează pe cate-

goria mediu spre înalt.

„Am decis să inovăm gama 

Gerovital Tratament Expert pen-

tru că am simţit în piaţă o re-

ală nevoie de produse care să 

soluţioneze rapid şi efi cient pro-

blemele diverse ale părului, ca-

uzate fi e de obiceiurile perio-

dice care pot stresa părul (vop-

sit, styling, utilizarea frecven-

tă a aparatelor de coafat), fi e 

de factorii externi la care ne ex-

punem zilnic (agitaţie, stres, 

poluare, radiaţii UV etc). Efi ci-

enţa noilor formulări şi a noi-

lor produse a fost demonstra-

tă prin diverse măsurători in-

strumentale, din cadrul teste-

lor realizate atât în ţară, cât şi 

peste hotare, asigurându-ne că 

oferim tratamente de încrede-

re, performante şi de ultimă ge-

neraţie. Mai mult, inovaţiile din 

punct de vedere al benefi ciilor 

pentru păr şi modalităţilor de 

utilizare aduse de noile produ-

se (Balsamul nutritiv cu Kera-

tină Leave-in, Şamponul uscat 

cu efect condiţionat sau Trata-

mentul cu Keratină lichidă) ne 

vor permite să creştem cota de 

piaţă pe segmentul produselor 

de îngrijire a părului, unul foar-

te important pentru Farmec”, 

a declarat Natalia Muscă, Ma-

nager Produs Farmec.

Din punct de vedere al for-

mulărilor, acestea îmbină ar-
monios inovaţiile din sectorul 
cosmetic cu reţetele tradiţio-
nale româneşti, prin acţiunea 

sinergică a unor ingrediente ac-

tive, extracte vegetale, comple-

xe de vitamine (Keratina, Vita-

mina B5, A şi E, proteine din 

grâu, etc.) cu ingredientele lo-

cale, precum petroleumul.

Printre principalele inovaţii 

cu care vine pe piaţă gama Ge-

rovital Tratament Expert se nu-

mără Fiolele cu Keratina lichi-
dă – o soluţie complexă de tra-

tament intensiv pentru preveni-

rea şi combaterea căderii păru-

lui şi refacerea deteriorării sale, 

şi Fiolele Intensiv Antimătrea-
ţă, care datorită complexului de 

ingrediente active naturale, eli-

mină rapid mătreaţa uscată, re-

duce secreţia de sebum, redând 

strălucirea părului.

Alte produse inovatoare din 

gamă sunt Şamponul Revitali-
zant cu Keratină, Co-wash, un 

balsam îmbunătăţit cu agenţi 

de curăţare, care permite spăla-

rea părului fără spumă, inte-

grând în acelaşi produs şampon 

şi balsam– un trend tot mai ac-

centuat la nivel internaţional, 

adaptat de către producătorul 

clujean specifi cului local, şi Şam-

ponul uscat cu efect condiţio-
nat, utilizat ca şi soluţie efi ci-

entă între două spălări. Acesta 

reîmprospătează, revitalizează 

părul şi elimină rapid excesul 

de sebum, fără a fi  nevoie de 

spălarea cu apă.

Balsamul Nutritiv cu Ke-
ratină Leave-in acţionează în 

profunzimea fi rului de păr, hi-

dratează părul uscat, acesta 

devenind mai fl exibil şi elas-

tic. Datorită tehnicii leave-in, 

acesta nu necesită clătire şi se 

poate aplica atât pe părul umed, 

cât şi pe cel uscat. Masca In-
tensiv Regenerantă cu Petro-

leum activează circulaţia sang-

vină la nivelul scalpului, refa-

ce fi rul de păr deteriorat şi fra-

gil şi îl întăreşte de la rădăci-

nă şi până la vârf.

Produsele Gerovital Trata-

ment Expert fac parte din diver-

se scheme de tratament şi sunt 

grupate în 7 subgame, fi ecare 

cu propria sa acţiune specifi că: 

prevenire, nutritiv, sebum con-
trol, volum, anticădere, rege-
nerare şi antimătreaţă.

Gama este disponibilă în 

toate supermarketurile, hiper-

marketurile şi magazinele de 

profi l din ţară, în magazinele 

de brand Gerovital şi Farmec, 

precum şi în magazinul onli-

ne www.farmec.ro. 

Farmec modernizează şi extinde 
gama Gerovital Tratament Expert
Farmec, cel mai mare producător român de cosmetice, modernizează și extinde gama de produse 
pentru îngrijirea părului Gerovital Tratament Expert.

Tratamentele pentru păr Gerovital Tratament Expert au fost create pentru a preveni şi rezolva efi cient probleme specifi ce ale tuturor tipurilor de păr

de ani20
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După ce ieri realizatorii 

„Moromeţii 2” anunţau 

caravana fi lmului la 

Cluj-Napoca şi în ţară, 

acum aceştia anunţă şi pre-

miera mondială a fi lmului.

Pelicula Moromeţii 2 a fost 

selecţionată la cea de-a 59-a edi-

ţie a prestigiosului festival in-

ternaţional de fi lm de la Salo-

nic (1 – 11 noiembrie 2018), în 

cadrul secţiunii Balkan Survey, 

curatoriată de Dimitris Kerki-

nos. Trailer-ul ofi cial al fi lmului 

poate fi  urmărit aici.

Anul trecut, în cadrul acele-

iaşi secţiuni, ca parte a unui tri-

but special intitulat „From Words 

To Images: Balkan Literature 

And Cinema”, a fost proiectată 

cu succes prima parte a fi lmu-

lui Moromeţii. Filmul, care 

re-aduce pe marile ecrane iubi-

tele personaje ale lui Marin Pre-

da, va fi  proiectat la Salonic pe 

2 şi 3 noiembrie, în prezenţa re-

gizorului Stere Gulea.

Moromeţii 2 continuă poves-

tea familiei lui Ilie Moromete, 

din satul din Câmpia Dunării, 

şi-l are în prim-plan pe mezinul 

Niculae. Anii 1945-1946 îl gă-

sesc pe Ilie Moromete îmbătrâ-

nit, dar încă în putere. Între el 

şi cea de-a doua soţie, Catrina, 

tensiunile continuă, în timp ce 

Niculae este pus la încercare de 

promisiunile lumii noi, în care 

totul e posibil dacă te înregi-

mentezi. Filmul este regizat de 

Stere Gulea, imaginea este sem-

nată de Vivi Drăgan Vasile, pro-

ducţia este realizată de Oana 

Giurgiu şi Tudor Giurgiu, iar în 

rolurile principale se regăsesc 

Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru 

şi Iosif Paştina. Filmul este re-

gizat de Stere Gulea, imaginea 

este semnată de Vivi Drăgan 

Vasile, producţia este realizată 

de Oana Giurgiu şi Tudor Giur-

giu, iar în rolurile principale se 

regăsesc Horaţiu Mălăele, Da-

na Dogaru şi Iosif Paştina.

Premiera mondială „Moromeții 2”, 
la Festivalul de Film de la Salonic

O lucrare mereu actuală, 

a emoţiei pure şi geniului 

musical „Requiem” 

de Giuseppe Verdi, va avea 

loc duminică, 28 octombrie 

2018, de la ora 18:30.

Concertul vocal-simfonic 

prilejuieşte un eveniment ex-

cepţional In memoriam Basu-

lui Gheorghe Roşu. Totodată, 

în cadrul acestui eveniment 

are loc o campanie de strân-

gere de fonduri pentru refa-

cerea Palatului Episcopiei Gre-

co-Catolice din Oradea, spun 

reprezentanţii Operei.

Giuseppe Fortunino Fran-

cesco Verdi a fost un compo-

zitor italian, vestit mai ales 

pentru creaţiile sale în muzi-

ca de operă.

Giuseppe Verdi s-a născut la 

10 octombrie 1813 în mica lo-

calitate Le Roncole, în apropie-

rea Parmei, Italia.

Din 1861, Verdi ia parte şi 

la activitatea politică în Italia, 

numele lui devenise simbolul 

mişcării de eliberare a nordu-

lui Italiei de sub dominaţia aus-

triacă, sub conducerea dinas-

tiei de Savoia. În 1874 este nu-

mit senator în parlamentul ita-

lian. Nu-şi întrerupe activita-

tea muzicală şi dă la iveală 

opera La forza del destino („For-

ţa destinului”) şi Messa di Re-

quiem, celebrată în 1873 la 

moartea scriitorului Alessan-

dro Manzoni. Pentru festivită-

ţile prilejuite de deschiderea 

Canalului de Suez în 1869 com-

pune opera Aida. În 1887, es-

te reprezentată capodopera sa 

Otello iar în 1893, la vârsta de 

80 de ani, se inspiră din nou 

din Shakespeare pentru a com-

pune opera buffă Falstaff, du-

pă care se retrage la „Sant'Agata” 

şi îşi ia adio de la activitatea 

componistică. După ce în 1897 

moare Giuseppina, Verdi se 

stinge şi el din viaţă la Mila-

no, la 27 ianuarie 1901.

Requiem, de Verdi, 
la Opera din Cluj

Producătorul de origine 

română Marin Karmitz, 

celebru pentru că a fi nan-

ţat şi a distribuit câteva 

dintre cele mai cunoscute 

pelicule din istoria cine-

matografului de autor, a 

vorbit întrun interviu 

acordat Mediafax despre 

felul în care a regăsit 

România şi direcţiile pe 

care le urmăreşte în fi l-

mul de azi.

„În Franţa, am petrecut mult 

timp educării publicului. Am 

rezistat invaziei cinematogra-

fi ei americane. A trebuit să re-

obişnuim spectatorii cu fi lmul 

subtitrat. A fost o mişcare ca-

re mergea spre dublarea fi lme-

lor. În toate ţările pe care le 

ştim, 80-85% din piaţa de fi lm 

e alcătuită din fi lme america-

ne dublate. Mai sunt şi alte as-

pecte, căderea Zidului Berlinu-

lui, globalizarea, evoluţia digi-

tală, comunicarea, distribuţia 

şi cele două-trei generaţii care 

au crescut la televizor şi cu ac-

ces la înregistrări video. E ne-

voie să prezentăm tinerilor is-

toria fi lmului din afara spaţiu-

lui american. Altfel ar fi  ca şi 

cum nu aţi învăţa la şcoală să 

citiţi decât în limba maternă şi 

aţi rămâne izolat de lume. Nu 

prea te învaţă nicio şcoală cum 

să citeşti imagini. Iar imagini-

le sunt peste tot. Şi nu ne în-

vaţă nimeni să le citim. Prac-

tic, tinerii ajung să nu fi e obiş-

nuiţi decât cu modul de folosi-

re al imaginilor american, cu 

seriale şi nu mai au aces la ni-

mic altceva. A trecut mult timp 

de când fi lmul american era in-

fl uenţat de Noul Val francez. 

Am făcut şi eu fi lme america-

ne. A fost foarte interesant. Am 

lucrat cu Gus van Sant. Era un 

cineast marginal. A făcut la în-

ceput fi lme independente care 

au avut succes. A fost luat la 

Hollywood şi ceea ce se întâm-

plă acolo l-a îngrozit. A făcut 

fi lme proaste acolo. S-a mutat 

la Portland şi am lucrat împre-

ună şi am câştigat două premii 

Palme d´Or la Cannes. Studio-

urile l-au chemat iar. Apoi a fă-

cut un fi lm bun, apoi altul mai 

puţin bun şi acum nici nu mai 

ştiu ce face. Cred că nici el nu 

ştie ce mai face. Sunt alegeri 

personale. Talentul dispare da-

că nu îl întreţii. E fragil”, a spus 

Marin Karmitz.

Marin Karmitz este o legen-

dă a cinematografi ei ultimei ju-

mătăţi de secol. A lucrat cu 

Marguerite Duras şi cu Samu-

el Beckett pentru primele sale 

fi lme, din 1964 şi 1966, a fost 

alături de Jean-Luc Godard, de 

Alain Resnais şi Claude Chabrol, 

în calitate de producător, a sem-

nat producţii de succes de 

Krzysztof Kislowski şi Gus van 

Sant, Abdellatif Kechiche, Abbas 

Kiarostami şi Olivier Assayas.

S-a născut în România, în 

1938, şi a crescut în Franţa. 

Legătura cu România a relu-

at-o în momentul în care a 

descoperit fi lmele lui Lucian 

Pintilie, căruia i-a devenit pro-

ducător. A venit la Bucureşti 

pentru a vorbi în cadrul fes-

tivalului Les Films de Cannes 

(19 – 28 octombrie) despre 

felul în care prietenia cu re-

gretatul regizor (1933 – 2018) 

l-a făcut să revadă imagini din 

propria viaţă.

Producător de origine română: 
E nevoie să prezentăm tinerilor istoria 
filmului din afara spaţiului american

Un tânăr din Apahida a 

desenat pe o clădire din 

centrul istoric a 

Clujului, care tocmai 

fusese renovată. Poliţia 

a identificat infractorul 

şi i-a fost aplicată amen-

da. Boc vrea să crească 

valoarea amenzii.

Un tânăr a fost amendat 

de poliţia locală după ce a 

vopsit pereţii unei clădiri din 

centrul istoric al oraşului. Tâ-

nărul a trebuit să plătească 

o amendă de 2.500 de lei, iar 

pe viitor sancţiunile pentru 

cei care murdăresc statuile şi 

clădirile din Cluj-Napoca cu 

desene şi inscripţii de tip graf-

fi tti se vor dubla.

„Poliţia locală, în parte-

neriat cu Poliţia Municipiu-

lui Cluj-Napoca, a identifi -

cat şi amendat pe numitul 

M.P.S., domiciliat în locali-

tatea Apahida, care a vopsit 

pereţii unei clădiri din cen-

trul istoric al oraşului care 

tocmai fusese renovată .

A fost aplicată amenda 

maximă de 2.500 de lei, po-

trivit HCL 191/2009, cu mo-

dificările ulterioare şi a fost 

depusă plângere penală pen-

tru distrugere.

De asemenea, în contex-

tul multiplicării acestor ac-

tivităţi nelegale, propun 

modificarea cuantumului 

amenzii de la 1.000 – 2.500 

lei cât este în prezent la 

5.000 – 10.000 lei în vede-

rea descurajării unor ase-

menea acte de distrugere. 

Modificarea cunatumului 

amenzii va putea fi reali-

zată doar prin modificarea 

limitelor maxime ale amen-

zilor care pot fi aplicate de 

către autorităţile locale, re-

spectiv modificarea preve-

derilor art. 8 alin.2 lit. d 

din OG 2/2002. Astăzi, li-

mita maximă este de 2.500 

lei”, a transmis primarul 

Emil Boc.

Clujenii care desenează 
pe clădirile din centrul istoric
vor fi arși la buzunar
Primarul Emil Boc vrea să crească valoarea amenzii

Pe clădirile din centrul istoric al Clujului sunt desenate diferite inscripții de tip graffi  tti
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În minţile tinerilor de 

astăzi există o idee naţi-

onală speriată şi plăpân-

dă, pentru că unii con-

fundă ideea naţională 

cu naţionalismul, cu 

şovinismul, dar ideea 

naţională ne-ar putea 

ajuta, dacă e corectă, 

să construim Europa, 

a afirmat preşedintele 

Academiei Române, 

Ioan-Aurel Pop, în 

cadrul unui discurs 

ţinut la Cluj în faţa 

câtorva sute de studenţi.

Academicianul, care este şi 

rectorul al Universităţii Ba-

beş-Bolyai, le-a vorbit tineri-

lor prezenţi luni seară în sala 

Auditorium Maximum despre 

Marea Unire de la 1918 şi a 

răspuns apoi unor întrebări din 

public, informează Agerpres.

„Eu cred că în minţile tine-

rilor de astăzi există o idee na-

ţională speriată şi plăpândă, 

pentru că unii confundă ideea 

naţională cu naţionalismul şi 

confundă naţionalismul cu şo-

vinismul şi confundă naţiona-

lismul cu xenofobia. Ori asta 

este o imensă greşeală. Toate 

popoarele au dreptul să trăias-

că sub soare. Că nu pot trăi per-

fect şi că între vecini sunt pro-

bleme şi au fost mereu asta es-

te altă poveste. Dar ideea naţi-

onală ne-ar putea ajuta, dacă 

e corectă, curată şi frumoasă, 

să construim Europa”, a spus 

rectorul UBB.

Întrebat dacă românii de 

azi mai au un ideal naţional, 

preşedintele Academiei Româ-

ne a răspuns că el, personal, 

nu vede o altă alternativă.

„Care ar fi  alternativa? Vă 

rog să îmi demonstraţi că ide-

alul internaţional al globaliză-

rii funcţionează. Arătaţi-mi că 

englezii s-au răzgândit şi re-

nunţă la Brexit, spuneţi-mi că 

s-a desfi inţat Partidul Naţiona-

list din Olanda care nu a vrut 

să voteze Constituţia Europea-

nă, arătaţi-mi că partidul lui 

Le Pen din Franţa nu mai exis-

tă, că Polonia şi Ungaria s-au 

răzgândit şi că nu mai promo-

vează anumite tipuri de legi 

care le îndepărtează de UE. Şi 

dacă îmi veţi demonstra că U-

niunea Europeană e o realita-

te palpabilă pe care o putem 

vedea în timpul vieţii, atunci 

i-aş putea înţelege pe acei ti-

neri care înlocuiesc idealul na-

ţional cu idealul internaţional, 

ca să nu zic internaţionalist”, 

a spus Ioan-Aurel Pop.

Rectorul UBB consideră că 

pentru momentul prezent sta-

tele naţionale, aşa limitate cum 

sunt ele, cu democraţii varia-

bile, sunt o soluţie bună şi 

funcţională, iar perspectiva 

imediată şi directă de înlocu-

ire a lor cu o federaţie în care 

toţi să se simtă egali este des-

tul de puţin conturată.

Istoricul clujean a mai afi r-

mat că cei care susţin că naţi-

unile ar trebui desfi inţate pen-

tru că în numele lor şi pentru 

ele s-au purtat altădată răz-

boaie fac o greşeală de logică.

„Războiul din Troia s-a pur-

tat în numele dragostei din-

tre Elena din Troia şi Paris. A 

cerut cineva desfi inţarea iu-

birii pentru că în numele iu-

birii s-au purtat războaie? Dar 

câte războaie s-au purtat în 

numele libertăţii, câte războa-

ie s-au purtat în numele cre-

dinţei, câte războaie s-au pur-

tat în numele familiei, Războ-

iul celor două Roze, familia 

de York se duşmănea cu fa-

milia de Lancaster. Câte răz-

boaie s-au purtat în numele 

democraţiei. Stalin, când omo-

ra oameni, îi omora în nume-

le democraţiei. Deci dacă vrem 

să fi e bine nu înseamnă că 

trebuie să distrugem familia, 

credinţa, biserica, democra-

ţia, iubirea. Pentru că confl ic-

tele pot porni din orice. Noi 

trebuie să veghem la împlini-

rea păcii şi ea se face în acest 

moment în principal prin na-

ţiuni, care după cum vedeţi 

fi ecare îşi apără propriile in-

terese”, a mai spus preşedin-

tele Academiei Române.

El a precizat că naţiunile, 

înţelese ca o coagulare a ener-

giilor de grup, dacă îşi res-

pectă unele altora libertăţile 

şi drepturile, nu sunt o pie-

dică în construirea Europei.

Ioan-Aurel Pop a susţinut 

luni seară, la Cluj-Napoca, o 

conferinţă dedicată evenimen-

telor din 1918, intitulată „Ma-

rea Unire din sufl etele româ-

nilor”, organizată de Liga Stu-

denţilor din Cluj şi Asociaţia 

Edictum Dei. La eveniment 

au mai participat mitropoli-

tul Clujului, Andrei Andrei-

cuţ, şi preşedintele Senatului 

UBB, Ioan Chirilă.

Ioan-Aurel Pop: „Ideea naţională 
ne-ar putea ajuta să construim Europa”
Academicianul Ioan-Aurel Pop consideră că tinerii confundă ideea naţională cu naţionalismul şi cu şovinismul

Ioan-Aurel Pop consideră că tinerii confundă ideea naţională cu naţionalismul şi cu şovinismul
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Federaţia Internaţională a 

Jurnaliştilor (FIJ) a lansat 

la ONU o campanie de sen-

sibilizare privind necesita-

tea înfi inţării unei Convenţii 

internaţionale pentru secu-

ritatea şi independenţa jur-

naliştilor şi a altor profesio-

nişti din mass-media, cam-

panie ce are drept scop „să 

pună capăt impunităţii” în 

acest domeniu, relatează 

marţi AFP.

În cadrul unei prime reu-

niuni ce a avut loc luni la ONU 

au participat circa cincispre-

zece ţări, inclusiv Grecia, Ru-

sia, Pakistan, Peru, Italia, Tu-

nisia, a precizat pentru AFP 

secretarul general al FIJ, An-

thony Bellanger, a cărui orga-

nizaţie, cu sediul la Bruxelles, 

reprezintă 600.000 de jurna-

lişti din 134 de ţări.

Prevăzută de mult timp, 

campania a avut un ecou di-

rect odată cu cazul jurnalis-

tului saudit Jamal Khashoggi, 

ucis pe 2 octombrie în consu-

latul saudit din Istanbul.

Zilnic, foarte mulţi jurnalişti 

sunt hărţuiţi, mutilaţi sau ucişi. 

De la Khashoggi la cei 82 de 

jurnalişti ucişi anul trecut, nu 

mai este posibil să se aştepte 

următorul asasinat fără să se 

facă nimic, în timp ce doar un 

caz de omor din zece face obiec-

tul unei anchete, potrivit orga-

nizatorilor campaniei.

Convenţia, care conţine o 

serie de angajamente, vizează 

reunirea unor texte internaţi-

onale existente, dar dispersa-

te şi care trebuie completate, 

a precizat Bellanger. ''Cel mai 

bun omagiu pe care noi pu-

tem să-l aducem victimelor es-

te să ne mobilizăm neîncetat 

şi să lucrăm pentru a ridica 

vălul impunităţii ce domneşte 

de prea mult timp privind jur-

nalismul'', a subliniat secreta-

rul general al ONU.

Obiectivul campaniei lansa-

te la New York este de a mobi-

liza mai multe ţări în legătură 

cu acest subiect pentru a adu-

ce dosarul în faţa Adunării Ge-

nerale a ONU, singura compe-

tentă pentru a lansa un proces 

care să ducă la adoptarea unei 

Convenţii internaţionale. Un 

astfel de demers poate lua mai 

mulţi ani. Textul Convenţiei 

avute în vedere cuprinde 22 de 

articole, inclusiv angajamente 

privind protejarea jurnaliştilor, 

respectarea libertăţii de expre-

sie şi urmărirea în justiţie a au-

torilor agresiunilor împotriva 

unor membri ai profesiei. El 

prevede de asemenea înfi inţa-

rea unui comitet din 15 persoa-

ne alese pentru a monitoriza 

respectarea Convenţiei.

ONU: Campanie pentru o Convenţie 
privind securitatea jurnaliştilor

Ministrul de externe 

al Arabiei Saudite, Adel 

al-Jubeir, a promis marţi 

că regatul este angajat să 

efectueze o „anchetă com-

pletă şi aprofundată” pen-

tru a afl a adevărul în legă-

tură cu uciderea jurnalis-

tului Jamal Khashoggi în 

Turcia, anunţând de ase-

menea măsuri luate de 

Riad pentru ca aşa ceva 

„să nu se mai întâmple 

niciodată”, informează 

Reuters şi France Presse.

Arabia Saudită a trimis o 

echipă în Turcia pentru o in-

vestigaţie comună şi găsirea 

de dovezi despre crima comi-

să în Consulatul Arabiei Sau-

dite din Istanbul, a declarat 

ministrul saudit într-o confe-

rinţă de presă în timpul unei 

vizite de stat în Indonezia. El 

a exprimat de asemenea an-

gajamentul Riadului asupra 

„instituirii unui mecanism şi 

unor proceduri pentru a asi-

gura că aşa ceva să nu se poa-

tă întâmpla niciodată”.

„Ne-am exprimat angaja-

mentul” pentru „o anchetă 

aprofundată şi completă, dez-

văluirea adevărului şi trage-

rea la răspundere a celor res-

ponsabili”, a spus al-Jubeir în 

conferinţa de presă comună 

cu omologul său indonezian.

Khashoggi, cronicar al coti-

dianului Washington Post şi cri-

tic al guvernului saudit, a dis-

părut după ce a intrat în con-

sulatul din Istanbul la 2 octom-

brie pentru a obţine documen-

te în vederea căsătoriei sale. 

Dispariţia acestui critic al regi-

mului saudit a devenit un caz 

de anvergură internaţională.

Arabia Saudită a negat ini-

ţial că ştia ceva despre soar-

ta sa, după care a declarat că 

el a fost ucis într-o bătaie în 

consulat, o explicaţie ce a atras 

scepticism internaţional.

Turcii au respins rapid va-

rianta ofi cială a Arabiei Sau-

dite, potrivit căreia Khashoggi 

a ieşit din consulat, şi detalii 

ale presupusei crime au înce-

put să apară în presă.

Preşedintele american Do-

nald Trump a discutat dumi-

nică cu prinţul moştenitor Mo-

hammed bin Salman, condu-

cătorul de facto al regatului, 

dar a spus că nu era mulţumit 

de ceea ce auzise despre uci-

derea jurnalistului.

Ministrul de externe 

al-Jubeir a anunţat că 18 per-

soane au fost reţinute şi şase 

înalţi ofi ciali guvernamentali 

au fost deja demişi din func-

ţie ca urmare a investigaţiei. 

„Această anchetă a descope-

rit divergenţe între ceea ce a 

fost raportat şi ceea ce s-a în-

tâmplat”, a notat el.

Parchetul „a publicat un 

comunicat în acest sens”, ca-

re „este primul dintr-un lung 

proces”, a adăugat el.

Arabia Saudită a admis 

sâmbătă, la 17 zile după dis-

pariţia lui Jamal Khashoggi, 

că jurnalistul saudit a fost 

ucis în interiorul consulatu-

lui regatului din Istanbul, 

dar nu a dezvăluit niciun fel 

de informaţii pentru a-i lo-

caliza trupul.

Preşedintele turc Recep 

Tayyip Erdogan a anunţat că 

va dezvălui marţi „întregul 

adevăr” despre uciderea jur-

nalistului saudit.

Moartea lui Khashoggi: Ministrul de externe saudit 
promite o „anchetă completă şi aprofundată”
Khashoggi, cronicar al cotidianului Washington Post şi critic al guvernului saudit, a dispărut 
după ce a intrat în consulatul din Istanbul la 2 octombrie

Jamal Khashoggi a dispărut după ce a intrat în consulatul din Istanbul la 2 octombrie
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Un număr de 35 de lau-

reaţi ai Premiului Nobel 

sau ai medaliei Fields au 

avertizat luni autorităţile 

britanice şi pe cele euro-

pene în ceea ce priveşte 

riscurile pe care Brexitul 

le-ar putea avea asupra 

cercetării ştiinţifi ce, 

făcând apel la un acord 

care ar permite menţine-

rea „unei cooperări cât 

mai strânse posibil”, 

potrivit AFP.

„Provocările cărora le fa-

cem faţă trebuie abordate 

într-o manieră profi tabilă 

pentru toţi şi le vom rezol-

va mai bine dacă suntem îm-

preună”, susţin semnatarii 

acestei scrisori deschise adre-

sate preşedintelui Comisie 

Europene, Jean Claude 

Juncker, şi prim-ministrului 

britanic Theresa May.

„Doar un acord care să per-

mită colaborarea cât mai strâns 

posibilă între Regatul Unit şi 

UE, astăzi şi pe viitor, va fa-

ce posibil acest lucru”, spun 

cercetătorii, printre care fran-

cezii Albert Fert sau Claude 

Cohen-Tannoudji, laureaţi cu 

premiul Nobel pentru fi zică 

în 2007, respectiv 1997, şi ma-

tematicianul german Peter 

Scholze, recompensat cu me-

dalia Fields în 2018.

Progresul ştiinţific „nece-

sită mobilitatea persoanelor 

şi a ideilor dincolo de fron-

tiere, pentru a permite 

schimbul rapid de experti-

ză şi de tehnologie”, subli-

niază semnatarii scrisorii. 

„Crearea unor noi bariere în 

calea colaborării va afecta 

progresul, în detrimentul 

nostru, al tuturor”.

Scrisoarea a fost publica-

tă simultan cu un sondaj des-

făşurat în rândul cercetăto-

rilor de la Institutul Francis 

Crick din Londra, care îşi ex-

primă îngrijorările referitoa-

re la Brexit.

Un procent de 97% dintre 

cei 1.053 de cercetători din 

cadrul institutului, care se re-

comandă „drept cel mai ma-

re laborator de cercetări bio-

medicale sub un singur aco-

periş din Europa”, estimea-

ză că ieşirea Marii Britanii 

din Uniunea Europeană va 

avea consecinţe negative a-

supra cercetării ştiinţifi ce din 

această ţară.

Aproape 82% dintre aceş-

tia consideră că efectele vor fi  

„negative” sau „foarte negati-

ve” asupra domeniului cerce-

tării din Uniunea Europeană.

Mai mulţi cercetători au 

împărtăşit difi cultăţile cu ca-

re se confruntă în ceea ce pri-

veşte recrutarea, precum şi 

„stresul” şi „anxietatea” pro-

vocate de Brexit.

„Avem nevoie de un acord 

care să înlocuiască fi nanţări-

le pierdute din cauza Brexi-

tului, care să păstreze liber-

tatea de mişcare a cercetăto-

rilor talentaţi şi care să îi fa-

că să se simtă bineveniţi” în 

Marea Britanie, a spus brita-

nicul Paul Nurse, directorul 

institutului, laureat al pre-

miului Nobel pentru medici-

nă în 2001, unul dintre sem-

natarii scrisorii deschise.

În 2016, acesta a declarat 

pentru AFP că fondurile pro-

venite de la Uniunea Euro-

peană alocate pentru insti-

tutul său reprezentau circa 

5 milioane de lire sterline 

anual (6 milioane de euro), 

echivalentul a 5% din buge-

tul instituţiei.

Brexit, efecte negative 
asupra ştiinţei
Oameni de ştiinţă avertizează asupra efectelor negative 
ale Brexitului asupra cercetării ştiinţifice

82% dintre oamenii de știință consideră că efectele vor fi  „negative” sau „foarte negative” 
asupra domeniului cercetării din Uniunea Europeană

Puternicele jeturi perpen-

diculare pe discul 

de acreţie emise de găuri-

le negre le oferă oameni-

lor de ştiinţă cele mai 

clare dovezi cu privire la 

existenţa acestor monştri 

în centrele galactice acti-

ve (quasari). Unele astfel 

de găuri negre sunt acti-

ve, în timp ce altele sunt 

adormite, însă astronomii 

susţin că probabil toate 

galaxiile au în centrul lor 

găuri negre supermasive.

Observaţii recente desfă-

şurate prin intermediul ob-

servatorului SOFIA (Stra-

tospheric Observatory for In-

frared Astronomy) au relie-

fat rolul jucat de câmpurile 

magnetice extreme dezvolta-

te în jurul găurilor negre în 

activitatea acestora.

Datele obţinute de SOFIA 

indică existenţa unor câmpuri 

magnetice foarte puternice ca-

re menţin praful şi gazele cos-

mice în discul de acreţie din 

jurul nucleului activ al gala-

xiei Cygnus A, materie care 

în cele din urmă va fi  înghi-

ţită de gaura neagră.

Această imagine este rea-

lizată pe calculator şi prezin-

tă nucleul activ al galaxiei 

Cygnus A înconjurat de un 

torus de forma unei gogoşi, 

format din praf şi gaze cos-

mice, precum şi jeturile per-

pendiculare pe acest torus 

emise de gaura neagră din 

centru, ceea ce demonstrea-

ză faptul că acest monstru 

galactic se hrăneşte. În ima-

gine sunt reprezentate şi câm-

purile magnetice care men-

ţin praful şi gazele cosmice 

în acest torus. Conform as-

tronomilor, aceste câmpuri 

magnetice ajută gaura nea-

gră ascunsă în nucleul galac-

tic să se hrănească cu mate-

ria pe care o menţin în dis-

cul de acreţie din jurul nu-

cleului galactic activ.

Câmpurile magnetice 
sunt cheia activităţii 
găurilor negre

Apele sărate situate sub 

suprafaţa planetei Marte 

ar putea conţine sufi cient 

oxigen molecular pentru 

a susţine viaţa microbilor 

şi a bureţilor, potrivit 

unui studiu publicat luni 

de revista Nature.

Studiul, condus de NASA 

şi de Institutul de Tehnologie 

din Pasadena, California, 

aminteşte că pe Marte oxige-

nul este rar, spre deosebire de 

Terra, unde viaţa aerobă a 

evoluat în paralel cu fotosin-

teza pentru a ridica astfel ni-

velul oxigenului.

Pe Marte, spun autorii, oxi-

genul apare doar în mici can-

tităţi care sunt produse de des-

compunerea dioxidului de car-

bon care produce lumină. Stu-

diile anterioare semnalau că 

oxigenul molecular prezent 

pe această planetă nu ar fi  ca-

pabil să susţină viaţa, chiar 

şi cea mai simplă precum a 

organismelor aerobe. Potrivit 

principalului expert al studiu-

lui, Vlada Stamenkovic (NA-

SA), şi colegilor săi de la In-

stitutul din Pasadena, canti-

tatea de oxigen molecular s-ar 

putea găsi în dizolvarea ape-

lor sărate supuse unor mari 

presiuni şi temperaturi din di-

ferite zone de pe suprafaţa 

planetei Marte.

În opinia lor, concentra-

ţiile de oxigen molecular 

sunt deosebit de mari în re-

giunile polare ale Planetei 

Roşii, dar şi unele „sara-

muri” localizate sub supra-

faţa marţiană ar putea con-

ţine suficient O2 pentru a 

susţine viaţa aerobă.

Mai concret, experţii au 

calculat că circa 6,5 % din în-

treaga planetă, chiar sub su-

prafaţa lui Marte, ar putea 

conţine niveluri de oxigen si-

milare celor care permit via-

ţa pe Terra. Salinitatea aces-

tor sisteme, face ca apa să ră-

mână în stare lichidă, inclu-

siv când temperatura scade 

sub zero grade.

Rezervele de oxigen 
de pe Marte ar putea 
susţine viaţa aerobă

Loop este un sistem de 

transport public în subte-

ran de mare viteză în care 

pasagerii sunt transpor-

taţi la bordul unor vehi-

cule electrice autonome.

Elon Musk, celebrul patron 

al Tesla, a anunţat luni că pri-

mul tunel electric de mare vi-

teză „Loop” din Los Angeles, 

destinat să reducă ambuteia-

jele din trafi c, va fi  inaugurat 

la 10 decembrie, transmite AFP.

În primă instanţă acest tunel 

va fi  utilizat pentru teste, apoi, 

dacă aceste teste vor decurge 

conform aşteptărilor, tunelul va 

fi  deschis pentru public.

„Primul tunel este aproa-

pe terminat. Deschiderea la 

10 decembrie”, a scris dumi-

nică Elon Musk pe contul 

său de Twitter.

Boring Company, societa-

tea pentru construcţia aces-

tor tunele de mare viteză în-

fi inţată de Elon Musk, are 

drept obiectiv decongestio-

narea trafi cului în marile me-

tropole americane şi oriunde 

în lume va mai fi  necesar. La 

Los Angeles, această compa-

nie a prezentat în luna mai 

un proiect de efi cientizare a 

transportului public bazat pe 

reconectarea liniilor de me-

trou deja existente.

Elon Musk descrie concep-

tul din spatele acestui tunel, pe 

care societatea Boring Com-

pany îl numeşte "Loop" (buclă 

n.r.), drept un sistem în care 

vehiculele vor coborî în subte-

ran direct din locuri special 

amenajate pe străzile Los An-

geles-ului, prin intermediul unor 

lifturi, vor fi  aşezate pe nişte 

"sănii" speciale şi apoi vor ac-

celera spre destinaţie pe nişte 

tronsoane activate electric.

„Loop este un sistem de 

transport public în subteran 

de mare viteză în care pasa-

gerii sunt transportaţi la bor-

dul unor vehicule electrice au-

tonome cu viteze de până la 

240 km/h. Capacitatea de 

transport a acestor vehicule 

este de 8 – 16 pasageri” sau 

se poate coborî la volanul pro-

priului autoturism, ce va fi  in-

stalat pe o sanie specială şi 

va fi  accelerat electric prin re-

spectivul tunel, conform ex-

plicaţiilor publicate pe site-ul 

Boring Company.

Elon Musk anunţă inaugurarea în decembrie 
a primului tunel „Loop” de mare viteză
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

Cumpăr 
apartament 

cu 2-3 camere 
în Florești sau 

Mănăștur, exclus 
intermediari.

Telefon 
0756-076734.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, investi-
ţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj Napoca, cu 
sediul în Cluj Napoca, Piaţa 
Avram Iancu nr. 19, judeţul Cluj, 
organizează concurs de recrutare 
pentru ocuparea următoarelor 
funcţii publice de execuţie vacan-

te din cadrul Direcţiei Regionale 
Vamale: În data de 26 noiembrie 
2018 (proba scrisă), ora 12.00: 
Directia Regională Vamală/ Apa-
rat propriu, Serviciul supraveghe-
re și control vamal – Comparti-
mentul echipe mobile: – 1 post 
consilier clasa I grad profesional 
debutant; – 1 post inspector clasa 
I grad profesional debutant. Biro-
ul Vamal de Interior Bistriţa Năsă-
ud, Compartiment autorizări, su-
praveghere și control al mișcării 
produselor accizabile: – 1 post in-
spector vamal clasa I grad profe-
sional debutant. Biroul Vamal de 
Interior Bihor, Compartiment au-
torizări, supraveghere și control al 
mișcării produselor accizabile: – 1 
post inspector vamal clasa I grad 
profesional debutant. Biroul Va-
mal de Interior Cluj, Comparti-
ment autorizări, supraveghere și 
control al mișcării produselor acci-
zabile: – 1 post inspector vamal 
clasa I grad profesional debutant. 
Biroul Vamal de Frontieră Sighet, 
Compartiment supraveghere și 
control vamal: – 3 posturi inspec-
tor vamal clasa I grad profesional 
debutant. În data de 28 noiem-
brie 2018 (proba scrisă), ora 
12.00: Biroul Vamal de Interior 
Bistriţa Năsăud, Compartiment fi -
nanciar contabilitate și adminis-
trativ: – 1 post inspector vamal 
clasa I grad profesional asistent. 
Biroul Vamal de Frontieră Hal-
meu, Compartiment fi nanciar 
contabilitate și administrativ: – 1 
post inspector vamal clasa I grad 
profesional asistent; Comparti-
ment supraveghere și control va-
mal: – 1 post controlor vamal cla-
sa III grad profesional debutant. 
Compartiment fi nanciar contabili-
tate și administrativ: Biroul Vamal 
de Frontieră Aeroport Baia Mare: 
– 1 post controlor vamal clasa III 
grad profesional superior. Biroul 
Vamal de Frontieră Aeroport Satu 
Mare, Compartiment informatiza-
re: – 1 post inspector vamal clasa 
I grad profesional principal; Com-
partiment fi nanciar contabilitate 
și administrativ: – 1 post inspec-
tor vamal clasa I grad profesional 
principal. Condiţiile de desfășura-
re și de participare la concurs, ac-
tele necesare pentru înscriere și 
bibliografi a sunt afi șate la sediul 
DGRFP Cluj – Napoca și pe site-ul 
instituţiei, www.anaf.ro la secţiu-
nea DGRFP Cluj Napoca – licitaţii 
și anunţuri – anunţuri – concur-
suri. Dosarele de concurs se de-
pun în perioada 24 octombrie 
2018 – 12 noiembrie 2018, la se-
diul DGRFP Cluj-Napoca, din Piaţa 
Avram Iancu, nr. 19, Cluj-Napoca, 
judeţul Cluj, et. 2, camera 215. 
Relaţii suplimentare se pot obţine 
la sediul DGRFP Cluj Napoca, etaj 
2, camera 215 și la numărul de 
telefon: 0264.592602, int. 429 și 
175.

Multinațională, 
angajează 

operatori servicii 
în cadrul 

IULIUS MALL, program 

2 schimburi, 

luni - duminică, 

net 2000. 

TELEFON 

0724.296.780, 

e-mail 
offi ceroexpertsm@

gmail.com.

Curățătorie de haine

ANGAJAEAZĂ

personal cu sau fără 
experiență.

Salariu motivant, 
tichete de masă, 

bonus-uri.

Tel. 0746-075286

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0758-356073.

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

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

SERVICII

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

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

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

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 400 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (10.15)

DIVERSE

¤ Vând pălincă de prune. Infor-
maţii la telefon 0756-942490. 
(3.10)

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

¤ Vând 2 mașini de scris marca 
"Consul" respectiv "Robotron" 
(car mare). Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0721-356827.

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ între 10 și 
12 lei RON/buc. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-265436/ 0264-535847.

¤ Cumpăr presă struguri. Infor-
maţii suplimentare la telefon 
0746-723050.

CĂRŢI

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

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (10.20)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (18.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (17.20)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă veche tip BOBÂL-
NA, cu recamier și pătuţ de copil. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(2.7)

LICITAŢII

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitaţie pu-
blică în data de 15.11.2018, ora 
10.00, următoarele bunuri mobi-
le/ imobile: – Autoutilitară N1 
Mitsubishi, model K74TGC/L200, 
an fabricaţie 2001; – Casă de lo-
cuit și teren, cota parte de 24/64 
situată în loc. Dej, str. Somcutu-
lui, nr. 121A, jud. Cluj, bunurile 
mobile/ imobile nu sunt grevate 
de sarcini. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul Servi-
ciul Fiscal Municipal Dej, str. M. 
Eminescu, nr. 2, camera 28, tele-
fon 0264.216230, int. 132 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – Info ANAF 
– anunţuri – vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate – 
Structura DGRFP Cluj.

PIERDERI

¤ MONY PERFECT CATERING 
S.R.L. cu sediul în Sânpaul, sat 
Sinpaul, nr.137, jud. Cluj, 
J12/1271/2018, C.U.I. 
39145147 declar pierdut certifi -
cat constatator emis de O.R.C. 
Cluj. Se declară nul.

¤ Pierdut legitimaţie de transport 
pe numele MAGA CONSTANTIN 
VLAD, eliberată de U.S.A.M.V. 
Cluj-Napoca. O declar nulă.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Primaria comunei Borşa cu sediul în sat Borșa, nr, 262, 
com. Borșa , jud. Cluj în baza HCL nr. 53/2018 organizea-
ză în data de 30.10.2018, ora 10, 00 licitaţie publică des-
chisa cu strigare în vederea închirierii unui spaţiu in supra-
faţă de 24,85mp.

Durata închirierii 5 ani.

Ofertele de participare se pot depune in perioada 
24.10.2018- 29.10 2018 ora 16.00 la sediul Primariei co-
munei Borsa.

Documentaţia de inchiriere se obţine prin ridicare de că-
tre cei interesaţi între orele 8,00-16,00 în perioada 
24.10.2018- 29.10.2018.

Informaţii suplimentare se pot oferi la telefon 0264 355 
474 sau la sediul instituției.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator 
judiciar al Dicamen SRL (în faliment, en faillite, in ban-
kruptcy), cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Strada BU-
CUREȘTI, Nr. 29, parter, Bloc D, Ap. 8, Judet Cluj, CUI 
18939951, J12/2761/2006, prin Hotărârea nr. 1629/2018 
pronunţaţă la data de 16.10.2018 de către Tribunalul Spe-
cializat Cluj în dosarul nr. 876/1285/2018

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi ca-
ta împotriva debitorului Dicamen SRL cu datele de identi-
fi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admi-
tere a creanţelor: 23.11.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de des-
chidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii no-
tifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 30.11.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul preli-
minar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
18.12.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Dicamen SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 2B, jud 
Cluj, la data de 05.12.2018 ora 13.00.

ANUNŢ DE MEDIU

OSMA PLAST ROMANIA S.R.L., în calitate de ti-
tular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea evaluării im-
pactului asupra mediului și continuarea procedurii privind 
emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul „Schim-
bare de destinaţie şi modifi care clădire hală de producţie 
nr. 2 – 62103-C1-U2 şi amenajări exterioare (platforme 
betonate şi alei carosabile)“, propus a fi  amplasat în Tur-
da, str. Petru Rareș, nr.11, judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamen-
tează pot fi  consultate la sediul Agenţia pentru protecţia Me-
diului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj Napoca, în zilele de 
luni–joi între orele 900-1600, vineri între orele 900-1400, pre-
cum și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la da-
ta publicării prezentului anunţ, până la data de 29.10.2018.

AUTORIZAȚIE 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, S.C. IM 
Auto Group S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„DEZMEMBRĂRI VEHICULE SCOASE DIN UZ“ din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Donath, nr. 211D, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 sau 
pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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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

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

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Persoană de contact: Alin Șandru, 

tel 0752-449012

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Aici, acum 

13:00 Teleshopping 

13:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:00 Convieţuiri 

16:00 Telejurnal 

16:05 Convieţuiri 

17:00 Telejurnal 

17:05 Interes general 

18:00 Marele război subteran 

19:00 Pulsul zilei 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 România 9 

22:30 Napoléon 

23:25 Vorbește corect! 

23:30 Iubiri celebre

ANTENA 1

13:00 Observator 

14:00 Totul pentru dragoste 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Fructul oprit 

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Visuri la cheie 

22:30 Pe bune?! 

23:30 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

15:50 Paradisul femeilor 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Cronica cârcotașilor 

22:30 Starea naţiei 

23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 Te vreau lângă mine 

15:00 Teo Show 

17:00 Un destin la răscruce 

18:45 Știrile Kanal D 

19:45 Exatlon 

23:15 FanArena 

LOOK TV

13:30 Teleshopping 

14:30 Rezumatele Ligii I 

Betano 

15:00 Teleshopping 

16:00 Footbal Stars 

16:30 Magazin UEFA 

Champions League 

17:00 Știrile Look Sport 

17:30 Liga Magazin 

18:00 Matching Champions 

19:00 Studio UEFA Champions 

League 

19:55 UEFA Champions 

League: Club Brugge – AS 

Monaco 

22:00 UEFA Champions 

League: PSG - Napoli 

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 Muncitor 
hidrometru(1/2 norma /4 ora /zi) , perioada nedeterminata, 
la Sistemul de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca- Statia 
Hidrologica Cluj-Statia Hidrometrica Apahida

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 15 noiembrie 2018 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 16 noiembrie 2018 ora 

09.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele
conditii necesare pentru ocupare post vacant;
1.Conditiile specifi ce stabilite pe baza fi sei postului:
- domiciliul candidatului sa fi e in localitatea Apahida(se 

accepta si viza de fl otant)
- disponibilitatea zilnica a candidatului la un program 

fl exibil -datorita activitatii de veghe permanenta persoana 
angajata la statia hidrometrica trebuie sa aiba disponibilitatea 
de a supraveghea in permanenta regimul hidrometric si 
pluviometric , in toate zilele anului si de a efectua observatiile 
,masuratorile si transmisiile ce se impun

2. Conditiile specifi ce referitoare la studiile necesare 
pentru ocuparea postului:

- minim studii generale (8 clase)
-vechime 0 ani

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 13 noiembrie 2018 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 starea 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.

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 27.10.2018

A zecea acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 27 octombrie 2018 şi 
va fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt 
rugaţi să le aducă la punctele de colectare puse la dispoziţia 
acestora de Rosal în colaborare cu Asociatia Ecotic:

• Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP
• Centru – zona Sala Sporturilor
• Cartierul Zorilor – Str. Meteor – in spatele blocului 

de pe str. Observatorului 107

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

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

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

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele 
electrice și electronice (DEEE) este un aspect important 
pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea 
populaţiei din următoarele considerente:

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

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

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

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

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

Menţionăm faptul că urmatoarele campanii de 
colectare se vor desfăşura conform următorului program:

- 24.11.2018
- 29.12.2018

ANUNȚ DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia 
Mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu 
modifi cările și completările ulterioare, SC Agro Daniela SRL 
anuntă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Dezmembrări 
auto“ din loc.Câmpia Turzii, str.Laminoriștilor, nr.175, jud. 
Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul „Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi: 08.00-16.30 si vineri 
08.00-14.00.
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Universitari 
la finala de box

Sala Polivalentă din Satu Mare 
găzduiește începând de luni, 
22 octombrie, și până sâmbă-
tă, 27 octombrie, fi nala 
Campionatul Naţional de Box 
pentru Cadeţi. Evenimentul 
sportiv este organizat de către 
Asociaţia Judeţeană de Box 
Satu Mare, Primăria 
Municipiului Satu Mare, 
Consiliul Judeţean Satu Mare și 
Federaţia Română de Box. 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca este reprezentat de 
trei pugiliști la această fi nală: 
Adrian Șanta (40 kg), 
Alexandru Busuioc (46,5 kg) și 
Ștefan Gergely (69 kg).

Medaliaţi pe cai 
la finala concursului 
complet
În perioada 19-21 octombrie, 
Direcţia de Creștere, Exploatare 
și Ameliorare a Cabalinelor a 
organizat fi nala Concursului 
Complet de echitaţie Prenovici 
& Nivel Introductiv și etapă de 
Sărituri peste Obstacole. 
Sportivii de la secţia de echita-
ţie a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj-Napoca s-au 
întors cu medalii de aur, argint 
și bronz. La categoria Novici, 
Sandra Takcs cu calul McEnroe 
s-a clasat pe primul loc, iar cu 
calul Hannah pe locul 3. La ace-
eași categorie, Călin Nemeș s-a 
clasat pe locul 2 cu Quirro T, iar 
cu calul Tresour de la Cour pe 
locul 4. Primele două locuri de 
la categoria Juniori au fost ocu-
pate de sportiva noastră, 
Sandra Takacs, pe primul loc 
clasându-se cu calul McEnroe, 
iar pe al doilea cu Hannah. La 
categoria Cai 6 Ani, locul 1 a 
fost câștigat de cuplul Sandra 
Takacs-McEnroe, iar locul 2 de 
cuplul Călin Nemeș-Tresour de 
la Cour.

Nutriţia sportivilor, 
subiect de dezbatere
În data de 25 octombrie, joi, cu 
începere de la ora 12:00, în 
amfi teatrul Facultăţii de 
Educaţie Fizică și Sport din ca-
drul Universităţii Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, va avea loc 
conferinţa „Importnaţa nutriţiei 
în pregătirea sportivilor de per-
formanţă”. Moderatorul eveni-
mentului va fi  Prof. Univ. Dr. 
Bogdan Vasile, iar invitatul de 
onoare este Prof. Fotis Vlachos, 
fost absolvent a FEFS în anul 
1982, fost atlet la Clubul 
Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca și, în prezent, co-
președinte la Eurodiet. 
Participarea la acest eveniment 
este gratuită.

Pe scurt

Preşedintele FIFA Gianni 

Infantino a readus planul 

pentru înfi inţarea a două 

noi competiţii globale pe 

agenda Consiliului FIFA, 

care se întruneşte de vineri 

la Kigali, în Rwanda, rela-

tează Reuters.

O mini Cupă Mondială şi un 

nou format al Cupei Mondiale 

a cluburilor se afl ă printre su-

biectele care vor fi  dezbătute 

vineri, dar FIFA nu a confi rmat 

dacă acest plan va fi  supus vo-

tului pentru aprobare.

Infantino i-a informat din 

luna mai pe membrii Consiliu-

lui FIFA despre acest plan ca-

re are în spate din punct de ve-

dere fi nanciar un grup solid şi 

serios de investitori dispuşi să 

cheltuie 25 miliarde dolari pe 

un ciclu de 12 ani, începând 

cu 2021. Nu a fost dezvăluită 

identitatea investitorilor, dar 

media susţine că este vorba de 

Grupul SoftBank (Japonia), ca-

re va forma un consorţiu ală-

turi de alte companii.

Planul a fost criticat deschis 

de cluburile şi ligile europene, 

în timp ce preşedintele UEFA 

Aleksander Ceferin a acuzat FI-

FA de vânzarea sufl etului aces-

tui sport şi a califi cat planul lui 

Infantino de „un mercantilism 

extrem de cinic şi nemilos”. În-

fi inţarea celor două competiţii 

nu a fi gurat pe agenda Congre-

sului FIFA de la Moscova, din 

luna iunie.

Mini Cupa Mondială supra-

numită Final 8 ar urma să se 

dispute o dată la doi ani, cu 

participarea a opt echipe, care 

câştigă faza continentală a Li-

gii Naţiunilor. Competiţia ar ur-

ma să se desfăşoare începând 

cu 2021 în luna octombrie şi/

sau noiembrie şi va înlocui Cu-

pa Confederaţiilor, care se dis-

pută din patru în patru ani.

Cupa Mondială a cluburi-

lor, care în prezent reuneşte 

şapte echipe în fi ecare an, ar 

urma să fi e extinsă la 24 de 

echipe şi se va juca o dată la 

patru ani.

Reamintim că în urmă cu 

câteva luni FIFA a aprobat şi 

înfi inţarea Cupei Naţiunilor în 

care a disputat deja câteva me-

ciuri şi naţionala României.

FIFA vrea să înfiinţeze 
două noi Cupe 
Mondiale de fotbal Radu Păltineanu, aventu-

rier explorator pasionat, 

a încheiat, ieri, una dintre 

cele mai spectaculoase 

experienţe: traversarea 

continentului american 

de la nord la sud, 

din Alaska până în Ţara 

de Foc, pe bicicletă.

Aventura a durat mai mult 

de trei ani, timp în care Radu 

a pedalat 34.554 de kilome-

tri, iar alţi 4.000 i-a navigat 

pe fl uviul Amazon, pornind 

de la cel mai nordic punct, 

Deadhorse, şi ajungând în cel 

mai sudic punct, Ushuaia.

Radu a început aventura 

pe data de 5 august 2015 şi a 

trecut prin Alaska (SUA) – Ca-

nada – SUA – Mexic – Guate-

mala – Belize – El Salvador – 

Honduras – Nicaragua – Cos-

ta Rica – Panama – Columbia 

– Venezuela – Brazilia – Guya-

na – Surinam – Guiana Fran-

ceză (Franţa) – Peru – Ecua-

dor – Bolivia – Argentina – 

Paraguay – Uruguay şi Chile.

„Mi-am început expediţia 

americană în tundra alaska-

nă, coborând apoi în paralel 

cu lanţul munţilor Stâncoşi, 

Canada şi Statele Unite. A ur-

mat deşertul Chihuahua, Pla-

toul Central Mexican, ascen-

siunea pe cel mai înalt vul-

can din America de Nord, 

Orizaba (5.636 m), jungla din 

sudul Mexicului şi Guatema-

la, vulcanii Americii Centra-

le şi căldura infernală a Tro-

picelor. Din Columbia, am lu-

at-o spre est, începând să 

zig-zăguiesc pe întreg conti-

nentul sud american. Au ve-

nit, pe rând, Marea Savană 

şi cascada Angel în Venezu-

ela, jungla guyaneză, Ama-

zonia şi atingerea punctului 

cel mai îndepărtat de cen-

trul Terrei, vârful Whimper 

(6.268 m) din Masivul Chim-

borazo, în Ecuador. Apoi, de-

şertul de pe coasta peruană, 

altiplano andin, unde am pe-

dalat, uneori, la peste 4.500 

de m altitudine, căldurile in-

fernale din nordul Argentinei 

şi Paraguay şi, în fi nal, stepa 

nesfârşită a Patagoniei. Pot 

spune cu mâna pe inimă: 

wow, what an amazing jour-

ney!”, a povestit bărbatul, ca-

re a avut parte şi de experi-

enţe mai puţin plăcute.

El promite că vor urma şi 

alte continente şi aventuri, 

dar nu înainte de a reveni aca-

să, în România, pentru o pe-

rioadă nedeterminată, perioa-

dă în care să scrie o carte, fi -

indcă, crede el, „această aven-

tură merită povestită”.

Radu Păltineanu, primul român 
care a traversat Americile pe bicicletă

După 13 meciuri desfăşu-

rate în actualul sezon al 

Ligii 2, Universitatea Cluj 

se afl ă într-un mare impas 

după demiterea antrenoru-

lui Adrian Falub. Acesta a 

înregistrat, în acest sezon, 

alături de echipă 7 victo-

rii, 3 egalări şi 3 înfrân-

geri, având strânse 

24 de puncte,

Claudiu Niculescu, Edi Ior-

dănescu, Cristiano Bergodi, Li-

viu Ciobotariu, Laszlo Balint, 

Bogdan Lobonţ, Florin Bratu 

şi Cristi Pustai sunt cei cu ca-

re a negociat până acum con-

ducerea clubului universitar 

dar toţi au spus pas. Principa-

lul motiv ar fi  salariul care es-

te destul de mic: 9.000 lei.

Liber de contract după ce 

la începutul actualului se-

zon al Ligii 1 a pregătit-o 

doar o lună pe CFR Cluj, 

Edward Iordănescu (40 de 

ani) nu a dus lipsă de ofer-

te în această perioadă. Pe-

trolul şi ”U” Cluj, echipe ca-

re de astăzi nu mai au an-

trenori principali, atât Leo 

Grozavu, cât şi Adrian Fa-

lub fiind demişi, l-au con-

tactat şi s-au întâlnit cu fi-

ul fostului selecţioner al Ro-

mâniei, însă negocierile cu 

clubul clujean au căzut. În 

scurta sa carieră de antre-

nor, începută în 2011, Laszlo 

Balint a pregătit echipele U-

nirea Tărlungeni (Liga 3 şi 

2), Academica Clinceni (L2), 

ASA Târgu Mureş (L2), AFK 

Csikszereda Miercurea Ciuc 

(L3) şi Sportul Snagov (L2). 

Ca "secund" a fost în staf-

ful echipei sale de suflet, FC 

Braşov, în ultimul sezon pe-

trecut în Liga 1 de clubul 

falimentar. Ioan Ovidiu Sa-

bău a vorbit şi cu acesta dar 

agentul antrenorului, Bog-

dan Apostu, spune că acţi-

onarii de la Snagov nu sunt 

dispuşi să renunţe la Balint.

Liviu Ciobotariu a declinat 

şi el oferta Universităţii Cluj 

şi e aproape să semneze cu 

Petrolul Ploieşti.

La următorul meci, cel 

cu ACS Ploi Timişoara, nici 

Cristinel Pojar nu va sta pe 

banca tehnică. Fostul jucă-

tor al Universităţii spune, 

potrivit actualdecluj.ro, că 

s-a retras din antrenorat şi 

nu are contract cu clubul, 

ajutând doar moral.

În aceste condiţii, la urmă-

torul meci, singurul care ar 

putea sta pe banca tehnică a 

clujenilor rămâne Mircea Co-

jocaru care i-a fost secund lui 

Ioan Ovidiu Sabău la toate 

echipele pe care fostul inter-

naţional le-a antrenat, în timp 

ce Pojar i-a fost secund lui 

Dan Petrescu mai mulţi ani.

În luna iunie 2018, câşti-

gul salarial mediu nominal 

brut a fost de 4.527 de lei, cu 

0,7% mai mare decât în luna 

mai, iar câştigul net a fost de 

2.721 de lei, potrivit datelor 

Institutului Naţional de Sta-

tistică - INS.

9.000 de lei! Ăsta-i salariu mic?
Niciun antrenor nu vrea să preia Universitatea Cluj, din cauza salariului „mic”. Asta 
în condițiile în care, în România, salariul mediu net este de aproximativ 2.700 de lei.

Universitatea Cluj se afl ă pe locul 5 în clasamentul Ligii 2 de fotbal

CÂT CÂȘTIGĂ UN FOTBALIST

 „La liga a doua sunt salarii foarte mici. Cred că media este de 2.000. De lei, 
nu de euro! Şi, mai grav de atât, mulţi îşi iau banii cu întârziere foarte mare"

Emilian Hulubei, președintele Asociaţiei Fotbaliștilor Amatori 
și Nonamatori, la Digi Sport Matinal (2017)
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