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ECONOMIE

Cresc tarifele RCA
ASF a publicat tarifele de referinţă pentru 
poliţele asigurărilor de răspundere civilă 
auto obligatorii (RCA).  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Un nou PUZ aprobat 
pentru blocul construit 
de fraţii Buzoianu
Fraţii Buzoianu construiesc un imobil de opt 
etaje pe strada Henri Barbusse.  Pagina 3

ACTUALITATE

Nu există nicio şedinţă 
de CJ fără ceartă
Guvernul PSD sabotează Clujul şi încear-
că să îl scoată de pe lista spitalelor de ur-
genţă, spune Alin Tişe.  Pagina 5

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

ACTUALITATE

Doi morţi şi patru răniţi 
într-un accident între Cluj şi Oradea

METEO

Judeţul Cluj, sub cod galben de ger

Un grav accident de circula-
ţie, în care au fost implicate do-
uă autoturisme şi un TIR, a 
avut loc duminică seara pe DN 
1 E60 între Cluj şi Oradea, pe 
raza localităţii clujene Poieni.

„Accidentul a avut loc pe 
DN1E60, între localităţile Po-
ieni şi Ciucea, unde din păca-
te două persoane au decedat, 
iar alte patru au fost rănite ca 
urmare a acestuia. Circulaţia a 

rămas blocată din cauza auto-
trenului răsturnat perpendicu-
lar pe carosabil”, transmite I-
SU Cluj.

Două autospeciale cu modul 
de descarcerare au intervenit 
din cadrul Detaşamentului de 
Pompieri Huedin, alături de trei 
ambulanţe SMURD, din care 
una de terapie intensivă, şi un 
echipaj al Serviciului de Am-
bulanţă Judeţean Cluj Un val de frig va cuprinde 

treptat toată ţara şi va fi  în in-
tensifi care, astfel că se vor înre-
gistra temperaturi cu peste 
10…15 grade mai coborâte de-
cât valorile normale pentru a-
ceastă perioadă din an, au anun-
ţat meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi  
negative în toate regiunile şi va 
fi  ger dimineaţa şi noaptea, la 
început cu precădere în jumăta-
tea de nord, apoi şi în restul te-

ritoriului, iar intensifi cările tem-
porare ale vântului vor amplifi -
ca senzaţia de rece.

De asemenea, Administraţia 
Naţională de Meteorologie 
(ANM) a emis, sâmbătă, o aten-
ţionare cod portocaliu de ger, ca-
re vizează Moldova, estul Tran-
silvaniei, Oltenia, Muntenia şi 
Dobrogea şi care intră în vigoa-
re luni dimineaţa. Meteorologii 
avertizează că se vor înregistra 
şi minus 22 de grade Celsius.
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• operator date

• șofer categoria B

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

STEAGUL UE A AJUNS LA CLUJ. Ieri, operațiunea „Aducem steagul înapoi” a ajuns la Cluj. Steagul 
adus de voluntari care au străbătut restul Europei s-a oprit la Clopot, din drumul lui spre București. 
Înainte de a ajunge în inima Clujului, alergători și bicicliști au preluat steagul în capătul vestic al 
localității Florești și l-au adus pe artera principală a orașului până în centru. Astăzi pleacă mai 
departe, va ajunge la Târgu Mureș, urmând ca în 6 martie să ajungă la București.

Drumuri şi Poduri Cluj funcţionează pe avarie. 
Majorarea de capital social cu 2 mil. €, făcută degeaba?

Când vin noile autobuze?
Consilierii locali vor aproba într-o şedinţă extraordinară, care va avea loc miercuri, bugetul de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca. Pagina 3 
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Venituri de 31 mil. € pentru CTP în 2018 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Pe scurt

Accident mortal. 
Un taximetrist a spulberat o 
femeie pe trecerea de pietoni

Un taximetrist a accidentat mortal, sâmbă-
tă, o femeie de 61 de ani pe strada Traian 
Vuia. ”Sâmbătă, în jurul orei 11:30, un con-
ducător auto care circula pe strada Traian 
Vuia, înspre centrul municipiului, a surprins 
și accidentat mortal o femeie, de 61 de ani, 
din Cluj-Napoca, care, în calitate de pieton, 
s-ar fi  angajat regulamentar în traversarea 
străzii, pe trecerea pentru pietoni”, spun re-
prezentanţii IPJ Cluj.

Gripa mortală a făcut 
o victimă şi la Dej
O femeie în vârstă de 59 de ani din Dej a 
murit joi seara la Spitalul Municipal Dej, du-
pă ce în urmă cu câteva zile fusese interna-
tă cu simptome de gripă.
”N-a putut fi  preluată la Cluj-Napoca din lip-
să de locuri, având în vedere că toate spita-
lele sunt pline. A fost confi rmat ca fi ind un 
caz de gripă de tip A, pacienta fi ind cu imu-

nitate scăzută și din cauza multiplelor alte 
afecţiuni medicale”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Spitalului Municipal Dej, 
Antonela Nicoară pentru Someșeanul.ro. 
Conform rudelor femeii, pacienta în vârstă 
de 59 de ani a intrat aseară în stop car-
dio-respirator și nu a mai putut fi  readusă 
la viaţă de medicii dejeni, care au fost ne-
voiţi să declare decesul. Spitalul Municipal 
Dej este în stare de carantină, măsura fi ind 
luată din cauza creșterii numărului de infec-
ţii respiratorii de etiologie virală (gripă).

Şofer încătuşat după ce 
poliţiştii l-au urmărit în trafic 
Urmărire ca în fi lme sâmbătă dimineaţă în 
centrul municipiului Cluj-Napoca, un auto-
turism BMW fi ind urmărit în trafi c de ma-
șini de poliţie. Tânărul cu BMW-ul înmatri-
culat în Brașov a ajuns pe strada Horea, cu 
direcţia spre gară, unde a pătruns pe con-
trasens, intrând în coliziune cu un alt auto-
turism, marca Volkswagen. Imediat, poliţiș-
tii au sărit din mașina de serviciu și l-au în-
cătușat pe șoferul teribilist. Potrivit martori-
lor, acţiunea de urmărire ar fi  început pe 

strada Napoca și a continuat până pe stra-
da Horea. Tot martorii povestesc că tânărul 
care conducea autoturismul BMW ar fi  sub 
infl uenţa unor substanţe.

O maşină a „zburat” până 
în sensul giratoriu din Mărăşti

Un șofer din Cluj a aterizat cu mașina în 
mijlocul sensului giratoriu din cartierul 
Mărăști după ce ar fi consumat o cantita-
te mare de alcool. Mașina era sâmbătă 
dimineaţă pe insula de la intersecţia din-
tre străzile Fabricii și Aurel Vlaicu, vizibil 
„șifonată", din spusele martorilor oculari 
de pe pagina de Facebook Info Trafic Cluj 
din cauza vitezei excesive pe care o avea 
la momentul impactului.
Incidentul s-a petrecut în noaptea de vineri 
spre sâmbătă, iar la faţa locului au venit 
echipaje de la pompieri și de la poliţie. 
Numeroși conducători auto au imortalizat 
momentul atât prin imagini foto, cât și prin 
videoclipuri. Unii dintre aceștia susţin că șo-
ferul care a provocat accidentul se afl a sub 
infl uenţa băuturilor alcoolice.

Consiliul Judeţean Cluj a 

decis vineri într-o şedinţă 

extraordinară majorarea 

capitalului social la 

Societatea Drumuri şi 

Poduri Judeţene cu 8 

milioane lei (aproximativ 

2 milioane euro) ca măsu-

ră pentru salvarea aceste-

ia de la insolvenţă.

„Trebuie să fi m foarte con-

ştienţi de faptul că este o mă-

sură care va ajuta societatea 

pe termen scurt şi mediu. Nu 

şi pe termen lung. (...) Nici as-

tăzi nu îmi este clar cum e po-

sibil să ajngem la situaţia în 

care noi Consiliul Judeţean, 

prin preşedintele de atunci, îi 

dăm dispoziţii de lucru aces-

tei societăţi, lucrează, face lu-

crări de 3-4 milioane şi pe ur-

mă nu mai recepţionăm, nu 

mai plătim şi culmea ajungem 

în instanţă noi acţionarul 100% 

a societăţii cu societatea noas-

tră. Eu sincer m-aş ruga ca noi 

Consiliul Judeţean să pierdem 

procesul cu societatea, în fe-

lul acesta să-şi încaseze banii 

fi indcă au lucrat pentru aceş-

ti bani”, a spus consilierul ju-

deţean Dorel Secară (PNL).

Consilierii au dezbătut şi 

din ce îşi va acoperi societa-

tea cheltuielile curente timp 

de trei luni de zile.

„În ceea ce priveşte chel-

tuielile curente ne descurcăm 

foarte greu, din ce în ce mai 

greu. Noi mai avem de înca-

sat din lucrări făcute anul tre-

cut în jur de 600.000 de lei. 

Mai avem de încasat de pe 

Consiliul Judeţean din activi-

tatea de iarnă din perioada 

15-31 ianuarie şi evident vom 

avea de încasat ceea ce s-a lu-

crat până în data de 15 fe-

bruarie. Probleme mai mari 

avem pentru a ne asigura în 

acest moment fonduri fi nan-

ciare pentru a plăti furnizorii 

de motorină, noi avem un nu-

măr mare de maşini, pentru 

a interveni pe perioada de iar-

nă. Sigur că acţionăm numai 

şi numai atunci când se im-

pune, dar acest necesar de 

motorină de urgenţă noi tre-

buie să îl asigurăm. De ase-

menea, am reuşit să plătim şi 

drepturile salariale la anga-

jaţi. Noi am luat toate măsu-

rile pe care puteam să le lu-

ăm până în acest moment cu 

privire la reducerea cheltuie-

lilor, cu privire la stoparea 

unor lucrări pe care le-am pu-

tea face pentru Consiliul Ju-

deţean sau pentru alţi bene-

fi ciari”, a precizat directorul 

societăţii Călin Platon.

Consilierul judeţean Laura 

Chiorean (PSD) a atras aten-

ţia că este nevoie, totuşi, de 

un plan de reorganizare pen-

tru că o majorare de capital 

nu rezolvă problema.

„Va fi  nevoie de un plan 

de reorganizare pe care să vi-l 

asumaţi întrucât o simplă ma-

jorare de capital nu va rezol-

va problema societăţii din 

punctul meu de vedere decât 

pe un termen scurt. Planul de 

reorganizare poate fi  făcut în 

cadrul procedurii de insolven-

ţă, dar în acelaşi timp şi so-

cietatea îşi poate asuma un 

plan de reorganizare. O sim-

plă majorare de capital nu va 

rezolva această problemă”, a 

spus Chiorean.

Preşedintele CJ Cluj, Alin 

Tişe, spune că banii nu vor fi  

viraţi până când nu vor fi  în-

deplinite condiţiile legale pri-

vind ajutorul de stat.

Societatea Drumuri şi Po-

duri Cluj SA a estimat un pro-

fi t brut pe anul 2018 de 1,2 

milioane lei.

DRUMURI ŞI PODURI CLUJ FUNCŢIONEAZĂ PE AVARIE

Majorarea de capital social 
cu 2 mil. €, făcută degeaba?
Banii, care vor fi alocaţi doar peste 2-3 luni în funcţie de răspunsul Consiliului 
Concurenţei că măsura este legală, ajută societatea doar pe termen scurt.

Societatea Drumuri şi Poduri Cluj SA a estimat un profi t brut pe anul 2018 de 1,2 milioane lei
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Fraţii Buzoianu construiesc 

un imobil de opt etaje pe 

strada Henri Barbusse, iar 

prin noul Plan Urbanistic 

General (PUZ), care va fi  

aprobat într-o şedinţă 

extraordinară de Consiliu 

Local, Primăria stabileşte 

noi condiţii pentru clădire.

Felinvest SA, societatea con-

trolată de fraţii Buzoianu, con-

struieşte o clădire de locuinţe, 

spaţii de birouri şi spaţii co-

merciale pe strada Henri Bar-

busse nr. 44-46 cu un regim 

de înălţime de opt etaje, zona 

fi ind reglementată urbanistic 

anterior prin PUZ aprobat în 

2017 în baza căruia s-au edi-

fi cat două imobile de birouri 

şi un imobil de locuinţe colec-

tive. Terenul, în suprafaţă de 

2,05 hectare, este situat în zo-

na estică a municipiului 

Cluj-Napoca, pe platforma in-

dustrială a fostei fabrici Felea-

cul. Zona este delimitată de 

strada Henri Barbusse, Cibinu-

lui şi Iazului.

Odată cu aprobarea actu-

alului Plan Urbanistic Gene-

ral, Primăria a cerut elabo-

rarea unei noi documentaţii 

de urbanizare.

Datorită faptului că zona 

mai conţine suprafeţe bune pen-

tru edifi cat, fraţii Buzoianu do-

resc construcţia unui imobil 

mixt de locuinţe colective, bi-

rouri şi spaţii comerciale.

Potrivit Primăriei, pentru 

documentaţia PUZ se stabi-

lesc următoarele reglemen-

tări urbanistice:

Funcţiune predominantă: 

structură funcţională mixtă, in-

cluzând locuire colectivă, acti-

vităţi administrative, activităţi 

de administrare a afacerilor. Lo-

cuirea va ocupa între 30 şi 70% 

din suprafaţa construită desfă-

şurată totală. Parterele spre stra-

da vor avea funcţiuni de inte-

res spre public

Înălţime maximă admisă: 

înălţimea la cornişă nu va de-

păşi 22 metri, iar înălţimea eta-

jului retras nu va depăşi 25 me-

tri, respectiv S+P+5E+R+Et. 

Pentru ultimul nivel, cu desti-

naţie strict tehnică, se acceptă 

o înălţime maximă de 28 metri. 

Se admit nivele parţiale cu con-

diţia încadrării în înălţimea la 

cornişă şi totală reglementată.

Accesul maşinilor va avea 

loc din străzile Henri Bar-

busse şi Cibinului, iar staţi-

onarea autovehiculelor se va 

face în incintă.

„Dimensiunea şi forma su-

prafeţei de teren rămase ne-

construite face imposibilă im-

plementarea principiului cvar-

talului. Parcela ce se va dez-

membra, respectiv zona libe-

ră de construcţii nu justifi că 

condiţionarea unui front de 

minim 18 metri sau o parcelă 

regulată cu adâncime mai ma-

re decât lăţimea. Clădirile se 

vor amplasa în aliniamentul 

existent – este imposibilă rea-

lizarea unui regim de constru-

ire închis din cauza clădirilor 

existente în zonă – limitarea 

construirii la 20 de metri faţă 

de aliniament nu ar duce la o 

utilizare efi cientă a parcelei – 

retragerile faţă de limitele la-

terale ale parcelelor va fi  de 

minim 6 metri – se va respec-

ta înălţimea la cornişă de 22 

metri, însă se solicită ca înăl-

ţimea maximă a etajului retras 

să fi e de 25 metri, iar pentru 

ultimul nivel, cu destinaţie 

strict tehnică, 28 metri”, se 

menţionează în referatul de 

aprobare al proiectului.

Presa locală a semnalat fap-

tul că Octavian Buzoianu, can-

didat independent susţinut de 

PSD pentru fotoliul de primar 

al municipiului Cluj-Napoca 

la alegerile din 2016, constru-

ieşte imobilul de opt etaje în 

mijlocul unei zone rezidenţi-

ale de case. După cum era de 

aşteptat, vecinii se plâng fap-

tul că nu mai au intimitate, 

nici lumină solară şi că le va 

scădea valoarea proprietăţi-

lor. Înălţarea mastodontului 

de 8 etaje al fraţilor Buzoia-

nu vine în completarea com-

plexului Cluj Business Center.

Primăria Cluj-Napoca aprobă un nou PUZ pentru blocul 
cu 8 etaje construit de fraţii Buzoianu

Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca SA a 

estimat venituri din vân-

zarea biletelor şi abona-

mentelor pe anul 2018 în 

valoare de 27,6 milioane 

de euro. Totodată, compa-

nia spune că investiţiile 

în acest an vor depăşi 

suma de 120,6 milioane 

euro. Banii vor merge pe 

achiziţia unor autobuze 

noi, dar şi second-hand.

Potrivit referatului de 

aprobare al hotărârii de Con-

siliu Local, CTP Cluj-Napo-

ca SA a estimat veniturile to-

tale bugetate în anul 2018 de 

142,5 milioane lei, din care 

veniturile din transportul de 

călători se ridică la suma de 

127,3 milioane lei.

În anul 2017, Compania de 

Transport Public Cluj-Napoca 

SA a efectuat transport de că-

lători în unităţile administra-

tiv teritoriale Cluj-Napoca, A-

pahida, Baciu, Chinteni, Ciu-

rila, Feleacu şi Floreşti.

„Comparând veniturile 

din transportul de călători 

s-a înregistrat o creştere a 

acestora în 2017 faţă de 2016 

cu 2,43% (121,3 milioane lei 

în 2017 faţă de 118,4 milioa-

ne lei în 2016). În condiţiile 

în care în ambii ani compa-

raţi s-a efectuat transport pe 

aceleaşi localităţi, creşterea 

se datorează atragerii unor 

clienţi noi spre transportul 

public de persoane şi pe fi -

delizarea altor clienţi (clienţi 

ocazionali care preferau bi-

letele şi acum folosesc abo-

namente). Această tendinţă 

de creştere a veniturilor din 

transport faţă de anul prece-

dent a devenit o constantă 

a ultimilor ani, astfel că şi 

pe anul 2018 estimăm o creş-

tere a acestor venituri. În 

condiţiile în care tarifele cu 

care operează Compania de 

Transport vor rămâne la fel 

pe parcursul anului, prin a-

plicarea acestui procent de 

2,43% veniturilor din trans-

port de călători pe anul 2017, 

rezultă un venit prognozat 

din această categorie în anul 

2018 de 124,3 milioane lei. 

La această sumă se mai adau-

gă sumele ce vor fi  primite 

de la Primăria Cluj-Napoca 

pentru sistemul de ticketing. 

Astfel, în bugetul primăriei 

pe anul 2018 a fost prevăzu-

tă pentru compania noastră 

suma de 3 milioane lei pri-

vind defi citul de cash al sis-

temului de ticketing. Siste-

mul de ticketing fi ind inte-

grat în sistemul de transport 

de călători, veniturile din de-

fi citul de cash se vor adău-

ga la veniturile estimate, re-

zultând venituri prognozate 

din transportul de călători 

în anul 2018 de 127,3 mili-

oane lei”, spune conducerea 

companiei de transport.

În ceea ce priveşte partea 

de cheltuieli, în anul 2017 

cheltuielile de natură salaria-

lă au fost prognozate în bu-

get în suma de 60,7 milioane 

lei, iar pentru anul 2018 s-a 

planifi cat în buget suma de 

77,2 milioane lei.

„Dacă extragem din a-

ceastă creştere a cheltuieli-

lor de natură salarială pe 

anul 2018 influenţa trecerii 

obligaţiilor de la angajator 

la angajat – mai exact suma 

de 12,2 milioane lei – rezul-

tă o creştere comparabilă în 

2018 de 5,1 milioane lei. Din 

această sumă 2 milioane re-

prezintă o creştere a salari-

ilor ca urmare a creşterii nu-

mărului de angajaţi în anul 

2018. Anul trecut numărul 

mediu de angajaţi a fost de 

1356, iar pentru anul 2018 

numărul mediu de salariaţi 

a fost prognozat la 1410. 

Tot datorită acestei creşteri 

a salariaţilor s-a planificat 

şi o creştere a cheltuielilor 

cu tichetele de masă cu 

125.000 lei”, se arată în do-

cumentul citat.

Venituri de 31 mil. euro pentru CTP 
în 2018. Când vin noile autobuze?
Consilierii locali vor aproba într-o şedinţă extraordinară, care va avea loc miercuri, bugetul de venituri 
şi cheltuieli pe anul 2018 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

CTP spune că investiţiile în acest an vor depăşi suma de 120,6 milioane euro. Banii vor merge pe achiziţia unor autobuze noi, dar şi second-hand

Conducerea CTP Cluj-Napoca spune că pentru anul 2018 s-au 
bugetat cheltuieli pentru investiţii în sumă totală de 555,6 
milioane lei. (120,6 milioane euro):

- 15 autobuze articulate Mercedes în valoare de 21,3 milioane 
lei. „A fost semnat cu câștigătorul licitaţiei un acord cadru, pre-
cum și două acorduri subsecvente care prevăd livrarea celor 15 
autobuze până în data de 9 martie. Sursa investiţiei este din 
creditul bancar contractat de CTP Cluj-Napoca”, transmite CTP.

- 60 autobuze nearticulate în valoare de 59,5 milioane lei. „Sursa 
investiţiei este din creditul bancar contractat de CTP Cluj-Napoca. 
S-a organizat licitaţia în 2017, aceasta a fost anulată, s-a reluat și 
momentan este în desfășurare. Se estimează sosirea autobuzelor 
spre sfârșitul anului”, mai spune conducerea CTP.

- 12 autobuze articulate second-hand în valoare de 1,7 mi-
lioane lei din surse proprii și tot din surse proprii 6 autobu-

ze nearticulate second-hand în valoare de 600.000 lei.

Pe lângă acestea, Primăria Cluj-Napoca a precizat deja că a 
demarat procedura de achiziţie a 22 de tramvaie (227 milioa-
ne lei) și 50 de troleibuze (116 milioane lei) pe fonduri euro-
pene. Tot din fonduri europene ar urma să se achiziţioneze și 
19 autobuze electrice în valoare de 54 milioane lei.

Mai urmează staţii autobuze electrice în valoare de 800.000 de 
lei care vor fi  puse în funcţiune în luna aprilie, sursa fi ind fonduri 
de la Guvernul Elveţian, la fel ca cele 11 autobuze electrice în va-
loare de 32 milioane lei, care ar trebui livrate tot în luna aprilie.

CTP are în vederea și modernizarea depoului de tramvaie 
Grigore Ignat, lucrări realizate tot din fonduri europene și 
care se ridică la suma de 23,9 milioane lei, dar și înlocuirea 
reţelei de contact pentru troleibuze în valoare de 9,4 milioa-
ne lei tot cu bani de la UE.

Ce investiţii are în plan Compania pentru acest an
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Judeţele Cluj, Alba, 

Mureş, Braşov, Arad şi 

Timiş sunt cele care au 

atras investiţii străine de 

peste 1 miliard de euro.

În cel mai atractiv judeţ 

din punctul de vedere al in-

vestitorilor străini, Timiş, sto-

cul de investiţii străine era 

de 3,5 miliarde de euro, ara-

tă a treia ediţie a studiului 

„Capitalul privat românesc”, 

realizat de Ziarul Financiar 

şi Patronatul Investitorilor 

Autohtoni (PIAROM).

Banca Naţională a inclus 

pentru prima dată în studiul 

său asupra investiţiilor stră¬ine 

datele defalcate pe judeţe în ce-

ea ce priveşte soldul de inves-

tiţii directe la 31 decembrie 

2016. Timişul este pe primul 

loc între judeţele României la 

atragerea de investitori străini 

în afară de judeţul Ilfov şi mu-

nicipiul Bucureşti.

Zona Bucureşti-Ilfov avea 

un stoc al investiţiilor străine 

atrase de aproape 40 de mili-

arde de euro, adică 60% din 

cele 66 de miliarde de euro în-

registrate la acea dată.

Investiţii străine directe re-

duse înseamnă o cifră de afa-

ceri consolidată a companiilor 

rezidente în judeţul respectiv 

foarte redusă. Gorjul e al trei-

lea judeţ de la coadă din punc-

tul de vedere al cifrei de afa-

ceri în 2016, cu un rulaj de doar 

7,1 miliarde de lei.

Vecini de clasament sunt 

Teleorman, cu 5,5 miliarde de 

lei afaceri şi doar 98 milioane 

de euro investiţii atrase, şi Giur-

giu, cu 5,5 miliarde de lei afa-

ceri şi 127 milioane de euro 

investiţii atrase. De altfel, ce-

le şapte judeţe afl ate sub limi-

ta de 100 de milioane de euro 

investiţii străine directe – Vas-

lui, Vrancea, Mehedinţi, Brăi-

la, Botoşani, Teleorman, Gorj 

– au afaceri de maximum 8 

miliarde de lei pe an.

În lipsa investiţiilor străine, 

puterea economică a acestor 

judeţe este mult diminuată. In-

vestitorii străini creează în re-

giunile unde vin un ecosistem: 

companii care furnizează ma-

terie primă sau materiale, echi-

pamente sau diverse servicii. 

Pe de altă parte, un număr mai 

mare de salariaţi şi salariile 

mai mari ale acestora creează 

cerere pentru consum şi inves-

tiţii în imobiliare.

Judeţele care au atras in-

vestiţii străine directe de pes-

te 1 miliard de euro – Dolj, 

Cluj, Alba, Constanţa, Mureş, 

Braşov, Prahova, Arad, Argeş 

şi Timiş – au afaceri de peste 

20 de miliarde de lei. 

Clujul a adunat investiţii străine 
de 1,7 miliarde de euro

Românii au înfi inţat, în 

ianuarie, 9.878 de compa-

nii noi, în creştere cu 

80,4% faţă de ianuarie 

2017, arată statisticile 

publicate vineri de Ofi ciul 

Naţional al Registrului 

Comerţului (ONRC).

Cea mai mare dinamică a 

fost înregistrată în agricultu-

ră, silvicultură şi pescuit, cu 

o creştere de 285,63%, de la 

348 de fi rme în ianuarie 2017 

la 1.342 în ianuarie 2018.

Creşteri importante s-au în-

registrat şi în intermedieri fi -

nanciare şi asigurări (+121,67%, 

până la 133 de fi rme), distri-

buţia apei, salubritate, gestio-

narea deşeurilor, activităţi de 

decontaminare (+104,17%, pâ-

nă la 49 de fi rme) şi în activi-

tăţi de spectacole, culturale şi 

recreative (+97,56%, până la 

324 de fi rme).

În topul judeţelor şi oraşe-

lor ţării, lider detaşat rămâne 

Bucureştiul, cu 1.455 înregis-

trări de fi rme în ianuarie, cu 

58,32% mai multe faţă de ia-

nuarie 2017.

Pe locul al doilea se menţi-

ne judeţul Cluj, cu 491 de în-

registrări, în creştere cu 59,42%, 

pe poziţia a treia a rămas jude-

ţul Timiş, cu 428 de fi rme 

nou-înfi inţate, cu 63,98% mai 

multe faţă de ianuarie 2017, iar 

pe patru este Bihor (+106,35%, 

până la 390 de fi rme).

Românii au înfi inţat, anul 

trecut, 136.699 de companii 

noi, în creştere cu 28,98% fa-

ţă de 2016.

În 2016 au fost înfi inţate în 

România 105.982 de compa-

nii noi, în scădere cu 6,35% 

faţă de 2015, peste două tre-

imi dintre entităţiile noi înre-

gistrate fi ind SRL-uri.

În 2015 s-au înfiinţat 

113.167 de fi rme, dintre care 

64.417 au fost SRL-uri, iar 

31.789 – PFA-uri.

Clujul, pe locul doi în țară
la numărul firmelor 
înfiinţate în ianuarie 2018

Tariful mediu pentru per-

soanele fi zice este cu 9% 

mai mare decât cel din 2017, 

iar cel pentru persoanele 

juridice – cu 11% mai mare.

„Tariful de referinţă mediu 

ponderat în funcţie de numă-

rul de expuneri pe fi ecare seg-

ment pentru persoane fi zice 

este de 756 de lei, compara-

tiv cu 692 de lei conform ta-

rifului de referinţă anterior 

(+9%), iar pentru persoane 

juridice este de 1.752 de lei, 

comparativ cu 1.574 de lei 

conform tarifului de referinţă 

anterior (+11%)”, se arată 

într-un comunicat al ASF.

Schimbarea relativă a pri-

mei de risc de referinţă com-

parativ cu cea din tariful de re-

ferinţă anterior nu este consis-

tentă la nivelul tuturor catego-

riilor de autovehicule, existând 

„atât scăderi, cât şi creşteri de 

valoare”, precizează ASF.

Tarifele de referinţă vin în 

contextul creat de cadrul le-

gislativ primar şi secundar ac-

tual, care introduce prevederi 

şi instrumente noi pentru pia-

ţă. Printre acestea se numără 

şi un sistem de Bonus-Malus 

care răsplăteşte comportamen-

tul corect în trafi c.

„Acum – precizează ASF – 

şoferii care ajung la clasa ma-

ximă de bonus (B8) primesc 

o reducere de 50% a tarifului 

de primă, faţă de 32% cât e-

ra prevăzut de reglementări-

le anterioare”.

Potrivit ASF, la data de 31 

decembrie 2017, conform da-

telor disponibile din baza de 

date CEDAM, aproximativ 83% 

din poliţele RCA pentru persoa-

ne fi zice se afl ă în clasele de 

bonus B1-B8, în categoria ma-

ximă B8 afl ându-se 48% din 

poliţe. Pentru persoanele juri-

dice, aproximativ 76% din po-

liţe se afl ă în clasele de bonus 

B1-B8, în categoria maximă B8 

afl ându-se 26% din poliţe. Ast-

fel, ca urmare a modifi cării le-

gislaţiei cu privire la sistemul 

de Bonus-Malus, „reducerile 

procentuale disponibile sunt 

mai mari decât au fost aplica-

te în trecut”, menţionează ASF.

Tarifele de referinţă au fost 

calculate, potrivit prevederi-

lor legale, de o companie in-

dependentă în funcţie de: ca-

tegoriile de vehicule (autotu-

risme, autovehicule transport 

marfă, autovehicule transport 

persoane etc.), de tipul asigu-

ratului (persoană juridică/per-

soană fi zică), de vârsta asigu-

raţilor în cazul persoanelor fi -

zice, precum şi de caracteris-

ticile tehnice ale vehiculelor 

(capacitatea cilindrică sau pu-

terea, masa maximă autoriza-

tă, numărul de locuri).

Tariful de referinţă este un 

reper pentru consumatori în 

ceea ce priveşte preţul poliţe-

lor auto obligatorii şi repre-

zintă, împreună cu factorul 

N, elementele în baza cărora 

este stabilit pragul aferent în-

cadrării unui asigurat în cate-

goria de client cu risc ridicat. 

Tarifele de referinţă nu repre-

zintă tarife la care sunt înche-

iate poliţele RCA în piaţă.

CÂT TREBUIE SĂ PLĂTEASCĂ ŞOFERII PENTRU FIECARE CATEGORIE

Cresc tarifele RCA
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a publicat tarifele de referinţă 
pentru poliţele asigurărilor de răspundere civilă auto obligatorii (RCA). 

Tariful mediu pentru persoanele fi zice este cu 9% mai mare decât cel din 2017

VEZI AICI NOILE TARIFE 
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Prezent la Conservative 

Political Action Conference 

2018, senatorul şi liderul 

PMP Cluj PMP Cristian 

Lungu (foto stânga) , l-a 

abordat pe John Bolton, fost 

ambasador al SUA la ONU şi 

personaj politic extrem de 

infl uent în Administraţia 

Donald Trump, despre rolul 

pe care Rusia îl joacă în 

Europa de Est.

„Administraţia Obama a fă-

cut greşelii strategice de ne-

iertat după invazia Ucrainiei 

de Est, când a promis că nu 

va permite acest lucru, dar nu 

a acţionat în nici un fel. Ru-

sia şi-a consolidat, astfel, ro-

lul de jucător cu greutate în 

regiune şi asta i-a permis să 

îşi extindă infl uenţa în Siria. 

Preşedintele Trump nu va per-

mite agresiunile Rusiei în Eu-

ropa de Est precum Obama!” 

a afi rmat ambasadorul.

Senatorul Lungu, preşedin-

tele PMP Cluj, a prticipat ca 

invitat la CPAC 2018, un eve-

niment politic de anvergură 

naţională în Statele Unite, ce 

are loc în Washington DC anu-

al şi care reuneşte lideri poli-

tici conservatori, membri şi 

susţinători ai Partidului Repu-

blican din SUA. Conferinţa 

anuală include invitaţi de sea-

mă precum preşedintele SUA 

Donald Trump, vicepreşedin-

tele Mike Pence şi senatorul 

Ted Cruz (R-TX), fost candi-

dat la preşedinţia SUA.

Anterior, senatorul PMP Cris-

tian Lungu, a discutat şi cu se-

natorul TED Cruz (R-TX) discu-

ţii în care a amintit despre im-

portanţa Parteneriatul strategic 

pentru secolul XXI dintre Româ-

nia şi Statele Unite, despre situ-

aţia politica din Europa Centra-

lă şi de Est, problematica imi-

granţilor din Europa, noile ame-

ninţări de securitate precum ane-

xarea Crimeei dar şi despre dez-

baterea din România cu privire 

la defi nirea familiei, conserva-

torul american precizând că fa-

milia trebuie menţinută în for-

ma ei tradiţională.

De asemenea, în cadrul con-

vorbirilor, senatorul PMP, a ară-

tat că formaţiunea pe care o re-

prezintă, are la bază o doctri-

nă creştin-democrată şi împăr-

tăşeşte acelaşi punct de vede-

re cu privire la subiectul pri-

vind defi nirea familiei precum 

republicanii din Congresul Sta-

telor Unite ale Americii.

„Trump nu va permite agresiunile Rusiei 
în Europa de Est precum Obama!”

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Alin Tişe, 

este de părere că 

Guvernul PSD încearcă 

să scoată judeţul Cluj de 

pe lista oraşelor unde se 

va construi un spital 

regional de urgenţă.

În şedinţa extraordinară 

de Consiliu Judeţean s-a dez-

bătut un proiect de hotărâ-

re privind un protocol de a-

sociere între Consiliul Jude-

ţean şi Ministerul Sănătăţii 

„pentru facilitarea derulării 

şi respectarea termenelor de 

implementare a proiectului 

de construire a Spitalului Re-

gional de Urgenţă Cluj”.

Discutarea proiectului a 

dus la o ceartă între Tişe şi 

consilierul judeţean Remus 

Lăpuşan (PSD).

„În continuare constat că 

doamna prim ministru tot 

nu înţelege. Am considerat 

prima dată că a fost o eroa-

re, iar a afirmat că nu avem 

teren destul, ceea ce este o 

porcărie pentru că v-am spus 

că acum se doreşte un spi-

tal puţin mai mare, diferit 

cu un alt modul. Şi se do-

reşte aplicarea acelui mo-

dul în toată ţara. Am expli-

cat şi mai explic, acel mo-

dul practic are teren sufici-

ent pentru că el este pozi-

ţionat în cele 14 hectare de 

teren. Modulul iniţial comu-

nicat cu noi a necesitat un 

PUZ pe care l-am făcut acum 

un an, iar acum practic se 

solicită modificarea PUZ-ului 

pentru că modulul de spi-

tal propus de minister este 

mai mare decât modulul 

vechi. În esenţă, la sol avea 

spitalul, de exemplu, un 

hectar, acum are 2 hectare 

dar în acelaşi areal de 14 

hectare. Nu se pune proble-

ma că nu este teren destul. 

Suntem în procedură de ac-

tualizare a PUZ-ului. Nu în-

ţeleg de ce tot perseverea-

ză în a afirma că noi Clujul 

avem o problemă în sensul 

că nu ne ajunge terenul”, a 

spus Tişe.

Acesta a mai spus că “nu 

are încredere în acest Gu-

vern PSD”.

„Din contră, senzaţia mea 

este că aceste luări de pozi-

ţie numai împotriva Cluju-

lui cum că terenul nu e su-

ficient, când de fapt avem 

cel mai mare teren din ţară, 

este să nu fie făcut făcut cu 

scopul de a scoate Clujul de 

pe această listă a celor spi-

tale care urmează a fi făcu-

te”, a spus Tişe.

Remus Lăpuşan i-a trans-

mit la Tişe să aibă în vede-

re dezastrul de la nivelul 

Consiliului Judeţean.

Redăm în continuare cear-

ta dintre cei doi:

Remus Lăpuşan: Dom-
nule preşedinte, nu are cum 

să fie scos. E în acord cu 
Comisia Europeană. E sem-
nat. La Craiova s-a cerut 
schimbarea locaţiei. Tre-
buie să aveţi încredere şi 
să nu fiţi supărat. Eu în-
ţeleg că trebuie să facem 
şi puţină politică dar hai-
deţi să vedem cum reuşim 
administrativ să rezolvăm 
situaţia.

Alin Tişe: Eu rămân la 
ideea că acest Guvern vrea 
să saboteze acest proiect 
pentru că altminteri nu-mi 
explic această insistenţă. 
În cazul Clujului nu e ade-
vărat că nu avem teren su-
ficient. Ce se va întâmpla 

dacă peste o lună iar schim-
bă Ministerul modulul?

Remus Lăpuşan: Nu se 
mai schimbă, sunt semna-
le de la Comisia Europeană 
că trebuie să intrăm în li-
nie dreaptă pentr că altfel 
vom avea probleme cu fi -
nanţarea, dezangajarea, cu 
termenele. Toată lumea fa-
ce presiuni ca lucrurile să 
meargă înainte.

Alin Tişe: Eu sper. Chiar 
dacă e un guvern dezastru-
os sper măcar pe linia spi-
talelor...

Remus Lăpuşan: Domnu-
le preşedinte, dacă intrăm 
în povestea asta. Domnul 

Boc a fost şi mai dezastru-
os ca prim ministru pentru 
că putea să înceapă atunci. 
Eraţi acolo.

Alin Tişe: Fac apel la gru-
pul PSD să transmită Gu-
vernului ca nu cumva să 
saboteze judeţul Cluj pen-
tru că dincolo de culoarea 
politică a celor care conduc 
judeţul, cred că interesul 
public trebuie să fi e pe pri-
mul plan. Încercarea de a 
tot duce discuţia la Cluj că 
nu avem teren destul îmi 
este că se urmăreşte altce-
va. Şi nu poate fi  alt scop, 
cred eu, dorinţa Guvernu-
lui PSD de a scoate de pe 
lista spitalelor acest spital.

Remus Lăpuşan: Unde să 
îl ducă? Că nu au decât aici 
la Cluj să îl facă. Să fi m se-
rioşi. Dacă vorbim de gu-
vern dezastruos pot vorbi 
şi eu de probleme dezastru-
oase la Consiliul Judeţean. 
De la groapa de gunoi...fi -
ecare cu dezastrul lor.

Alin Tişe: Situaţia de la 
groapa de gunoi am găsit-o 
aici când am venit. Firme-
le care au lucrat la Centrul 
de Deşeuri nu sunt fi rme pe 
care eu să le fi  promovat. 
Revenind la spital, oricum 
bani nu sunt destuli, înţe-
leg că se doreşte doar 150 
de milioane de euro să fi e 
accesaţi care să fi e împăr-
ţiţi în trei. La ora asta 50 
de milioane nu ajută la ni-
mic, cu aceşti bani nu poţi 
construi un spital.

Tişe: „Guvernul PSD sabotează Clujul şi încearcă 
să îl scoată de pe lista spitalelor de urgenţă”
În ultima perioadă, nu a existat nicio şedinţă de Consiliu Judeţean fără ceartă.

Discutarea proiectului de construire a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj a dus la o ceartă între președintele CJ Alin Tişe şi consilierul judeţean Remus Lăpuşan (PSD)
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Capacitatea de-a ne 

conecta cu oricine, oriun-

de, sunt o minune a teh-

nologie. Asta până când 

viaţa online e ceva mai 

greu de gestionat.

Conform unei cercetări des-

făşurate de Kaspersky Lab şi 

Toluna, 21% din respondenţi 

şi-au spionat fostul partener 

via un cont online la care în-

că aveau acces. Când intră în 

joc şi dorinţa de răzbunare pe 

un fost, riscurile la care se ex-

pun oamenii, în ceea ce pri-

veşte siguranţa informaţiilor 

private, cresc după o despăr-

ţire. La studiu – derulat onli-

ne în ianuarie 2018 – au par-

ticipat 18 ţări, printre care şi 

România, potrivit playtech.ro

Cercetarea aceasta a arătat 

că 70% din cupluri îşi dezvă-

luie reciproc parolele, ampren-

tele digitale sau codurile PIN 

pentru dispozitivele persona-

le. Mai mult, 26% stochează 

diverse tipuri de informaţii 

private pe dispozitivul parte-

nerului, cum ar fi  mesaje in-

time de la sau către acesta 

(14%), fotografi i intime (12%) 

şi materiale video intime de 

cuplu (11%). Totodată, utili-

zatorii păstrează şi alte tipuri 

de informaţii importante pe 

conturile şi dispozitivele pe 

care le împart cu partenerul 

– de exemplu, informaţii fi -

nanciare (11%) sau date le-

gate de locul de muncă (11%).

Toate acestea nu reprezin-

tă o problemă atâta vreme cât 

relaţia este de actualitate şi 

datele se afl ă pe mâini bune, 

dar lucrurile se complică în 

cazul unei despărţiri. Când 

relaţia nu mai merge atât de 

bine, amintirile intime împăr-

tăşite pe dispozitivele sau în 

conturile online nu mai repre-

zintă o parte naturală a unei 

relaţii bazate pe iubire, ci un 

potenţial coşmar privind drep-

tul la intimitate.

Dintre utilizatorii care au 

trecut printr-o despărţire, 

12% au făcut publice sau au 

vrut să facă publice informa-

ţiile private ale fostului par-

tener ca o formă de răzbu-

nare, 12% au deteriorat sau 

au vrut să deterioreze dispo-

zitivul fostului partener, iar 

21% şi-au spionat fostul par-

tener prin intermediul con-

turilor la care aveau acces. 

Mai există şi potenţialul im-

pact fi nanciar, iar 1 din 10 

persoane (10%) au recunos-

cut că au cheltuit online din 

banii fostului partener.

E interesant de observat 

că există diferenţe notabile 

între cele două sexe, fi ind 

mai probabil că bărbaţii să 

facă publice informaţiile pri-

vate ale fostului partener ca 

o formă de răzbunare (17%) 

faţă de femei (7%), sau să 

folosească informaţiile foş-

tilor pentru propriul interes 

(17% vs. 8%). Prin compa-

raţie, este mai probabil ca 

femeile să şteargă atât toa-

te informaţiile fostului par-

tener de pe dispozitive (55% 

vs. 49%), cât şi toate foto-

grafi ile şi materialele video 

cu acesta (56% vs. 48%).

Cum schimbă internetul 
şi tehnologia relaţiile de cuplu

Comunicarea este mai 

facilă decât oricând, din 

fericire şi din păcate, 

mai ales online, iar asta 

vine cu multe consecinţe 

despre care nu prea vor-

beşte nimeni.

În orice moment, ai nenu-

mărate mesaje necitite pe mai 

multe platforme – 2 SMS-uri, 

30 de mesaje pe grupul de 

Whatsapp, vreo 20 de mesaje 

din chat-uri diferite pe Face-

book, tot atâtea pe Snapchat şi 

undeva pe la 1.000 de mailuri.

Teoretic, toate aceste căi 

de comunicare ar trebui să 

ne ajute. Ar trebui să fl uidi-

zeze comunicarea. Ar trebui 

să ne uşureze viaţa. Ce se 

întâmplă în schimb? Ne în-

greunează existenţa şi ajung 

să ne sufoce.

În loc să avem un singur loc 

de verifi cat avem o mulţime. 

Astfel, e uşor să ratăm un me-

saj sau două sau zece. Iar de 

aici, e uşor să îţi superi priete-

nii prin faptul că nu le-ai răs-

puns la timp.

Comunicarea devine ceva 

superfi cial şi fără esenţă în a-

ceastă învălmăşeală. În loc să 

ai o conversaţie despre ce a mai 

făcut fi ecare cu un prieten, e 

mult mai uşor să îi dai priete-

nului un comentariu la o pos-

tare pe Facebook sau Instagram. 

Cu alte cuvinte, nu mai comu-

nicăm, ci reacţionăm.

Această comunicare fragmen-

tată poate fi  copleşitoare. Ştim 

mai multe despre prieteni şi ru-

de decât oricând – unde au fost, 

cu cine s-au întâlnit, când au 

fost online, la ce oră ne-au vă-

zut mesajele. Totuşi, nimic din 

toate astea nu ne ajută să apro-

fundăm relaţiile. În cel mai bun 

caz, ne ajută să le menţinem 

aprinse, chiar dacă superfi cial. 

În cel mai rău caz, le distrug 

complet, potrivit playtech.ro

Cu toate astea, nu ne pu-

tem întoarce la vremurile când 

ne bazam doar pe Yahoo 

Messenger, Yahoo Mail şi Hi5. 

Ar fi  contra-productiv. O po-

sibilă soluţie ar fi  o aplicaţie 

care să condenseze toate ce-

lelalte aplicaţii de comunica-

re într-un singur loc.

Toate modurile în care vorbim 
online ne distrug aptitudinile sociale

Un raport intitulat „Spam 

şi phishing în 2017”, reali-

zat de Kaspersky Lab, 

arată că infractorii ciberne-

tici au urmărit evenimen-

tele globale şi s-au folosit 

de subiecte populare pre-

cum FIFA 2018 şi Bitcoin 

pentru a păcăli utilizatorii 

şi a le fura banii ori infor-

maţiile personale.

„Autorii de mesaje spam 

s-au dovedit a fi  actori price-

puţi, monitorizând în perma-

nenţă subiecte globale şi eve-

nimente importante din întrea-

ga lume, cu scopul de a atra-

ge atenţia victimelor şi de a 

profi ta de acestea. Cercetările 

derulate în permanenţă de Kas-

persky Lab asupra activităţilor 

de spam şi phishing au con-

fi rmat că metodele folosite de 

infractori sunt efi ciente din ca-

uza atenţiei diminuate şi a în-

crederii necondiţionate ale uti-

lizatorilor. Atunci când aceşti 

factori de risc se întâlnesc, es-

te mai probabil ca utilizatorii 

să urmeze instrucţiuni false”, 

notează autorii raportului.

„În timp ce în 2017 lumea 

s-a pregătit intens pentru FIFA 

2018, spammerii au trimis şi ei 

mesaje frauduloase pe această 

temă către victime. Au folosit 

logo-urile ofi ciale ale evenimen-

tului sau informaţii despre or-

ganizatori şi sponsori şi au 

anunţat utilizatorii despre pre-

supuse premii în bani sau bi-

lete gratuite pe care le-ar fi  câş-

tigat”, se mai arată în raport.

Trucurile folosite

O altă temă populară pen-

tru spam şi phishing în 2017 

a fost dată de criptomonede, 

pe măsură ce preţul Bitcoin a 

crescut considerabil. Cercetă-

torii Kaspersky Lab au înre-

gistrat în al treilea trimestru 

din 2017 o creştere a numă-

rului de „trucuri” pe bază de 

blockchain, iar până la fi na-

lul anului au consemnat un 

arsenal extins de instrumen-

te pentru spam.

Conform cercetărilor Kas-

persky Lab, infractorii au folo-

sit trucuri precum site-uri web 

deghizate în case de schimb 

pentru criptomonede şi servi-

cii false care ofereau mining în 

cloud, adică folosirea centrelor 

specializate de date care pot fi  

închiriate. Dar, în toate aceste 

cazuri, în loc să câştige, utili-

zatorii au devenit victime şi au 

pierdut bani, potrivit go4it.ro

„În cadrul schemelor de 

fraudă tradiţionale, cum ar fi  

falsele câştiguri la loterie, in-

fractorii au început să folo-

sească Bitcoin drept momea-

lă şi, pe lângă bazele de da-

te cu adrese care au fost pro-

movate prin spam, au fost 

oferite spre vânzare şi baze 

de date cu email-uri pentru 

utilizatorii de criptoonede, 

promiţând câştiguri fabuloa-

se”, mai arată raportul.

Mai mult, „infractorii au 

distribuit diferite tipuri de 

malware în email-uri de tip 

spam, sub pretextul distribu-

irii unor instrumente pentru 

a câştiga monede Bitcoin sau 

al unor instrucţiuni pentru 

schimbul de criptomonede. 

Cu toate acestea, cea mai im-

portantă parte o reprezintă 

faptul că programele ran-

somware Cryptolocker (ai că-

ror creatori au cerut răscum-

părări în Bitcoin) au apărut 

în număr mai mic în mesaje-

le spam faţă de anul trecut.

Anul trecut, volumul 
mediu a scăzut

„Per total, volumul mediu 

de spam în 2017 a scăzut la 

56,63%, ceea ce reprezintă o 

scădere de 1,68 puncte pro-

centuale faţă de 2016. În ace-

laşi timp, numărul de atacuri 

de phishing a crescut: siste-

mul Kaspersky Lab Anti-Phis-

hing a fost declanşat de 246,2 

milioane de ori pe compute-

rele utilizatorilor Kaspersky 

Lab, o creştere de aproape 

59% faţă de 2016”, mai ara-

tă autorii raportului.

„Deşi în 2017 am observat 

o scădere uşoară a activităţii 

spam, pe parcursul anului au-

torii nu au pierdut nicio oca-

zie să fure informaţii perso-

nale ale utilizatorilor, fi ind 

atenţi la ce se întâmplă în lu-

me. Pe măsură ce vor avea loc 

evenimente sportive, precum 

Cupa Mondială FIFA sau al-

tele, activitatea acestora va 

creşte”, a declarat Darya 

Gudkova, spam analyst expert 

la Kaspersky Lab.

Activitatea de spam şi phis-

hing se dezvoltă anul acesta

„În 2018, ne aşteptăm la o 

creştere şi dezvoltare a activită-

ţii de spam şi phishing – referi-

tor la criptomonede – în afară 

de Bitcoin, care a fost folosit in-

tens anul trecut, precum şi la 

scheme de tip pump and dump”, 

menţionează specialiştii.

Alte tendinţe şi statistici 

din 2017 evidenţiate de cerce-

tătorii Kaspersky Lab sunt:

- Cea mai populară sursă 

de spam a fost SUA (13,21%), 

urmată de China (11,25%) şi 

Vietnam (9,85%). Următoa-

rele surse din top 10 sunt In-

dia, Germania, Rusia, Brazi-

lia, Franţa şi Italia

- Ţara cea mai vizată de me-

saje spam a fost Germania 

(16,25%), care a înregistrat o 

uşoară creştere cu 2,12 puncte 

procentuale faţă de 2016. Cele-

lalte state din top 10 sunt China, 

Rusia, Japonia, Marea Britanie, 

Italia, Brazilia, Vietnam, Franţa 

şi Emiratele Arabe Unite

- Cel mai mare procent de 

utilizatori afectaţi de phishing 

au fost în Brazilia (29,02%). 

Per total, 15,9% dintre utili-

zatorii unici ai produselor Kas-

persky Lab la nivel mondial 

au fost atacaţi prin phishing.

Kaspersky Lab recomandă 

utilizatorilor individuali să-şi in-

staleze o soluţie sigură, iar com-

paniilor le este recomandat să 

utilizeze soluţii de securitate cu 

funcţii dedicate care vizează de-

tectarea şi blocarea phishing-ului, 

a fi şierelor malware intenţiona-

te şi a mesajelor spam.

Ce „cuvinte cheie” folosesc pentru a-i păcăli 
pe utilizatori cei care trimit mesaje spam
Cei care trimit mesaje spam urmăresc subiecte globale şi evenimente importante din întreaga lume.

Infractorii cibernetici au urmărit evenimentele globale şi s-au folosit de subiecte populare pentru a păcăli utilizatorii şi a le fura banii ori informaţiile personale



luni, 26 februarie 2018 | monitorulcj.ro CULTURĂ 7

Festivalul Internaţional de 

Film de la Berlin, cunos-

cut şi drept Berlinala, are 

în 2018 un câştigător din 

România. Regizoarea 

Adina Pintilie a fost pre-

miată cu Ursul de Aur 

pentru fi lmul Nu mă atin-

ge-mă / Touch Me Not.

Filmul „Nu mă atinge-mă” 

a fost fi lmat pe o perioadă de 

10 săptămâni, între 2015 şi 

2017. Are o distribuţie mixtă 

de actori profesionişti, cum ar 

fi  Tomas Lemarquis, Laura Ben-

son, şi persoane simple, fără 

pregătire în domeniu. De anul 

acesta, fi lmul „Touch Me Not” 

va fi  recunoscut şi pentru pre-

miul Ursul de Aur.

La Festivalul de Film de la 

Berlin, fi lmul regizat de Adina 

Pintilie a fost desemnat cel mai 

bun lungmetraj de debut. Este 

a 68-a ediţie a galei. De aseme-

nea, a primit şi marele trofeu 

al festivalului: Ursul de Aur.

Regizorul Călin Peter Net-

zer a făcut parte din juriul ca-

re a decis câştigătorul premiu-

lui pentru cel mai bun fi lm de 

debut. Alături de el au mai 

fost regizorul italian Jonas 

Carpignano şi Noa Regev, di-

rectorul executiv al Cinema-

tecii din Ierusalim.

„Filmul prezintă oameni 

care tânjesc după intimitate, 

dar se tem de ea în acelaşi 

timp. „Este o luptă interioa-

ră. Titlul este o contradicţie 

între nevoia de intimitate şi 

frica de ea. Este o imposibi-

litate gramaticală, dar asta 

este ideea”, a declarat Adi-

na Pintilie

„Nu mă atinge-mă” este o 

investigaţie asupra dorinţei 

cronice a omului de atinge-

re, de contact, în diversele 

sale faţete. O femeie şi doi 

bărbaţi, în căutarea intimită-

ţii. Singurătăţile lor se întâl-

nesc din întâmplare sau nu, 

într-o încercare deznădăjdu-

ită de a avea contact.

Filmul a fost apreciat de cri-

tica de specialitate, ca impre-

sionant prin inteligenţă, încre-

dere în sine şi originalitate.

Românca Adina Pintilie a câştigat Ursul de Aur cu filmul „Touch Me Not”

Până la premiul de la 
Berlin, Adina Pintilie, 38 
de ani, a regizat șapte 
scurtmetraje și două 
mediumetraje. 
Producţiile Nu te supă-
ra, dar… (2007) și 
Oxigen/ Oxygen (2010) 
au fost prezentate în 
peste 50 de festivaluri 
internaţionale. 
Scurtmetrajul 
Balastiera#186 (2007), 
coregizat cu George 
Chiper, a fost selectat la 
Festivalul de fi lm de la 
Locarno 2008. A câștigat premiul al doilea la Festivalul 
Internaţional de Film de la Miami și menţiunea specială a 
Festivalului de la Trieste, în 2009.

Actualul fi lm, Touch Me Not, este o explorare personală ca-
re pune sub semnul întrebării ideile preconcepute pe care le 
avem despre intimitate, ca aspect fundamental al existenţei 
umane. Într-o recenzie a fi lmului, Deborah Young a scris în 
publicaţia Hollywood Reporter că lungmetrajul regizat de 
Adina Pintilie e o privire deschisă asupra sexualităţii umane 
de pe marginea incertă a fi cţiunii și a fi cţiunii.

Cine e Adina Pintilie, câștigătoarea Ursului de Aur

O nouă reprezentaţie a 

spectacolului Poveşti de 

dragoste la prima vedere 

după volumul de proză 

de Gabriel Liiceanu, 

Adriana Bittel, Ioana 

Pârvulescu, Radu 

Paraschivescu şi Ana 

Blandiana va avea loc 

miercuri 27 februarie.

Regia şi scenografi a: Tu-

dor Lucanu. Proiecţii video: 

Cristian Pascariu. Distribu-

ţia: Mihai-Florian Niţu, Dia-

na Buluga, Petre Băcioiu, Ra-

du Lărgeanu, Ioan Isaiu.

„Veţi avea ocazia să vă 

regăsiţi, poate, în aceste is-

torii, să vă re-memoraţi pro-

priile îndrăgosteli la prima 

vedere. Un prilej de readu-

cere în actualitate a unor 

vremuri peste care, poate, 

s-a aşternut colbul uitării. 

Suntem aici ca să explorăm 

împreună paradoxurile ini-

mii inundate de acel val de 

căldură, acea emoţie cu gust 

de zmeură coaptă şi roiuri 

de fluturi zburând haotic 

prin stomac.

Poveşti de dragoste la pri-

ma vedere are la bază, aşa 

cum spune titlul, cinci po-

veşti de dragoste emoţionan-

te, delicate, trăite ori imagi-

nate de Gabriel Liiceanu, 

Adriana Bittel, Ioana Pârvu-

lescu, Radu Paraschivescu şi 

Ana Blandiana. Întâmplări-

le sunt, fi ecare în felul ei, is-

toriile unor vârste, de la pai-

sprezece la şaptezeci de ani, 

cu un popas în povestea fan-

tastică a unui înger al mor-

ţii de care se îndrăgosteşte 

o tânără infi rmieră de la On-

cologie”, spun reprezentan-

ţii Teatrului Naţional, într-un 

comunicat de presă.

Regizorul Tudor Lucanu, 

din dorinţa de a aduce des-

tăinuirea mai aproape de 

sufletul spectatorilor, a cre-

at un spaţiu de o anume in-

timitate, fără nici un fel de 

adaosuri scenografice, doar 

cu câteva proiecţii care po-

tenţează ceea ce povestaşii 

mărturisesc într-un elan 

confesiv.

Atmosfera spectacolului 

este impregnată de gustul 

plăcintei cu brânză al Tinei 

Szepi, de dezamăgirea celui 

care după o vară întreagă de 

toceală la economie politică, 

are surpriza reîntâlnirii cu 

Sironica, de hurducăturile 

unui autobuz în care călăto-

reşte un înger coborât din 

cer de care se îndrăgosteşte 

mortal o fată, de dragostea 

târzie de la şaptezeci de ani 

în „aerul de cenuşă al Pari-

sului“, peste toate plutind 

mirosul pregnant al fl orilor 

de crin”, mai spun aceştia.

 O nouă reprezentaţie 
a spectacolului „Poveşti de 
dragoste la prima vedere”

Baletul Giselle nu este 

doar cel mai recunoscut 

titlu din creaţia compozi-

torului francez Adolphe 

Charles Adam (alături de 

celebrul cântec de 

Crăciun Minuit, chrétiens 

sau O Holy Night), ci şi o 

lucrare extrem de repre-

zentativă pentru perioada 

Romantismului.

Tematica dragostei impo-

sibile dintre pământeni şi cre-

aturile fantastice, atât de des 

întâlnită în pictura şi poezia 

romantică, stă şi la baza le-

gendei slave a ,,ielelor” (wi-

lis, în limba originală – mi-

rese tinere care au murit îna-

inte de nuntă) în adaptarea 

lui Heinrich Heine, scriu re-

prezentanţii Operei Cluj.

Ideea a fost preluată mai 

apoi de către romancierul, 

poetul şi criticul Théophi-

le Gautier. Acesta a imagi-

nat povestea unei fete tră-

date de iubitul ei, care moa-

re în urma unui atac de ini-

mă şi se întoarce sub for-

ma unui spirit, pentru a-l 

salva de pedeapsa ielelor 

răzbunătoare, fapt care, în 

cele din urmă, previne pro-

pria-i tranformare.

Propunerea unui astfel de 

scenariu de către Gautier a 

coincis cu dorinţa conduce-

rii Operei din Paris de a-i ofe-

ri celebrei balerine italiene 

Carlotta Grisi rolul principal 

într-o nouă producţie core-

grafi că. După doar câteva 

luni, libretistul Saint-Georges 

şi Adolphe Adam (deja des-

tul de popular în urma com-

poziţiilor sale destinatei sce-

nei de la Paris Opéra) – de-

semnaţi pentru realizarea a-

cestui proiect, au dat la ivea-

lă unul dintre cele mai fer-

mecătoare balete din istorie, 

despre care celebrul coregraf 

rus George Balanchine a afi r-

mat următoarele:

„Ca şi Hamlet, Giselle es-

te clasic. Nu numai că este 

important din punct de vede-

re istoric, dar este şi foarte 

bun. (…) Oamenii se duc să 

vadă Giselle şi balerine dan-

sând din acelaşi motiv pen-

tru care mergem să vedem noi 

interpretări ale lui Hamlet. Lu-

crarea este atât de bună încât 

mereu descoperim ceva ce nu 

am observat până atunci”, 

spun reprezentanții Operei.

Într-adevăr, după premie-

ra lucrării din data de 28 iu-

nie 1841, pe scena Operei din 

Paris, avându-i ca protago-

nişti pe Carlotta Grisi şi Lu-

cien Petipa (fratele lui Ma-

rius Petipa), Giselle a cunos-

cut de-a lungul timpului mon-

tări de referinţă pe întreg te-

ritoriul european, fi ind pre-

luată totodată de către Tea-

trul Imperial din Sankt Pe-

tersburg, unde a fost inter-

pretată, printre altele, în ver-

siunile coregrafi ce ale lui Ju-

les Perrot, respectiv Marius 

Petipa. Soliştii balerini, or-

chestra şi ansamblul de ba-

let al Operei Naţionale Româ-

ne Clujene propun, aşadar, 

un titlu nelipsit, la ora actu-

ală, din repertoriul marilor 

companii de balet, de mare 

bogăţie vizuală şi auditivă.

„Gisselle” deschide luna 
martie la Opera din Cluj
Spectacolul are loc în 9 martie, de la ora 18.30.

Giselle este o lucrare extrem de reprezentativă pentru perioada Romantismului
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Consiliul de Securitate al 

Naţiunilor Unite a adoptat 

sâmbătă seară, în unani-

mitate, o rezoluţie prin 

care cere instituirea unui 

armistiţiu umanitar în 

Siria cu durata de 30 de 

zile, informează cotidia-

nul The Washington Post.

Armistiţiul general va în-

cepe imediat, Rusia accepând 

să nu folosească dreptul de 

veto pentru blocarea proiec-

tului de rezoluţie.

Statele Unite şi alte ţări 

criticaseră Rusia pentru pro-

tejarea Administraţiei Ba-

shar al-Assad, care bombar-

dează zona Ghouta, o sub-

urbie a Damascului, unde 

au fost semnalate sute de 

victime civile.

Moscova ar urma să con-

vingă regimul de la Damasc 

să suspende 30 de zile opera-

ţiunile militare pentru a per-

mite evacuarea civililor.

„Convoaiele umanitare sunt 

pregătite să intre în zona Gho-

uta”, a declarat ambasadorul 

Suediei la ONU, Olof Skoog.

Siria se confruntă, înce-

pând din martie 2011, cu re-

volte reprimate violent şi cu 

un confl ict militar între servi-

ciile de securitate subordona-

te regimului Bashar al-Assad, 

forţele opoziţiei şi grupuri te-

roriste, inclusiv organizaţia 

sunnită Stat Islamic (Stat Is-

lamic în Irak şi Siria / Stat Is-

lamic în Irak şi Levant). Bi-

lanţul confl ictului depăşeşte 

270.000 de morţi.

Armistiţiu umanitar în Siria 
pentru 30 de zile, cerut de ONU

Principalele agenţii inter-

naţionale de ştiri, precum 

şi numeroase publicaţii 

din multe ţări au relatat 

despre decizia ministrului 

Justiţiei, Tudorel Toader, 

de a cere revocarea procu-

rorului-şef al DNA, Laura 

Codruţa Kovesi.

„Ministru român solicită 

demiterea procurorului, lup-

ta anticorupţie ameninţată” 

titrează agenţia Reuters.

„Ministrul Justiţiei din Ro-

mânia a cerut, joi, ca procu-

rorul şef anticorupţie să fi e 

demis pentru «exces de pute-

re», declanşând proteste de 

stradă şi potenţial destabili-

zând lupta împotriva corup-

ţiei”, comentează jurnaliştii 

Reuters într-un amplu mate-

rial pe acest subiect.

„Ministru român solicită 

concedierea procurorului an-

ti-corupţie”, scrie agenţia de 

ştiri Associated Press.

„Ministrul Justiţiei din 

România a solicitat demite-

rea procurorului şef antico-

rupţie, citând, ceea ce el 

numeşte îngrijorări serioa-

se referitoare la modul în 

care şi-a desfăşurat activi-

tatea”, explică jurnaliştii de 

la Associated Press.

„Cu toate acestea, criticii 

au afi rmat că propunerea lui 

Toader a fost menită să sati-

sfacă cerinţele coaliţiei de gu-

vernământ de stânga, care a 

fost foarte critică faţă de Ko-

vesi şi lupta împotriva corup-

ţiei”, mai precizează AP.

Cotidianul francez Libera-

tion scrie că "Guvernul cere 

demiterea şefei parchetului 

anticorupţie”, observând că 

decizia ministrului Justiţiei 

aduce „la apogeu tensiunile 

între majoritatea de stânga şi 

puterea juridică”.

„De la întoarcerea lor la 

putere, în decembrie 2016, so-

cial-democraţii, printre care 

şi sunt şi mai mulţi politici-

eni aleşi vizaţi de justiţie, au 

încercat să relaxeze legislaţia 

anticorupţie, declanşând un 

val de protest fără precedent 

de la căderea regimului co-

munist la sfârşitul anului 

1989”, mai notează jurnaliş-

tii francezi.

„Slujba procurorului cru-

ciat român anticorupţie sub 

ameninţare”, titrează agen-

ţia de ştiri Bloomberg, care 

notează: „Coaliţia de guver-

nământ din România a cerut 

o revizuire a autorităţilor an-

ticorupţie care au condam-

nat sau au trimis în judeca-

tă mulţi dintre colegii lor, in-

clusiv un fost prim-ministru”.

Un amplu material a fost 

dedicat acestui subiect şi de 

cotidianul Financial Times, 

care într-un articol intitulat 

„Lupta privind corupţia din 

România expune limitele in-

fl uenţei Uniunii Europene”, 

observă că „Bucureştiul face 

parte dintr-un grup din ce în 

ce mai mare de capitale eu-

ropene – în frunte cu Varşo-

via şi Budapesta – care con-

fruntă Comisia Europeană în 

privinţa statului de drept”.

Revocarea Codruţei Kovesi 
face înconjurul lumii
Ce scrie presa internaţională despre revocarea şefei DNA.

Ministrului Justiţiei, Tudorel Toader a cerut revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi
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Ministerul Sănătăţii 

recomandă populaţiei ca 

în zilele cu temperaturi 

scăzute să evite deplasă-

rile în spaţii deschise şi 

expunerea prelungită la 

frig, să respecte regulile 

de igienă pentru evita-

rea îmbolnăvirilor prin 

viroze respiratorii şi să 

consume alimente boga-

te în proteine, fructe şi 

legume.

Ministerul Sănătăţii arată 

într-un comunicat transmis, 

duminică, faptul că în cazul 

în care este necesară depla-

sarea în spaţii deschise, este 

recomandată folosirea mij-

loacelor de protecţie adecva-

te – căciuli, mănuşi etc.

„Trebuie evitată expune-

rea prelungită a mâinilor şi 

picioarelor la temperaturi 

scăzute pentru a se feri de 

degerături. De asemenea, în 

cazul simptomelor de răcea-

lă, trebuie evitată autome-

dicaţia şi este recomandată 

consultarea medicului”, se 

menţionează în comunicat.

Specialiştii de sănătate 

publică din Ministerul Să-

nătăţii recomandă ca per-

soanele vârstnice, în speci-

al cele cu afecţiuni cardia-

ce şi respiratorii, să evite 

deplasările şi frecventarea 

locurilor aglomerate care 

creează premisele decom-

pensării în condiţii de tem-

peraturi scăzute.

De asemenea, se precizea-

ză că în această perioadă o 

atenţie specială trebuie acor-

dată copiilor, care nu trebu-

ie lăsaţi să aştepte în interi-

orul autovehiculelor parcate 

sau să fi e transportaţi pe dis-

tanţe lungi în vehicule fără 

posibilităţi de climatizare.

Ministerul Sănătăţii sub-

liniază că locuinţele şi spa-

ţiile închise de locuit tre-

buie să fie încălzite cores-

punzător, arătând că trebu-

ie evitată utilizarea insta-

laţiilor improvizate, care 

pot duce la intoxicaţii cu 

monoxid de carbon.

În plus, ministerul solicită 

direcţiilor de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bu-

cureşti să monitorizeze măsu-

rile care se impun la nivelul 

unităţilor sanitare, astfel încât 

acestea să poată primi, tria şi 

interna un număr mai mare 

de pacienţi pe perioada aten-

ţionărilor meteo.

Vine gerul. Feriţi-vă de frig!

 „Trebuie evitată expunerea prelungită a mâinilor şi 
picioarelor la temperaturi scăzute pentru a se feri 
de degerături. De asemenea, în cazul simptomelor 
de răceală, trebuie evitată automedicaţia şi este 
recomandată consultarea medicului“

Organismul nostru duce 

zilnic o luptă cu diferiţi 

agenţi patogeni, bacterieni, 

virali, parazitari, dar cel 

mai aprig adversar, care 

suprasolicită sistemul imu-

nitar, pare să fi e stresul.

O alimentaţie echilibrată 

poate ajuta acest sistem să 

funcţioneze optim. Mai mult, 

poate proteja organismul de 

bolile sau infecţiile pe care 

le-ar putea contacta.

Este de preferat să avem 

un stil de viaţă echilibrat, o 

alimentaţie variată, bogată în 

fructe şi legume, un program 

regulat de mese şi un număr 

adecvat de ore de somn, spun 

specialiştii.

Medicii susţin că aciziI ne-

saturaţi cresc întotdeauna imu-

nitatea, mai ales atunci când 

sunt asociaţi cu o dietă echi-

librată. O alimentaţie săracă 

în nutrienţi nu poate lupta îm-

potriva bacteriilor, infecţilor, 

dar şi alergiilor. Cu ajutorul 

unor produse putem creşte 

imunitatea, iar astfel organis-

mul va fi  unul sănătos. 

Printre alimentele care con-

tribuie la o bună funcţionare 

a sistemului imunitar se nu-

mără, potrivit csid.ro:

1Iaurtul şi lactatele fer-
mentate cresc intensi-

tatea răspunsului imun la o 

serie de bacterii şi viruşi. Pot 

fi  consumate la micul dejun, 

gustări sau chiar în locul unei 

mese principale atunci când 

situaţia nu permite altceva.

2Kiwi şi afi nele sunt 

fructe bogate în vitami-

na C, cresc rezistenţa la boli 

şi au efect antioxidant.

3Oul este o sursă de pro-

teină de cea mai înaltă 

calitate şi conţinte toţi cei opt 

aminoacizi esenţiali, pe care 

organsimul nu îi poate sinte-

tiza. Totodată, sunt o impor-

tantă sursa de vitamine anti-

oxidante (A şi D) şi minerale 

(fi er, seleniu, zinc).

4Carnea roşie este o sur-

să bogată de proteine 

şi minerale (fi er, zinc, crom, 

seleniu) de care sistemul imu-

nitar are nevoie pentru a func-

ţiona effi cient. În perioada de 

convalescenţă ajută la reface-

rea organismului.

5 Ardeiul gras, indife-

rent de culoare, şi mor-

covii conţin cantităţi mari de 

betacaroten, fi tonutrient cu 

proprietăţi antioxidante, care 

protejează celulele împotriva 

radicalilor liberi. Provitamina 

A stimulează producţia de an-

ticorpi şi menţine integritatea 

pielii şi mucoaselor.

6Peştele gras (somon, 

ton, sardine) este bo-

gat în acizi graşi esenţiali ome-

ga-3, cu rol antiinfl amator.

7 Scorţişoara conţine din 

plin antioxidanţi, ajută 

la stabilizarea zahărului în 

sânge şi luptă împotriva co-

lesterolului rău.

8      Usturoiul. Aromatul con-

diment este unul dintre 

cele mai bune antibiotice na-

turale şi poate fi  folosit în mul-

te feluri de mâncare. Acesta 

previne răcelile comune, pre-

cum şi bolile gastrointestinale.

9Ghimbirul este exce-

lent în lupta împotriva 

răcelii şi gripei, dar ajută şi în 

cazul altor boli.

10 Lămâia, bogată în vi-

tamina C şi antoxi-

danţi, poate îmbunătăţi siste-

mul imunitar. Un pahar de a-

pă cu lămâie, dimineaţa pe sto-

macul gol, este modul cel mai 

sănătos de a ne începe ziua.

Alimentaţia zilnică poate 

infl uenţa profund capacita-

tea de apărare împotriva bo-

lilor, iar eliminarea fumatu-

lui, alcoolului şi reducerea 

stresului contribuie major la 

menţinerea unui sistem imu-

nitar performant. Astfel, o di-

etă adecvată poate ajuta sis-

temul imunitar să funcţione-

ze optim. De asemenea, în-

cearcă să faci exerciţii în mod 

regulat, cum ar fi  o plimba-

re zilnică de 30 de minute. 

Acesta îţi poate ajuta siste-

mul imunitar să lupte împo-

triva infecţiei.

10 alimente care ne pot creşte imunitatea
O dietă adecvată poate ajuta sistemul imunitar să funcţioneze optim, mai ales în perioadele în care este 
suprasolicitat de anumiţi factori, precum stresul sau frigul.

O dietă adecvată poate ajuta sistemul imunitar să funcţioneze optim, spun specialiștii
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

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.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 mp în Mărișel, zona centra-
lă, utilităţi în faţa terenului, front 
la drum principal 100 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
apă potabilă preţ 8 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744-653097. (2.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Cumpăr TEREN agricol sau pă-
șune, extravilan, în judeţul Cluj 
sau judeţele limitrofe. Inf. la tel. 
0743-799819. (5.7)

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-

bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj, 
numai pentru autoturism, pe str. 
Dorobanţilor. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0753-390739. (6.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera 
în cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 
4, et. 7, utilat mobilat, mașină 
spălat. Rog seriozitate. Exclus 
agentii imobiliare. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Bărbat cujean, foarte serios, 
îmi ofer serviciiile de a îngriji oa-
meni imobilizate pentru rămâne-
rea în spaţiu, fac de mâncare sau 
mă ocup de animale de compa-
nie (plimbat câine). Ofer seriozi-
tate maximă, punctualitate, veţi 
fi  foarte mulţumit. Sunaţi la tel. 
0759-101504. (7.7)

¤ Zugrăvesc, repar spaleţ, trag 
glet, vopsesc în ulei, zugrăvesc 
în lavabil, fac curat în pod, beci, 
curte, ofer multă serioziate și 
calitate. Aștept oferte serioase 
la tel. 0759-101504. (7.7)

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer și rog 
seriozitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu 
experienţă de lucru în cabinet 
notarial, caut loc de muncă în 
domeniul juridic ca și consilier 
juridic, jurist. Ofer și cer seriozi-
tate. Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul gestiune, depozit. Ofer și 
cer seriozitate. Aștept telefoane 
la 0755-210287.

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

SERVICII

¤ Îngrijesc o persoană, contra 
locuinţă în Cluj-Napoca. Seriozi-
tate! Tel. 0744-919927. (5.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere 
aștept la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
plachez în polistiren, vopsesc în 
ulei, repar șpaleţi, trag glet, fac 
curat după amenajare. Ofer ca-
litate, seriozitate maximă, punc-
tualitate. Cei interesaţi mă pot 
contacta la 0759-101504. (2.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (7.7)

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 

internet si gazduire web hos-
ting, la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ CUMPĂR ATV LINHAI 4x4, în 
stare de funcţionare. Tel. 
0744-919927. (5.7)

¤ Vând bobină de inducţie, mo-
toraș ștergător parbriz, plăcuţă 
de frână, cheder ţeavă parbriz 
de la autoturism” Dacia”. Aștept 
telefoane la 0264-542151. (7.7)

¤ Vând autorizaţie taxi cu mași-
nă Toyota Yaris Hibrid. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (7.7)

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

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

UZ CASNIC

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, al-
bă, 150x70cm, model cu bate-
ria pe perete, stare perfectă de 
funcţionare, preţ: 450 RON. In-
formaţii la tel. 0751-014413.

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1600 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575.

MOBILIER

¤ Vând pătuţ și cărucior pentru 
copil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0264-589948. (7.7)

¤ Vând scaun rotile de birou, pu-
ţin folosit. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (7.7)

¤ Clujean colecţionar caut pe 
cineva care ar avea timbre, pic-
turi, poze vechi, scaune foarte 
vechi. Aștept telefoane la 
0752-362823. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând foarte avantajos piani-
na, produsă în Germania, clape 

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

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

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

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

de fi ldeș. Foarte bună mai ales 
pentru începători. Tel. 
0740-213460. (6.7)

¤ Vând ieftin un frumos colţar 
de bucătărie în stare perfectă. 
Tel. 0740-213460. (6.7)

¤ Vând 20 l de ţuică curată de 
prune, 52°, distilată în octom-
brie 2017, preţ 35 RON/l. Su-
naţi la tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de 
artizanat din aramă, statuete, 
tave cu pahare, candele, servi-
ciu de ţuică, carafă, scrumieră, 
cafea, etc, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (7.7)

¤ Vând haină de blană nr. 
46-48 pentru femei, stare foar-
te bună, culoare alb cu bej, 
foarte puţin purtată, preţ 120 
RON: Informaţii la telefon 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând. feţe de masă, lucrate 
manual, poentlas, mileuri de toa-
te mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (77)

PIERDERI

¤ Subscrisa GAS PENTRU GAZE ȘI 
APARATURĂ MEDICALĂ S.R.L. cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Fabricii 
de Zahăr, nr. 167, ap. 60, jud. 
Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj 
sub nr. J12/642/1991, C.U.I. RO 
203730, declară pierdut certifi cat 
constatator eliberat de Ofi ciul Re-
gistrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj la data de 
19.09.2014 în baza declaraţiei pe 
proprie răspundere nr. 54002 din 
19.09.2014.

¤ SILAGHI LIVIU DORIN P.F.A. 
pierdut certifi cat constatator din 
05.01.2009 pentru terţi. 
Se declară nul.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005, privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-

pletările ulterioare, și 
Ord.1798/2007, S.C. DANTRI S.A. 
cu sediul în loc. Viișoara nr. 16, 
jud. Cluj, anunţă începerea de-
mersurilor în vederea obţinerii au-
torizaţiei de mediu pentru obiecti-
vul „spălătorie auto“, la punctul 
de lucru din localitatea loc. 
Viișoara nr. 1510S, jud. Cluj. Even-
tualele sugestii și reclamaţii se vor 
depune la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, biroul ”Relații 
cu publicul”, în zilele de luni-joi în-
tre orele 9.00-14.00, vineri între 
orele 9.00-12.00

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică în data de 12.03.2018, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din: Freecom Databar, 24 
lei; Router, 210 lei; Frigider Da-
ewoo, 710 lei; Trusă sanitară de 
prim ajutor, 170 lei; Piese pentru 
mobilier, 2547 lei; Laptop Hp Pa-
vilion, 1336 lei; Sistem alarmă, 
540 lei; Aparat foto Benq, 329 lei; 
Router wireless, 210 lei; APC (sur-
să neîntreruptibilă), 587 lei; Aspi-
rator Philips FC 8653, 374 lei; 
Multifuncţională Hp LaserJet, 
1084 lei; Cuptor microunde tip 
Daewoo, 184 lei; Memorie com-
puter, 196 lei; Unitate centrală, 3 
buc., 1900 lei; Laptop AsusX51L, 
1293 lei; Birou pentru calculator, 
5 buc., 1706 lei; Masă ovală, 750 
lei; Scaun fi x, 10 buc., 427 lei; 
Scaun ergonomic, 7 buc., 1145 
lei; Monitor 19 inch, 535 lei; Mo-
nitor 17 inch, 2 buc., 932 lei; Eta-
jeră sticlă, 351 lei; Distrugător do-
cumente Ofi tech, 237 lei; Ventila-
tor de birou AEG, 81 lei; Corp mo-
bil cu 3 sertare pal melaminat, 
371 lei, la aceste preţuri se adau-
gă TVA, bunuri proprietate a debi-
torului SC Starjobs SRL, CUI 
19000230. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, 
camera 11B, telefon 
0264.591670, interior 305 sau ac-
cesând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro - anunţuri vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor sechestrate.



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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Întrebări și răspunderi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

21:55 România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei

23:30 Telejurnal

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Asia Express

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Mă însoară mama

23:00 Pe bune?!

PRIMA TV

13:00 Secrete de stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Benny Hill Show

16:00 Pasiune Toscană

17:00 Elisa

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Numărătoare inversă

22:30 Trăsniţi din NATO

23:15 Focus din inima 

României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Exatlon

23:15 WOWBiz

LOOK TV

13:00 Tonik Show

14:00 Fotbal Liga 1 Betano: 

CS Gaz Metan Mediaș – CS 

Juventus București

16:00 Teleshopping

16:30 Poveștile României

17:30 Liga Magazin

18:30 Știri

19:00 Baschet Euroliga: CSKA 

Moscova – Baskonia

21:00 Celebrity

22:00 Cărţi Plus

22:30 Știri

23:00 Faci pariu?

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

• operator date 
• șofer categoria B

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:  0748.610.42, 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

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

ANUNT
DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie pentru urmatoarele 
categorii de personal:

1. CONDUCATORI AUTO
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- permis de conducere categoriile C, E
- atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone

2. MECANICI AUTO
3. SUDORI ELECTRICI SI AUTOGENI
Conditii pentru ocuparea posturilor:
- califi care in domeniu

3. LUCRATORI PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 120
email: corina.catinas@rosal.ro

INFORMARE
Aceasta informare este efectuata de: PRIMARIA COMUNEI 

MARGAU, SAT MARGAU, JUDETUL CLUJ ce intentioneaza sa 
solicite de ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – 
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI aviz de 
gospodarire a apelor/aviz de amplasament pentru 
desfasurarea activitatii de ...... localizat in.....(municipiul, 
localitatea, judetul)......, sau pentru realizarea lucrarilor DE 
CONSTRUIRE POD, amplasate

-  PESTE VALEA RACHITELE, IN LOC. RACHITELE, COM. 
MARGAU, JUD. CLUJ

- PE VALEA MARGAUTA, COMUNA MARGAU, JUDETUL CLUJ.
Aceasta investitie este NOUA.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile 

Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii 
si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa 
PRIMARIEI COMUNEI MARGAU, loc. Margau nr.204, tel: 
0371 138 035 dupa data de 19.02.2018.

LICITAŢIE PUBLICĂ

ARANY JANOS si ASOCIATII in calitate de titular, 
anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de 
incadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, in vederea obtinerii 
avizului de mediu pentru „AVIZ DE INITIERE SI ELABORARE 
PUZ-INTRODUCERE PARCELE IN INTRAVILAN SI SCHIMBARE 
INCADRARE UTR SI RLU PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE 
FAMILIALE, IMPREJMUIRI, RACORDURI SI BRANSAMENTE, 
PROPUNRE REGLEMENTARE DRUM ACCES" in comuna Baciu, 
sat Popesti, FN, jud. Cluj. 

Prima versiune a PUZ poate fi  consultata la sediul ARANY 
JANOS si ASOCIATII din mun. Cluj-Napoca, str. Aleea Godeanu, 
nr. 7A, jud. Cluj., in zilele de luni-vineri, orele 8-16, din data 
de 22.02.2018. 

Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii 
si sugestii, pana la data de 13.03.2018, la APM CLUJ, Calea 
Dorobantilor, nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264410722, 
fax. 0264412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro
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Cinci pugilişti 
participă 
la finala CN U22
Finala Campionatului Naţional 
U22 la box are loc în perioada 
24-28 februarie, de sâmbătă 
până miercuri, la Târgu Jiu. 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca este reprezentat 
la finală de cinci pugiliști, trei 
băieţi și două fete, care vor 
lupta pentru următoarele ca-
tegorii: 57 kg – Alin Lingurar, 
60 kg – Dorin Doghi, 60 kg – 
Raluca Popescu, 64 kg – 
Narcisa Mureșan, 81 kg – 
Andrei Șerdean.

„Studentele” s-au 
oprit în sferturile 
Cupei României
Echipa de baschet feminin a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj a jucat joi seara, în sfer-
turile de finală ale Cupei 
României contra formaţiei 
ASC Sepsi SIC Sf. Gheorghe. 
Partida a avut loc în Arena 
Sepsi și s-a încheiat cu 78-52 
(24-13, 17-12, 22-11, 15-16) 
pentru Sepsi. După egalitatea 
la 4 din primele minute de 
joc, Sepsi s-a distanţat și a 
preluat controlul partidei, im-
punându-se cu 78-52 și elimi-
nând-o pe ”U” din sferturi. 
Coșghetera partidei a fost 
Tyaunna Marshall, Sepsi, cu 
22 puncte, iar cea mai bună 
marcatoare de la 
Universitatea Cluj a fost 
Theairra Taylor cu 12 puncte. 
Pentru formaţia clujeană au 
mai marcat: Olena 
Samburska 10 puncte, Ioana 
Ghizilă 7, Amanda Thompson 
6, Bianca Voica, Aida Kalusic 
și Irina Părău 5 și Leslie 
Vorpahl 2.

Victorie în amicalul 
cu Naturtex SZTE 
Szedeák Szeged
U-Banca Transilvania a câști-
gat amicalul cu echipa ma-
ghiară Naturtex SZTE Szedeák 
Szeged, disputat vineri seara 
la Sala Sporturilor ”Horia 
Demian”. Echipa noastră a 
evoluat cu un lot mult subţiat, 
pe de o parte de selecţiile la 
loturile naţionale și pe de alta 
de accidentări. Lipsiţi de apor-
tul lui Kuti Nandor, Giordan 
Watson (ambii la lotul 
României), Zeljko Sakic (la lo-
tul Croaţiei), Miha Lapornik 
(la selecţionata Sloveniei), 
Andrei Calnicenco și Rolland 
Torok (accidentaţi), dar și fără 
Mihai Silvășan pe bancă, echi-
pa noastră a reușit totuși să 
se mobilizeze și să învingă pe 
Szedeak, ocupanta locului al 
zecelea în prima ligă din ţara 
vecină. Antrenorii Branko Cuic 
și Dorin Pintea au apelat la 
sânge proaspăt de la echipele 
de juniori, bifând câteva mi-
nute de joc și tinerii Tudor 
Todea (16 ani), Tudor Văleanu 
(17 ani), Dragoș Axinte (16 
ani) și Alexandru Irimia (19 
ani). Meciul a fost unul destul 
de echilibrat, cele două echipe 
alternându-se de 18 ori la 
conducere și de șapte ori con-
semnându-se egalitate. 
U-Banca Transilvania s-a des-
prins pe final, adjudecându-și 
un joc în care s-au consemnat 
destule faze spectaculoase, 
gustate de cele câteva sute de 
spectatori prezenţi în tribune.

Pe scurt

CFR Cluj, actualul lider al 

Ligii 1, va întâlni vice-

campioana en titre FCSB 

în etapa a doua a 

play-off-ului competiţiei.

Cu trei meciuri rămase de 

disputat din sezonul regulat, 

se ştiu deja echipele care vor 

evolua în play-off şi cele ca-

re vor lua startul în play-out. 

CFR, FCSB, CS Universitatea 

Craiova, Astra, Viitorul şi CSM 

Poli Iaşi se vor lupta pentru 

titlu, iar FC Botoşani, Dina-

mo, Voluntari, ACS Poli Timi-

şoara, Chiajna, Sepsi, Gaz Me-

tan şi Juventus Bucureşti vor 

încerca să evite retrogradarea.

În ultima etapă a sezonu-

lui regulat, mai sunt progra-

mate meciurile Juventus Bu-

cureşti – CFR (duminică, 

18:00), FCSB – Sepsi (dumi-

nică, 20:45) şi Concordia Chi-

ajna – Voluntari (luni, 17:30).

Clasamentul din debutul 

play-off-ului (FCSB şi CFR 

au câte un meci mai puţin 

disputat):

1. CFR Cluj 28 de puncte

2. FCSB 26

3. CS Universitatea Craiova 26

4. Astra Giurgiu 22

5. FC Viitorul 22

6. CSM Poli Iaşi 20

Când se joacă derby-urile 
pentru titlu: FCSB – CFR Cluj

Etapa I (3-4 martie)
CFR Cluj – Poli Iași

FCSB – Viitorul

U Craiova – Astra

Etapa II (10-11 martie)
Poli Iași – Astra

Viitorul – U Craiova

CFR Cluj – FCSB

Etapa III (17-18 martie)
FCSB – Poli Iași

U Craiova – CFR Cluj

Astra – Viitorul

Etapa IV (31.03 – 1 aprilie)
Poli Iași – Viitorul

CFR Cluj – Astra

FCSB – U Craiova

Etapa V (7 aprilie)
U Craiova – Poli Iași

Astra – FCSB

Viitorul – CFR Cluj

Etapa VI (14 aprilie)
Poli Iași – CFR Cluj

Viitorul – FCSB

Astra – U Craiova

Etapa VII (21 aprilie)
Astra – Poli Iași

U Craiova – Viitorul

FCSB – CFR Cluj

Etapa VIII (28 aprilie)
Poli Iași – FCSB

CFR Cluj – U Craiova

Viitorul – Astra

Etapa IX (5 mai)
Viitorul – Poli Iași

Astra – CFR Cluj

U Craiova – FCSB

Etapa X (12 mai)
Poli Iași – U Craiova

FCSB – Astra

CFR Cluj – Viitorul

Programul complet al play-off-ului
Înfrângerea cu Astra i-a 

fost fatală lui Vasile 

Miriuţă, care va părăsi gru-

parea din „Groapă”, con-

form Digi Sport. Informaţia 

a fost confi rmată de clubul 

Dinamo în cursul zilei de 

ieri, iar pe lista lui Negoiţă 

se afl ă Florin Bratu şi 

Gheorghe Mulţescu.

ProSport l-a contacat dumi-

nică în jurul prânzului pe Ale-

xandru David, preşedintele di-

namoviştilor, care a lăsat să se 

înţeleagă că antrenorul băimă-

rean are bagajele făcute: „În-

că nu a fost dat afară. Mai mul-

te... nu comentez”, s-a limitat 

să spună David. Conform sur-

selor ProSport, o primă şedin-

ţă între Vasile Miriuţă şi con-

ducerea clubului a avut la ora 

11:00, dar clubul va face un 

anunţ ofi cial. „Dacă mi se ce-

re demisia, voi pleca. Mi-am 

pus mari speranţe în acest joc. 

A fost ca o fi nală de Campio-

nat Mondial. Din păcate, nu 

am fost acea echipă de acum 

o săptămână, două săptămâni, 

trei săptămâni. Trebuia să ve-

nim să câştigăm acest joc, dar, 

din păcate, am făcut un joc 

dezastruos, chiar nu îi înţeleg 

pe băieţi. Eu ştiam că ne va 

aştepta un meci greu, le-am 

spus băieţilor că va fi  un meci 

greu. Nu am avut atitudine, 

nu am jucat cu inima, nu pot 

să-mi dau seama ce s-a întâm-

plat astăzi”, a declarat Miriu-

ţă la fi nalul jocului de la Giur-

giu, pentru Telekom Sport.

Dinamo a ratat, sâmbătă, 

califi carea în play-off-ul Ligii 

1, după ce a fost învinsă, în 

deplasare, cu scorul de 2-0, 

de echipa Astra Giurgiu, în 

etapa a 26-a, ultima a sezo-

nului regulat al competiţiei.

În clasament, Dinamo a 

rămas cu 39 de puncte, la e-

galitate cu CSM Poli Iaşi şi 

FC Botoşani. 

Pleacă Miriuţă 
de la Dinamo?

Echipa naţională de bas-

chet masculin a României 

a învins, vineri, selecţiona-

ta Croaţiei, cu scorul de 

58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 

21-18), în arena "Dvorana 

Kresimir Cosic" din Zadar, 

într-un meci din grupa D a 

preliminariilor pentru 

Cupa Mondiale FIBA din 

2019. Este prima victorie 

obţinută de România în 

faţa Croaţiei, echipă care a 

cucerit medalia de argint 

la Jocurile Olimpice de la 

Barcelona, din 1992.

România a jucat de la egal 

la egal cu croaţii pe toată du-

rata meciului, cele două echi-

pe alternându-se la conduce-

re în mai multe rânduri.

Croaţia a reuşit să se desprin-

dă o singura dată, la începutul 

sfertului al treilea (34-22, min. 

23), însă un run de 11-0 al echi-

pei noastre, care a reuşit să si-

gileze coşul propriu pentru 

aproape cinci minute, a readus 

România în joc (34-33, min. 27).

Finalul a fost unul incen-

diar, tricolorii ratând câteva 

libere ce puteau pune capăt 

jocului. Croaţii au avut şan-

sa lor, însă şutul de la dis-

tanţă pe sirenă al lui Krus-

lin şi-a ratat ţinta.

Kuti Nandor a fost cel mai 

bun marcator al echipei noas-

tre, cu 16 puncte, la care a adă-

ugat 4 recuperări şi 3 pase de-

cisive. Kuti şi Căţe s-au remar-

cat din echipa României. Nan-

dor Kuti a reuşit 16 puncte, pa-

tru recuperări şi trei pase deci-

sive, iar Emanuel Căţe şi-a tre-

cut în cont 13 puncte şi 14 re-

cuperări. Au mai jucat Giordan 

Watson (4 p, 2 rec, 2 pd), An-

drei Mandache (5 p, 6 rec, 5 

pd), Mirel Dragoste (1 rec), Iu-

lian Orbeanu (3 rec), Radu Pa-

liciuc (3 p, 3 rec), Bogdan Ni-

colescu (7 p, 6 rec), Alexandru 

Olah (2 p, 1 rec, 1 pd), Titus 

Nicoară (8 p, 3 rec, 1 pd).

Celălalt jucător al echipei 

antrenate de Zare Markovski, 

Mihai Silvăşan şi Hristu Şape-

ra, Giordan Watson a contribu-

it cu 4 puncte, 2 recuperări, 2 

pase decisive şi o intercepţie.

Celelalte puncte ale Româ-

niei au fost înscrise de Căţe 13 

(14 recuperări, 5 capace), Ni-

coară 8 (3 rec., 1 p.d., 1 int.), 

Nicolescu 7 (6 rec., 2 int.), Man-

dache 5 (6 rec., 5 p.d., 3 int.), 

Paliciuc 3 (3 rec.), Olah 2 (1 

rec., 1 p.d., 1 int.). Orbeanu a 

contribuit cu 3 recuperări, Dra-

goste cu o recuperare şi o in-

tercepţie, în timp ce Darwiche 

şi Casale nu au evoluat deloc.

Selecţionerul croat Ivica Ske-

lin i-a utilizat pe Dominik Ma-

vra (3 rec, 2 pd), Filip Kruslin (6 

p, 3 rec, 3 pd), Ante Delas (1 

rec), Ivan Buva (8 p, 8 rec), Luka 

Zoric (11 p, 5 rec), Miro Bilan (7 

rec), Hrvoje Peric (19 p, 12 rec, 

2 pd), Luka Babic (2 p, 2 rec, 1 

pd), Zeljko Sakic (1 rec), Fran 

Pilepic (4 p, 1 rec, 1 pd).

România ajunge astfel la 

un bilanţ de două victorii şi 

o înfrângere, în timp ce Cro-

aţii au 0-3.

În clasamentul grupei D, 

România ocupă primul loc, cu 

cinci puncte (3 meciuri), ur-

mată de Italia, 4 puncte (2 me-

ciuri), Olanda, 3 puncte (2 me-

ciuri), Croaţia, 3 puncte (3 me-

ciuri). Primele trei clasate se 

vor califi ca în faza următoare.

Luni, 26 februarie, echipa 

noastră va întâlni pe teren 

propriu liderul Grupei D, Ita-

lia, meciul urmând să se dis-

pute la Cluj-Napoca, la Sala 

Polivalentă, cu începere de 

la ora 19. Primele trei echi-

pe din fi ecare grupă se cali-

fi că mai departe în a doua fa-

ză a grupelor.

BASCHET MASCULIN: ROMÂNIA-ITALIA ÎN SALA POLIVALENTĂ DIN CLUJ-NAPOCA

România a învins dramatic echipa 
Croaţiei, în preliminariile CM 2019
Selecționata de baschet masculin a României a reușit o victorie de prestigiu în deplasarea 
de la Zadar (Croația), în fața unei echipe cu nume sonore, însă aflată în mare suferință.

Meciul România – Italia face parte din campania de califi care la FIBA World Cup 2019, grupa D

Abonaţii clubului U-BT vor avea acces gratuit la 
meciul de baschet masculin România – Italia 
pe baza abonamentelor și își vor putea ocupa 
locurile imprimate pe cardurile de acces. 
Federaţia Română de Baschet, în parteneriat 

cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca, anunţă 
faptul că și elevii și studenţii vor avea acces gra-
tuit la meciul Romania – Italia. Accesul elevilor 
și studenţilor în Sala Polivalenta se face în bază 
carnetului, prezentat la intrare.

Abonații U-BT, elevii și studentii au acces gratuit la România – Italia
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