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POLITICĂ

Rectorul UBB Cluj nu e 
interesat de politică
Mai multe voci spuneau că PSD l-ar 
susţine pe Ioan Aurel Pop la preşedin-
ţia României.  Pagina 2

SOCIAL

Florin Piersic, la spital
Marele actor clujean a ajuns la spital du-
pă ce ar fi  suferit recent o operaţie la un 
genunchi.  Pagina 6

CULTURĂ

Voie bună şi muzică
cu prilejul Purimului
Zeci de persoane au participat la specta-
colul tradiţional organizat cu prilejul 
sărbătorii evreieşti Purim.  Pagina 7

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

După 12 ani în UE,
NU AVEȚI NICIO SCUZĂ!
Comisarul European Corina Crețu, la Cluj, despre banii europeni

METEO

Vremea se răceşte. Temperaturile 
scad cu 10 grade Celsius!

ACTUALITATE

Patru actori de la Hollywood vin 
la Transylvania Comic Con

Vremea se va răci brusc de 
marţi, temperaturile urmând 
să scadă cu peste 10 grade Cel-
sius comparativ cu ziua de ieri, 
când au fost şi 25 de grade, in-
formează ANM.

Marţi, vremea se va răci, ac-
centuat în jumătatea de sud a 
teritoriului, astfel valorile termi-
ce se vor situa uşor sub mediile 
multianuale. Vor fi  înnorări mai 
persistente în regiunile sudice, 
estice şi parţial în cele centrale, 
unde temporar va ploua slab. 
Ploile vor fi  mai frecvente şi pe 
arii relativ extinse ziua, în timp 
ce noaptea se vor restrânge.

La munte, treptat vor predo-
mina ninsorile, iar spre sfârşi-
tul intervalului, în Transilvania, 
trecător, pot fi  precipitaţii mix-
te. Vântul va avea intensifi cări 
temporare la munte. Tempera-
turile maxime vor fi  cuprinse 
între 6 şi 15 grade, iar cele mi-

nime se vor situa, în general, 
între -5 şi 5 grade. Spre sfârşi-
tul nopţii, pe arii restrânse în-
deosebi în regiunile intracarpa-
tice, se va produce brumă.

Miercuri, vremea va fi  uşor 
mai rece decât în mod normal 
pentru această dată. Cerul va 
fi  variabil, cu înnorări pe par-
cursul zilei, când pe arii re-
strânse vor fi  precipitaţii sub 
formă de ploaie.

În zona de munte, izolat se 
vor semnala şi ninsori slabe. 
Pe arii restrânse vântul va con-
tinua să prezinte intensifi cări, 
viteze mai mari urmând a se 
înregistra pe crestele montane.

Temperaturile maxime vor fi  
cuprinse între 4 şi 14 grade, iar 
cele minime între -7 şi 3 grade, 
uşor mai coborâte în depresiu-
nile din estul Transilvaniei. Di-
mineaţa şi noaptea se va pro-
duce brumă.

Cel puţin patru actori de la 
Hollywood vor fi prezenţi la 
prima ediţie a evenimentului 
Transylvania Comic Con, ca-
re va avea loc la Cluj, în luna 
octombrie.

„În toamna anului 2019 are 
loc prima ediţie Transylvania 
Comic Con. East European Co-
mic Con, cel mai amplu eve-
niment de acest gen din cen-
trul şi estul Europei, se extin-
de anul acesta pentru prima 
dată cu o ediţie în afara Capi-
talei pentru pasionaţii de fi l-
me, seriale, jocuri, benzi de-
senate, cosplay şi nu numai. 
Fanii vor avea astfel şansa de 
a se întâlni cu cel puţin patru 
actori de la Hollywood care 
vor sta de vorbă cu ei, vor fa-
ce fotografi i şi vor oferi auto-
grafe personalizate”, se arată 
într-un comunicat transmis, 
luni, de organizatori.

De-a lungul timpului, East Eu-
ropean Comic Con le-a oferit şan-
sa fanilor de a întâlni personali-
tăţi precum Jason Momoa („Ga-
me of Thrones”, „Aquaman”), 
Mark Shepard („Supernatural”), 
Daniel Gillies („The Originals”), 
Robert Knepper („Prison 
Break”), Charles Dance („Game 
of Thrones”, „The Imitation Ga-
me”), Sylvester McCoy („Dr.W-
ho”, „The Hobbit”), precum şi 
mulţi alţi actori de seamă din 
producţii de top ca „Game of 
Thrones”, „Spartacus”, „Super-
natural”, „Doctor Who”, „Frin-
ge”, „Harry Potter”.

„Transylvania Comic Con va 
avea o personalitate proprie şi o 
identitate unică, întrucât ne do-
rim să devină rapid un reper pen-
tru regiune”, a declarat Mircea 
Mureşan, managerul general al 
East European Comic Con şi al 
Transylvania Comic Con.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

Recepție „cu forța”! Tișe crapă de ciudă, dar preia pista Aeroportului.
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a fost obligat de judecători să facă recepția la pista aeroportului. Pagina 4

„România are deja 12 ani de când este membră a Uniunii Europene şi a acumulat suficientă experienţă pentru atragerea de fonduri 
şi nu mai poate avea scuze dacă pierde banii europeni”, susţine Corina Creţu. Comisarul European pentru Politici Regionale şi primarul 
Emil Boc au participat la Cluj-Napoca la conferinţa comisiei COTER din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR). Nu de puţine 
ori, Emil Boc a fost lăudat de Corina Creţu pentru performanţa în atragerea fondurilor europene. Pagina 3

Comisarul European pentru Politici Regionale Corina Crețu, alături de președintele Comisiei CoR COTER Isabelle Boudineau și primarul Emil Boc
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Circulaţia unei linii se sus-

pendă, cursele urmând 

să fi e preluate de altă linie.

„Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca informea-

ză publicul călător că, în da-

ta de 26 martie 2019, între 

orele 19:00 – 23:15, cu oca-

zia meciului de fotbal Româ-

nia–Insulele Feroe, desfăşurat 

pe stadionul Dr. Constantin 

Rădulescu, se suspendă cir-

culaţia liniei 37 (P-ța M. Vi-

teazul – str. Romulus Vuia).

În acest interval spre car-

tierul Gruia va circula linia 38 

(P-ța M. Viteazul – str. Gruia 

– str. Vânătorului), care va 

efectua şi orarele liniei 37 din 

P-ța M. Viteazul”, informea-

ză Compania de Transport Pu-

blic Cluj-Napoca S.A.

Meciul de fotbal România–
Insulele Feroe schimbă 
circulaţia autobuzelor

Copil de 2 ani a murit strivit de o uşă 
metalică care a căzut peste el
Un copil de 2 ani a murit, luni, după ce peste el a căzut o ușă meta-
lică, într-un bloc din Turda. Potrivit unor surse judiciare, în scara 
unui bloc din Turda a căzur o ușă metalică, rezemată de perete, pes-
te un copil de 2 ani. Copilul a fost transportat la spitalul din Turda, 
unde a fost declarat decesul. Poliţiștii au întocmit dosar penal pen-
tru ucidere din culpă și continuă cercetările. Surse judiciare au decla-
rat că incidentul a avut loc la parterul unui bloc, unde un bărbat și-a 
schimbat ușa de la intrare, iar pe cea veche a rezemat-o de perete.

Accident între o maşină şi o motocicletă

Un accident a avut loc ieri pe strada Avram Iancu din Cluj-Napoca. 
Un Volkswagen Golf a lovit o motocicletă pe strada Avram Iancu 
din Cluj-Napoca. La faţa locului a sosit poliţia și SMURD-ul. 
„Conform primelor informaţii, conducătorul unui autoturism (41 
ani, Suceava), nu s-ar fi  asigurat la schimbarea direcţiei de mers, 
acroșând un motociclist (43 de ani, din Cluj-Napoca), care se de-
plasa pe aceeași direcţie, înspre Piaţa Cipariu. În urma impactului, 
motociclistul a fost rănit”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

O femeie a fost lovită de o maşină 
în Piaţa Cipariu
O femeie a fost lovită de mașină, luni dimineaţa, în timp ce traversa 
pe o trecere de pietoni, în Piaţa Cipariu din Cluj-Napoca. Potrivit mar-
torilor, femeia ar fi  fost lovită ușor, aceasta reușind să se ridice în pi-
cioare. Accidentul a avut loc la ora 8.44 în Piaţa Cipariu intersecţie cu 
strada Posada. „A fost vorba despre o neacordare prioritate pieton. 
Victima, o femeie, a fost rănită ușor. Șoferul a fost testat, rezultatul a 
fost negativ pentru alcool”, au transmis reprezentanţii IPJ Cluj.

Pe scurt

Rectorul UBB Cluj şi 

preşedintele Academiei 

Române, academicianul 

Ioan Aurel Pop, respinge 

vehement posibilitatea 

unei candidaturi la func-

ţia supremă în stat.

„În ultima vreme se vehicu-

lează posibilitatea candidaturii 

mele pentru o funcţie politică 

importantă în stat, fapt care îi 

bucură pe unii şi îi întristează 

pe alţii. Zvonul acesta a deter-

minat anumite reacţii adverse, 

neprincipiale, mincinoase şi 

chiar dăunătoare în raport cu 

mine şi cu instituţiile în a că-

ror activitate sunt implicat. În 

speţă, este vorba despre Aca-

demia Română şi Universitatea 

„abeş-Bolyai. În consecinţă, 

deşi nu mă simt deloc obligat 

să-mi motivez conduita cetăţe-

nească, doresc să anunţ public 

că nu am candidat şi nu voi 

candida la vreo funcţie de con-

ducere politică în statul român. 

Cine mă cunoaşte îndeaproa-

pe ştie că nu am acceptat nici-

odată o asemenea funcţie – deşi 

mi s-au oferit de multe ori ast-

fel de prilejuri – dintr-un mo-

tiv foarte simplu: principiul 

meu fundamental în viaţă es-

te activitatea profesională seri-

oasă, pusă în serviciul specia-

lităţii pentru care m-am pregă-

tit”, a spus Pop, într-o postare 

pe Facebook.

Ioan Aurel Pop mai spune 

că în câteva luni îşi va înche-

ia mandatul de rector al Uni-

versităţii “Babeş-Bolyai”.

„Iar în cadrul instituţiilor 

de profi l, am acceptat să ocup 

funcţii înalte de conducere nu-

mai în măsura în care acestea 

au fost rezultatul alegerii de 

către egalii mei, de către stu-

denţi etc. şi nu m-au îndepăr-

tat de studenţii mei şi de cer-

cetare. Prin urmare, toată via-

ţa mi-am ţinut lecţiile cu ele-

vii şi cu studenţii şi am făcut 

tentative de reconstituire a vie-

ţii oamenilor care au trăit în 

trecut. Am convingerea că, da-

că toţi românii ar face de-a 

lungul vieţii ceea ce ştiu mai 

bine în funcţie de pregătirea 

lor, ne-ar merge mult mai bi-

ne tuturor şi, implicit, i-ar mer-

ge mai bine ţării. Nădăjduiesc 

ca, ajutat în continuare de Con-

siliul de Administraţie şi de Se-

natul Universităţii Babeş-Bolyai, 

să-mi închei cu bine, peste câ-

teva luni, mandatul de rector 

şi să mă pot concentra, alături 

de colegii mei, în buna func-

ţionare a celei mai importan-

te instituţii de consacrare a va-

lorilor intelectuale şi de cerce-

tare şi creaţie din ţară – Aca-

demia Română”, a mai spus 

Ioan-Aurel Pop.

Sociologul Barbu Matees-

cu a publicat, anul trecut, o 

analiză a opţiunilor PSD pen-

tru bătălia electorală de anul 

viitor. Prima variantă ar fi  fost 

tocmai rectorul UBB Cluj, Ioan 

Aurel Pop, care ar avea susţi-

nerea lui Adrian Năstase şi li-

derilor BOR.

„Ion Aurel Pop, rector al 

UBB şi preşedinte al Acade-

miei Române. La nivel de 

discurs reprezintă pentru 

candidatura lui Ponta din 

2014 ce a reprezentat «În-

toarcerea Jedi-ului» (Star 

Wars VI) pentru «O nouă 

speranţă» (Star Wars IV), 

adică aceleaşi teme livrate 

însă mai puternic şi mai co-

erent. Nu vor exista glumi-

ţe cu popcorn. Campania va 

fi morocănoasă şi sobră. Nu 

e timp de confetti şi de op-

timism, România suferă sub 

asediul hoardelor moderni-

zării. Trebuie să ne apărăm 

fiinţa naţională străveche, 

nu să zâmbim în timp ce 

păpăm mici cu muştar”, a 

scris sociologul.

Ioan Aurel Pop: „Nu voi candida 
la vreo funcţie politică”
Au existat voci în spaţiul public care spuneau că PSD l-ar susţine 
pe Ioan Aurel Pop, rectorul UBB Cluj, la preşedinţia României

În câteva luni Ioan Aurel Pop îşi va încheia mandatul de rector al Universităţii „Babeş-Bolyai”
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România are deja 12 ani 

de când este membră 

a Uniunii Europene şi a 

acumulat sufi cientă experi-

enţă pentru a avea cele mai 

bune rezultate în atragerea 

de fonduri în viitor, 

dar şi pentru a nu mai 

avea scuze dacă vor conti-

nua să apară probleme lega-

te de pierderea banilor euro-

peni, a declarat luni, la Cluj, 

comisarul pentru politică 

regională, Corina Creţu.

Comisarul a participat, 

luni, la conferinţa comisiei 

COTER din cadrul Comitetu-

lui European al Regiunilor 

(CoR) pe tema „Susţinerea 

şi dezvoltarea unei politici 

de coeziune efi ciente por-

nind de la autorităţile loca-

le şi regionale din Uniunea 

Europeană”, ocazie cu care 

a subliniat că ţara noastră ar 

trebui să benefi cieze la ma-

ximum de fondurile europe-

ne în următoarea etapă de 

programare, 2021-2027.

Absorbţia de fonduri 
ar trebui să crească

„Depinde de toate ţările, 

inclusiv de România, să va-

lorifi ce toate oportunităţile 

care i se oferă şi să se pregă-

tească foarte bine pentru pe-

rioada 2021-2027. Sunt deja 

12 ani de când România es-

te stat membru al UE. După 

părerea mea, a acumulat su-

fi cientă experienţă pentru a 

avea cele mai bune rezulta-

te din 2021 încolo, dar şi pen-

tru a nu mai avea scuze da-

că vor continua să apară pro-

bleme legate de pierderea ba-

nilor europeni. (...) Potrivit 

propunerii CE, în perioada 

2021-2027, România va bene-

fi cia de 31 de miliarde de eu-

ro din fondurile politicii de 

coeziune şi dezvoltare regio-

nală, ceea ce înseamnă cu 

8% în plus faţă de perioada 

2014-2020. Sperăm ca propu-

nerea să rămână aşa cum a 

fost înaintată de CE”, a de-

clarat comisarul european în 

conferinţa de presă organiza-

tă în cadrul evenimentului.

Bruxelles nu are ce căuta 
în disputa referitoare 
la spitalele regionale

Corina Creţu a amintit şi de 

disputa creată la nivelul Româ-

niei privind construirea spita-

lelor regionale şi a afi rmat că 

nu i se pare normal să se dea 

vina pe Bruxelles în această 

problemă, deoarece la nivelul 

Comisiei există disponibilitate 

pentru găsirea unor soluţii.

„De exemplu, avem aceas-

tă dispută legată de spitalele 

regionale. Rămâne la latitudi-

nea Guvernului (...). Benefi -

ciarul este Ministerul Sănătă-

ţii. Dacă Guvernul decide să 

răspundă afi rmativ solicitări-

lor dumneavoastră (de la Cluj 

– n.r.), ale celor de la Craio-

va şi de la Iaşi, de a avea în 

responsabilitate directă reali-

zarea spitalelor regionale, noi 

suntem gata să schimbăm Pro-

gramul Operaţional Regional. 

Nu este corect să dai vina pe 

Bruxelles pentru că, din punc-

tul nostru de vedere, impor-

tant este ca investiţiile să se 

facă, nu cine este benefi cia-

rul fi nal al acestor investiţii”, 

a spus comisarul.

Aceasta a subliniat că es-

te preocupată, în mod spe-

cial, ca propunerile Comisi-

ei Europene privind politi-

ca de coeziune să fie adop-

tate cât mai curând, dacă 

este posibil chiar în perioa-

da preşedinţiei României a 

Consiliului Uniunii Europe-

ne sau cel mai târziu până 

la finalul anului, astfel în-

cât oraşele şi regiunile să 

poată începe să lucreze la 

programele viitoare şi să fo-

losească, încă de la 1 ianu-

arie 2021, fondurile dispo-

nibile pentru următoarea pe-

rioadă de programare.

Conferinţa comisiei CO-

TER din cadrul Comitetului 

European al Regiunilor (CoR) 

pe tema „Susţinerea şi dez-

voltarea unei politici de co-

eziune efi ciente pornind de 

la autorităţile locale şi regi-

onale din Uniunea Europea-

nă” are loc în 25-26 martie 

2019 la Cluj-Napoca. La eve-

niment participă comisarul 

european pentru politica re-

gională, Corina Creţu, vice-

preşedintele Consiliului Re-

gional Nouvelle-Aquitaine, 

Isabelle Boudineau, prima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, Emil Boc, precum şi re-

prezentanţi ai tuturor regiu-

nilor europene şi autorităţi 

locale din Cluj-Napoca.

Corina Creţu, la Cluj: După 12 ani în UE, 
România nu are scuze să piardă bani europeni
România va beneficia de 31 de miliarde de euro din fondurile politicii de coeziune şi dezvoltare regională

CORINA CREȚU | 
comisar european

 „Depinde de toate 
ţările, inclusiv de 
România, să valorifi ce 
toate oportunităţile 
care i se oferă şi să se 
pregătească foarte 
bine pentru perioada 
2021-2027. Sunt deja 
12 ani de când 
România este stat 
membru al UE. După 
părerea mea, a 
acumulat sufi cientă 
experienţă pentru a 
avea cele mai bune 
rezultate din 2021 
încolo, dar şi pentru 
a nu mai avea scuze 
dacă vor continua 
să apară probleme 
legate de pierderea 
banilor europeni.“

Corina Crețu participat, luni, la conferinţa comisiei COTER din cadrul Comitetului European al Regiunilor (CoR) pe tema 
„Susţinerea şi dezvoltarea unei politici de coeziune efi ciente pornind de la autorităţile locale şi regionale din UE

Din 2014, Primăria 

Cluj-Napoca se laudă 

că Podul Porţelanului 

va intra în reparaţii. 

De atunci, nu s-a întâm-

plat mai nimic, doar 

valoarea lucrărilor a cres-

cut simţitor de la an la an.

Municipalitatea a dat un-

dă verde lucrărilor de moder-

nizare la Podul Porţelanului 

şi a decis că trafi cul auto şi 

pietonal să fi e închis pe peri-

oada lucrărilor. Lucrările în-

cep în data de 2 aprilie. S-a 

găsit însă o soluţie pentru ca 

pietonii să nu fi e nevoiţi să 

ocolească zona.

„Lucrările vor începe în 2 

aprilie. Până la urmă, con-

structorul a înţeles că nu se 

poate juca cu clujenii şi el a 

cerut imperativ să fi e cu în-

chiderea circulaţiei, dar să gă-

sească o soluţie pentru pie-

toni şi va fi  realizată o pune 

pietonală, se vor obţine auto-

rizaţiile necesare”, a declarat 

primarul Emil Boc.

Reconstrucţia podului costă 

1,5 milioane de euro, conform 

Primăriei, termenul de realizare 

a lucrării fi ind estimat la un an.

„Nici în ruptul capului nu 

vor să lucreze cu trafi cul des-

chis. Toţi specialiştii spun că 

nu se poate. Le-am cerut să-mi 

prezinte soluţii alternative, 

să îmi spună ce îi spun eu 

cetăţeanului începând din 

momentul în care începe e-

fectiv lucrul şi se blochează 

podul, ce alternative are (…)

Dacă tot închizi podul, tu ai 

câştigat licitaţia cu podul sub 

trafi c să îl realizezi şi ai avut 

un anumit termen. Dacă lu-

crezi cu închiderea comple-

tă măcar scurtează termenul 

de realizare şi scurtează cal-

varul celor din zonă”, spu-

nea primarul Emil Boc la în-

ceputul lunii martie.

Podul de pe strada Porţela-

nului este atât de îngust încât 

poate fi  traversat de o singură 

maşină odată. Iniţial, acest pod 

nu a fost proiectat pentru tra-

fi cul auto, însă, cu timpul, car-

tierele s-au dezvoltat, iar mai 

nou, odată cu extinderea ora-

şului, podul a devenit intens 

circulat. În fi ecare dimineaţă 

se formează ambuteiaje, clu-

jenii aşteptând la rând să fo-

losească podul care permite 

accesul dinspre zona reziden-

ţială înspre strada Paris, zona 

Spitalului Clujana şi compani-

ilor care au sediul în Piaţa 1 

Mai şi de acolo spre centru.

Finanţarea pentru reabili-

tarea Podului Porţelanului es-

te bugetată în fi ecare an de 

primarul Emil Boc, iar lucră-

rile încep potrivit edilului, în 

fi ecare an.

În ceea ce priveşte acest 

pod, valoarea totală a inves-

tiţiei este de 7,16 milioane de 

lei cu TVA inclus. Podul Por-

ţelanului are o lungime tota-

lă de 62 de metri, iar lăţimea 

totală a părţii carosabile es-

te de 7,8 metri. Durata tota-

lă de execuţie este de 12 luni, 

iar investiţia presupune rea-

lizarea unui pod nou în amon-

te cu amenajrea a două benzi 

de circulaţie, reabilitarea po-

dului existent, dar şi recali-

brarea albiei în zona poduri-

lor. Licitaţia pentru execuţie 

a fost adjudecată de Diferit 

SRL, aceeaşi fi rmă care a con-

struit Pod Traian.

„Podul va avea două benzi 

de circulaţie, va avea piste pen-

tru biciclete, va avea spaţiu pi-

etonal, va fi  suprailuminat, deci 

practic va asigura o fl uenţă mult 

mai bună a trafi cului din în-

treaga zonă”, a precizat şi vi-

ceprimarul Dan Tarcea.

Anul trecut, Primăria a 

alocat 5 milioane de lei din 

bugeul local pentru constru-

irea acestui pod. În mai 2018, 

Primăria municipiului Cluj- 

Napoca a anunţat modifi cări 

în ceea ce priveşte circulaţia 

în zona podului Porţelanului, 

în scopul îmbunătăţirii fl u-

enţei circulaţiei.

Potrivit unui comunicat de 

presă al municipalităţii de la 

acea dată, „având în vedere 

creşterea valorilor de trafi c în 

zona strada Nădăşel-Pod Por-

ţelanului-strada Porţelanului, 

până la realizarea noului pod 

care să permită circulaţia con-

comitent în ambele sensuri, 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca, împreună cu Poliţia Ru-

tieră, anunţă amplasarea unui 

semafor mobil la Podul Por-

ţelanului şi schimbarea prio-

rităţii în zonă astfel încât să 

fi e posibilă degajarea circula-

ţiei de pe pod”. „Prin urma-

re, strada Nădăşel va deveni 

fără prioritate şi se vor am-

plasa două indicatoare rutie-

re stop de-o parte şi de cea-

laltă a intersecţiei cu strada 

Alexandru Sahia”, transmitea 

Primăria Cluj-Napoca.

Lucrările la Podul Porţelanului încep în luna aprilie!
COSTURI

7,16 mil. lei
Cu TVA inclus este valoarea totală a investiţiei 
în ceea ce privește Podul Porțelanului
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După ce a refuzat să recep-

ţioneze lucrările la noua 

pistă de la aeroport şi a 

semnat şi trimis documen-

te şocante către Autoritatea 

Aeronautică Română prin 

care semnala existenţa 

unor fi suri care ar putea 

provoca „accidente dezas-

truoase aeronavelor”, 

preşedintele Consiliul 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a fost obligat de judecători 

să recepţioneze lucrările.

De cel puţin doi ani, preşe-

dintele Consiliului Judeţean, 

Alin Tişe, a refuzat constant să 

recepţioneze lucrările la noua 

pistă de la aeroport, care a cos-

tat 50 de milioane de euro, sub 

pretextul unor lucrări de mân-

tuială şi apariţiei unor fi suri în 

dalele de beton.

„Ceea ce am spus eu se con-

stată. S-au identifi cat acele fi -

suri în pistă. Am constatat pe 

pista nou făcută, care este în ga-

ranţie, anumite crăpături care 

vor trebui reparate. Vom solici-

ta o expertiză pentru a vedea 

exact care este calitatea pistei, 

cum a fost ea folosită, care e re-

zistenţa ei. Este clar că o pistă 

făcută de trei ani nu avea voie 

să aibă acele fi suri, e clar că pe 

anumite zone lucrările nu sunt 

de calitatea dorită. S-au cheltu-

it 50 de milioane de euro pe a-

ceastă pistă (…) Dacă vom avea 

suspiciuni de fraudă, vom face 

plângeri penale. Vom face plân-

geri inclusiv pentru calitatea lu-

crărilor”, spunea Tişe în 2017.

Recepţie cu obiecţiuni

Consiliul Judeţean a fost 

obligat atât de Tribunal, cât şi 

de Curtea de Apel Cluj, să fa-

că recepţia la pistă.

Soluţia pe scurt a Tribunalu-

lui Cluj: “Admite în parte cere-

rea formulată. Obligă pârâtul 

judeţul Cluj la organizarea re-

cepţiei fi nale şi la emiterea pro-

cesului-verbal de recepţie fi nală 

a lucrărilor executate (…) Obli-

gă pârâtul Aeroportul Internaţi-

onal Avram Iancu Cluj la resti-

tuirea garanţiei de bună execu-

ţie în procent de 30% aferentă 

contractului de lucrări (…)”.

Potrivit unui comunicat de 

presă al Consiliului Judeţean, 

luni, 25 martie, Comisia a fă-

cut recepţia fi nală privind exe-

cuţia lucrărilor de construcţii 

aferente investiţiei “Pistă deco-

lare-aterizare de 3500 m – Eta-

pa I”, lucrări executate în ca-

drul contractelor încheiate de 

Aeroportul Internaţional Avram 

Iancu şi Societatea de Construc-

ţii Napoca SA, Societatea IC-

CO System SRL şi GeoArc SRL.

În documentul citat, con-

ducerea CJ Cluj recunoaşte 

faptul că această comisie s-a 

întrunit de mai multe ori în 

2018, inclusiv prin şedinţe de 

vizualizare a obiectivului de 

investiţie, dar întotdeauna a 

refuzat să facă recepţia obiec-

tivului pe motivul că noua 

construcţie „nu s-a comportat 

corespunzător în perioada de 

la terminarea ei (septembrie 

2014) până în prezent, exis-

tând posibile vicii ale structu-

rii de rezistenţă rezultate din 

nerespectarea normelor de pro-

iectare şi execuţie, precum şi 

degradări şi defecţiuni”.

„Având în vedere sentinţa 

civilă a Tribunalului Cluj, Con-

siliul Judeţean a fost obligat la 

organizarea recepţiei fi nale şi 

la emiterea procesului verbal 

de recepţie fi nală a lucrărilor. 

Comisia nu decide în baza con-

statărilor proprii, ci în temeiul 

dispoziţiei sentinţei civile ră-

masă defi nitivă. Din acest mo-

tiv, Comisia de recepţie fi nală 

decide punerea în aplicare a 

hotărârii instanţei şi admite cu 

obiecţiuni recepţia fi nală şi fa-

ce unele recomandări: efectu-

area unei expertize tehnice 

pentru a se determina eventu-

alele consecinţe ale nerespec-

tării proiectului tehnic, precum 

şi cauzele apariţiei eventuale-

lor vicii. Motivele care funda-

mentează admiterea cu obiec-

ţiuni a recepţiei sunt apariţia 

fi surilor/crăpăturilor de adân-

cime”, transmite instituţia con-

dusă de Alin Tişe.

Alba neagra 
cu expertizele tehnice

Între timp, Consiliul Jude-

ţean a plătit 12.000 de euro pen-

tru o expertiză la pista aeropor-

tului, dar Alin Tişe susţine că 

reprezentanţii aeroportului 

„au exercitat presiuni asupra 

expertului tehnic care a fost 

intimidat şi nu şi-a mai înde-

plinit obligaţiile contractuale 

de întocmire a expertizei”.

Reprezentanţii aeroportului 

susţin că există documentaţii 

şi expertiză din care rezultă că 

sunt îndeplinite toate cerinţe-

le fundamentale ale obiectivu-

lui de investiţie, iar aeroportul 

nu a făcut presiuni şi nici nu 

a intimidat expertul,” motivul 

real al nerealizării expertizei a 

fost lipsa competenţelor exper-

tului pe piste de aviaţie”.

„Construcţia s-a comportat 

corespunzător fapt dovedit de 

programul de urmărire în timp, 

măsurătorile de capacitate por-

tantă, planeitate efectuate în 

2013, înainte de darea în ex-

ploatare, măsurătorile de capa-

citate portantă, planeitate efec-

tuate în 2018, expertiza efectu-

ată în 2018 de către un expert 

tehnic atestat în domeniul pis-

te de aviaţie”, transmit repre-

zentanţii aeroportului.

Societatea de Construcţii Na-

poca, administrată de condam-

natul Ioan Bene, susţine că re-

cepţia fi nală, după expirarea pe-

rioadei de garanţie, poate fi  ad-

misă doar fără observaţii sau 

respinsă, admiterea recepţiei cu 

observaţii nefi ind o opţiune ad-

misă de regulament.

„Lucrările executate îndepli-

nesc în totalitate condiţiile pri-

vind rezistenţa mecanică şi sta-

bilitate, fi ind astfel îndeplinite 

condiţiile pentru admiterea fă-

ră obiecţiuni a recepţiei fi nale. 

Îndeplinirea cerinţelor sunt con-

fi rmate de către expertizele re-

alizate pentru pista de decola-

re-aterizare, precum şi de cer-

tifi carea acesteia de către Au-

toritatea Aeronautică Civilă Ro-

mână”, susţine compania.

Recepţie „cu forţa”! Tişe crapă de ciudă, 
dar preia pista Aeroportului Cluj
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, a fost obligat de judecători să facă recepţia 
pistei Aeroportului, după ce a susţinut că „în orice moment pe noua pistă de aterizare/decolare, 
se pot produce catastrofe aeriene, care s-ar solda cu zeci sau sute de morţi”.

Anul trecut, Alin Tișe a trimis documente şocante către Autoritatea Aeronautică Română prin care semnala 
existenţa unor fi suri care ar putea provoca „accidente dezastruoase aeronavelor”

DAVID CICEO | directorul Aeroportului 
Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca

 „Problemele pe care le are pista sunt absolut minore, 
bineînţeles că toate trebuie rezolvate în perioada 
de garanţie. Toate zborurile se desfăşoară în deplină 
siguranţă. Este cea mai bună pistă din România. 
Principalul nostru scop este desfăşurarea zborurilor 
în siguranţă şi securitate. Obiectivul de investiții «Pistă 
de decolare-aterizare de 3500m Etapa I și suprafețe 
de mișcare aferente» la Aeroportul Internațional 
Cluj-Napoca a fost expertizat tehnic la solicitarea 
Consiliului Județean, imediat după terminarea 
lucrărilor, în anul 2013, expertiză care a atestat 
conformitatea și calitatea lucrărilor efectuate. Pista 
de decolare-aterizare a Aeroportului îndeplinește 
toate condițiile de desfășurarea a activității de trafi c 
aerian în condiții de siguranță și securitate, fi ind 
certifi cată de către Autoritatea Aeronautică Civilă 
Română. De asemenea, la toate acestea se adaugă 
și aprecierile pozitive primite din partea tuturor 
companiilor aeriene care efectuează zboruri pe 
Aeroportul Internațional Cluj“ (noiembrie 2017).“

De mai bine de un an, Alin Tișe, președin-
tele Consiliului Judeţean Cluj, încearcă să 
schimbe conducerea executivă a 
Aeroportului Internaţional Cluj. Directorul 
David Ciceo și colegii săi au obţinut în in-
stanţă o ordonanţă președinţială prin care 
Tișe nu mai are voie să îi insulte în public. 
Dar pe președintele Consiliului Judeţean l-a 
luat gura pe dinainte.

În luna ianuarie, la începutul unei ședinţe 
de Consiliu Judeţean, la care sala a fost ar-
hiplină cu angajaţi ai Consiliului Judeţean, 
Alin Tișe s-a grăbit să dea start dezbaterilor: 
„Hai să începem ședinţa că riscăm să pice 
avioanele”. Era tocmai o ședinţă în care tre-
buia să se discute schimbarea tuturor mem-
brilor Consiliului de Administraţie de la 

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” 
Cluj, pe care Tișe i-a acuzat că și-au încălcat 
obligaţiile contractuale.

„Eu vă propun să începem ședinţa să termi-
năm repede să nu punem în pericol siguran-
ţa avioanelor, să nu cumva să cadă vreun 
avion la aeroport. Așa că vă propun să mer-
gem repede la proiectele cu pricina, îndeo-
sebi la proiectul pentru care Clujul este în 
fi erbere”, a spus Tișe.

Pe parcursul ședinţei, pe ecranele din sala de 
ședinţă rulau fotografi i cu pista de la aero-
port, care în opinia lui Tișe e plină de fi suri, 
și rechizitoriul prin care directorul aeroportu-
lui clujean, David Ciceo, a fost trimis în jude-
cată pentru luare de mită.

Tișe: „Hai să începem ședința că riscăm să pice avioanele”

Dorin Giurgiuca, un clujean 

care a vrut să scape de 10 

saci de gunoi, a încercat 

toate metodele să facă asta 

legal. A dat telefoane, a fost 

trimis la Pata Rât, iar ce s-a 

întâmplat acolo este demn 

de fi lmele de comedie.

Clujeanul şi-a povestit 

toată păţania pe reţelele de 

socializare.

„Azi (n.red. duminică) am 

fost la Pata Rât. Am fost să 

arunc gunoi la groapa de gu-

noi. Totul începe cu faptul că 

aveam vreo 10 saci de resturi 

din construcţii (faianţă, gresie, 

parchet, glet etc). În primă fa-

ză am întrebat de reciclare, dar 

nu se poate. Am afl at că trebu-

ie vorbit la Branter că vin ei şi 

colectează contra cost, doar că 

la Brantner nu răspunde nimeni 

niciodată şi după o săptămâna 

de sunat am zis că îi duc eu că 

nu-s inapt. Am sunat la Primă-

rie să întreb unde trebuie du-

se deşeurile astea. Răspunde 

domnul de la 984, îi explic pro-

blema, zice «la rampa de gu-

noi la Pata Rât». Pun sacii în 

maşină şi plec spre groapa de 

gunoi. Pe drum mă depăşesc 

pompierii, pentru că, evident, 

luase foc muntele de gunoaie.

Ajung acolo, un pic de agita-

ţie, pompieri, poliţie.. stau un 

pic să se liniştească şi merg la 

domnul de la cântar. «Uitaţi, 

maşină, nişte saci, moloz.. Un-

de-l pun şi cât costă?» Răspuns 

sec «Nu se poate». «Păi cum, 

c-am sunat la Primărie şi zi-

ceau să vin aici». «Nu se poa-

te dom'le, îi duminică şi nu se 

lucrează». (...) Mă gândesc să 

mai încerc la domnul de la cân-

tar. «Haideţi, vă rog, am maşi-

nă plină de moloz, nu pot să 

revin că mai şi lucrez, haideţi 

să rezolvăm, plătesc cât trebu-

ie». Vine răspunsul vizibil ener-

vat: «Nu pricepi dom'le că nu 

se poate? Nici dacă aş vrea n-am 

unde îl pune!» Asta în timp ce 

în faţă lui se înaltă spre cer 

muntele de gunoi. Clar ăia 10 

saci ai mei ar fi  picătură care 

umple paharul. Era şi Poliţia 

Locală la incendiu. Încerc s-o 

cooptez o doamnă poliţistă în 

discuţie, explic că am sunat la 

Primărie şi că vreau să fac to-

tul legal şi întreb unde ar tre-

bui să duc molozul. «Nu ştiu, 

treaba dumneavoastră, va rog 

să plecaţi». Într-un ultim efort 

de logică o întreb pe poliţistă 

dacă îmi dă amendă dacă arunc 

gunoiul la groapă de gunoi. Nu 

se gândeşte tare mult şi zice: 

«Clar.Da! 3000 de lei pe nouă 

lege a mediului». Mă umfl ă râ-

sul. 50 de metri mai jos un co-

pil la vreo 10 ani împinge o roa-

bă la deal. Îl întreb cum mă 

scap de moloz. Îmi zice să mă 

bag la corturari. Mă bag şi gă-

sesc acolo un domn (n-o să-i 

zic ţigan pentru că singurii ţi-

gani din povestea asta sunt an-

gajaţii Primăriei cu care am in-

teracţionat la rampă de gunoi). 

Îi explic şi lui problema. Îl în-

treb cât vrea, zice 50 de lei. Nu 

mă bag la negociere că deja mă 

simt ca un burghez nenorocit. 

Vin 3 băieţi, îmi descarcă ma-

şină şi plec. Legal? Nu ştiu. Efi -

cient şi civilizat? Absolut. Plă-

teşti un serviciu şi benefi ciezi 

de el, spre deosebire de relaţia 

cu mea cu Primăria Cluj unde 

plătesc, mă rog, mă umilesc şi 

benefi ciez doar de o fl egmă în 

frunte”, a scris clujeanul.

Cum poţi scăpa legal de 10 saci de gunoi? Păţania unui clujean
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Clujul depăşeşte, ca 

număr al locuinţelor 

date în folosinţă anul tre-

cut, Bucureştiul şi Ilfovul, 

celelalte judeţe 

din România situându-se 

la aproape jumătate 

cifra înregistrată aici.

Astfel, numărul cel mai ma-

re de locuinţe terminate s-a 

înregistrat în judeţele Cluj 

(7.594 locuinţe), Municipiul 

Bucureşti (5.689), Ilfov 

(5.583), Constanţa (4.602), 

Timiş (4.578), Braşov (4.007), 

Iaşi (3.042) şi Sibiu (2.480).

Totodată, anul trecut au 

fost terminate 59.725 locuin-

ţe, în creştere cu 6.424 locu-

inţe, faţă de anul 2017. Cele 

mai multe locuinţe terminate 

s-au realizat din fonduri pri-

vate, acestea înregistrând o 

pondere de 96,6% din totalul 

locuinţelor fi nalizate, numă-

rul lor fi ind în creştere cu 

6.177 locuinţe.

Sudul începe 
să prindă elan

Analiza în profi l regional a 

autorizaţiilor de construire elibe-

rate pentru clădiri rezidenţiale 

relevă faptul că în anul 2018, fa-

ţă de anul 2017, s-au înregistrat 

creşteri în următoarele regiuni 

de dezvoltare: Sud-Muntenia 

(+402 autorizaţii), Sud-Vest Ol-

tenia (+358), Vest (+350), 

Sud-Est (+320), Nord-Vest 

(+195) şi Centru (+134).

INS: Investiţiile în lucrări 
de construţii noi, peste 
36 miliarde lei

Investiţiile concretizate în 

lucrări de construcţii noi au 

însumat anul trecut 36,437 mi-

liarde lei, reprezentând 43,4% 

din totalul investiţiilor nete re-

alizate în economia naţională 

(84,004 miliarde lei), faţă de 

45,6% în 2017, conform date-

lor centralizate de Institutul 

Naţional de Statistică.

Volumul lucrărilor de con-

strucţii, ca serie brută, pe ele-

mente de structură şi pe ti-

puri de construcţii în 2018, 

comparativ cu anul precedent, 

a scăzut pe total cu 4,1%. Vo-

lumul lucrărilor de construc-

ţii a scăzut la lucrările de con-

strucţii noi cu 8,4%, la lucră-

rile de întreţinere şi reparaţii 

curente şi lucrările de repara-

ţii capitale au crescut cu 7,9%, 

respectiv cu 1,5%.

Pe obiecte de construcţii, 

s-au înregistrat scăderi la clă-

dirile rezidenţiale cu 23,6% 

şi la clădirile nerezidenţiale 

cu 5,5%. Creşteri au fost la 

construcţiile inginereşti cu 

8,0%. În 2018, faţă de 2017, 

valoarea lucrărilor de con-

strucţii în antrepriză a cres-

cut cu 4,751 miliarde lei.

Migraţie la sat?

Pe parcursul anului au 

fost eliberate 42.694 autori-

zaţii de construire pentru 

clădiri rezidenţiale, din care 

cele pentru clădiri reziden-

ţiale cu o locuinţă au repre-

zentat 90,6% faţă de total. 

Cele mai multe autorizaţii 

de construire pentru clădiri 

individuale cu o locuinţă au 

fost eliberate pentru zona ru-

rală, respectiv 25.537 auto-

rizaţii, restul de 13.158 au-

torizaţii vizând mediul ur-

ban. Pentru clădiri reziden-

ţiale pentru colectivităţi au 

fost eliberate 193 autorizaţii 

de construire.

„Pe medii de rezidenţă, 

situaţia autorizaţiilor elibe-

rate pentru clădiri reziden-

ţiale în anul 2018, pune în 

evidenţă o creştere a numă-

rului autorizaţiilor elibera-

te în mediul urban cu 245 

autorizaţii, cât şi în mediul 

rural cu 846 autorizaţii, fa-

ţă de anul 2017”, precizea-

ză INS.

Scăderi s-au înregistrat în 

regiunile de dezvoltare Bucu-

reşti-Ilfov (-517 autorizaţii) şi 

Nord-Est (-151).

Cele mai multe locuinţe au 

fost date în folosinţă în regi-

unile de dezvoltare Bucureşti- 

Ilfov (18,9% faţă de total ţa-

ră), Nord-Vest (18,5%), Cen-

tru (14,1%), Nord-Est (12,6%) 

şi Sud-Est (12,4%).

La Cluj se construieşte pe bandă rulantă
Judeţul e pe primul loc în ţară la numărul de locuinţe noi, terminate, în 2018

Peste 7000 de locuințe au fost terminate anul trecut în Cluj-Napoca

Totalul conversaţiilor 

în jurul plăţilor electroni-

ce a crescut cu 20% faţă 

de anul 2017, potrivit 

rezultatelor raportului 

Mastercard Digital 

Payments Study din acest 

an, se arată într-un comu-

nicat al companiei.

Plăţile mobile au reprezen-

tat un subiect de interes în 

peste 27% din totalul conver-

saţiilor din social media des-

pre plăţi, cu un procent cu 

20% mai mare faţă de anul 

2017. Mai mult decât atât, 

menţiunile despre portofelele 

digitale s-au dublat din 2017.

Ajuns la cea de-a şasea edi-

ţie, studiul a analizat mai mult 

de 3,3 milioane de conversa-

ţii din ultimul an, care au avut 

loc pe mai multe canale de so-

cial media, inclusiv Facebook, 

Twitter, Instagram şi Weibo.

„Rezultatele studiului din 

acest an ne arată că interesul 

şi cererea pentru soluţiile de 

plată rapide şi sigure sunt în 

continuă creştere şi deja îm-

brăţişate pe toate pieţele. Con-

sumatorii sunt deschişi la ac-

ceptarea noilor tehnologii pen-

tru mai multe tipuri de plăţi şi 

afi rmă faptul că avansul teh-

nologic le dă mai multă încre-

dere în plăţile efectuate cu te-

lefonul mobil sau prin inter-

mediul portofelelor digitale. 

Vom continua să asistăm la o 

creştere a ratei de adopţie a 

acestor modalităţi de plată şi 

pe teritoriul României, unde 

plăţile contactless au avut o 

creştere spectaculoasă în ulti-

mii ani. Conform rezultatelor 

unor studii din anul trecut, Ro-

mânia se clasează pe locul 5 

în Europa şi locul 10 la nivel 

global, în ceea ce priveşte nu-

mărul tranzacţiilor contactless 

înregistrate din totalul tranzac-

ţiilor realizate la comercianţi”, 

a declarat Cosmin Vladimires-

cu, Country Manager Master-

card pentru România.

Plăţile digitale domină 
conversaţiile din social media

PIAŢA VALUTARĂ

Leul a avut o evoluţie 

calmă faţă de euro, însă 

francul elveţian a atins 

maximul ultimilor aproa-

pe doi ani, în timp ce 

indicele ROBOR la trei 

luni a crescut consistent.

Cursul euro a crescut de la 

4,7509 la 4,7538 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat în culoarul 4,753 – 

4,756 lei iar cele de la ora 

14:00 se efectuau în jurul va-

lorii de 4,753 lei.

Media dolarului american 

a urcat de la 4,1988 la 4,2013 

lei, cotaţiile din piaţă fl uctu-

ând între 4,197 şi 4,211 lei. 

Moneda elveţiană se aprecia 

pe pieţele internaţionale la 

1,121 – 1,126 franci/euro, iar 

media ei a urcat de la 4,2187 

la 4,2284 lei, curs care nu a 

mai fost atins din iunie 2017.

Preţul gramului de aur a 

urcat de la 177,1757 la 

177,8945 lei, în timp ce va-

loarea unciei de aur creştea 

ieri dimineaţă pe pieţele in-

ternaţionale specializate de la 

1.313, vineri seară, la aproa-

pe 1.317 dolari.

În piaţa monetară, indice-

le ROBOR la trei luni, utili-

zat la calcularea dobânzilor 

la majoritatea creditelor în 

lei, a crescut de la 3,16 la 

3,23%, însă indicele la şase 

luni, folosit la calcularea ra-

telor la creditele ipotecare, a 

scăzut de la 3,33 la 3,32%.

Indicele ROBOR la nouă 

luni, calculat în funcţie de ra-

ta dobânzii plătită la creditele 

atrase de către băncile comer-

ciale de la alte bănci, a urcat 

de la 3,46 la 3,48% iar cel la 

12 luni de la 3,52 la 3,53%.

Monedele din regiune aveau 

evoluţii diferite faţă de euro. 

Dacă cea poloneză se stabili-

za la 4,292 – 4,302 zloţi, cea 

maghiară se deprecia, în con-

tinuare, la 316,1 – 317,2 forinţi.

După revenirea de la fi na-

lul săptămânii trecute sub pra-

gul de 1,13 dolari, deprecie-

rea cauzată de publicarea unor 

date care indicau încetinirea 

economiei germane, perechea 

euro/dolar urca ieri la 1,1285 

– 1,1325 dolari.

Uşoara apreciere a euro s-a 

datorat publicării indicelui Ifo, 

care măsoară moralul antre-

prenorilor germani, care du-

pă şase luni de scădere a cres-

cut în martie la 99,6 puncte.

Indicele bitcoin calculat de 

Bloomberg se plasa ieri la 

prânz la circa 3.970 dolari.

Sunt folosite date şi in-
formaţii disponibile până 
la ora 14:00  (R.G.)

Francul elveţian a crescut la maximul ultimilor aproape doi ani

Capitalismul nostru este 

unul preluat pe nemeste-

cate şi avem o dovadă 

clară aici: orice prognoză 

am face, aceasta este sfi -

dată de realitate. 

Prognozezi cădere econo-

mică şi te trezeşti cu creşteri 

neaşteptate; anunţi dezastrul, 

dar iadul se amână; semeni 

grâu şi culegi leuştean. Asta 

pentru că nimic de aici nu 

seamănă cu capitalismul din 

manual, comentează Dragoş 

Damian, CEO al Terapia Cluj, 

unul din principalii jucători 

din industria de medicamen-

te din România.

La 30 de ani de când Ro-

mânia a abandonat sistemul 

economiei centralizate încă 

rămâne în aer întrebarea: ce 

fel de societate suntem, to-

tuşi? Am înlocuit ce cu ce?

„Modelul în care economia 

s-a dezvoltat abandonând in-

dustria manufacturieră este 

unul greşit. Avem un singur 

tip de industrie care aduce pro-

fi t: industria automotive, care 

face 10% din exporturile noas-

tre. Restul este neant. Înainte 

de căderea comunismului, în 

Cluj erau 30 de fabrici puter-

nice. Desigur că lumea se 

schimbă, că unele dintre ele 

nu şi-au mai găsit locul pe pia-

ţă şi, fi resc, ceea ce nu are des-

facere este sortit pieirii. Dar 

toate 30? Mii de fabrici închi-

se în ţară? Trebuia toate închi-

se? În momentul în care pierzi 

industria de manufactură 

pierzi, de fapt, stâlpii de rezis-

tenţă. Oamenii pricepuţi plea-

că din ţară şi produc bani pen-

tru alţii, iar tu trăieşti din îm-

prumuturi“, comentează Dra-

goş Damian, citat de zf.ro.

Damian este unul dintre cei 

care susţin intervenţia, măcar 

parţială, a statului în economie.

Are România nevoie de o economie de piaţă?
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Îndrăgitul actor a fost sur-

prins zilele trecute în tim-

pul unei vizite la doctor.

Marele actor ar fi  preferat 

să stea în maşină până în 

clipa în care a fost chemat 

de medic pentru a nu fi  vă-

zut în sala de aşteptare a cli-

nicii. Aşa că, atunci când a 

primit telefon că poate intra, 

Florin Piersic s-a ridicat cu 

greu de pe scaun şi, târân-

du-şi piciorul drept, s-a în-

dreptat către clinică.

Înăuntru, actorul a fost 

preluat de un reprezentant 

al clinicii, care l-a condus 

până în cabinet.

Marele actor clujean, Flo-

rin Piersic, a ajuns la spital 

după ce ar fi  suferit, recent, 

o operaţie la un genunchi.

Medeea Marinescu, actri-

ţă care este colegă de spec-

tacol cu Florin Piersic, a 

mărturisit că ea a aflat că 

este vorba doar despre un 

control de rutină.

„Ce ştiu este că a făcut un 

control de rutină, aşa cum fa-

ce periodic. Chiar ieri am vor-

bit cu impresarul spectacolu-

lui «Străini în Noapte», care 

mi-a confi rmat datele de spec-

tacol, ba chiar a trebuit să gă-

sim o zi în plus pentru Cluj, 

pentru că deja primul specta-

col (în luna mai) este vândut. 

Nu am fi  putut discuta aceste 

date dacă domnul Piersic ar fi  

avut probleme grave de sănă-

tate. Avem confi rmate datele 

de 22 aprilie la TNB (Bucu-

reşti), 6 mai la Buzău, 16 şi 

18 mai la Cluj-Napoca. Vom 

ţine aceste spectacole. Cel mai 

probabil domnul Piersic face 

un control/tratament uzual 

de întreţinere”, a declarat Me-

deea Marinescu.

Florin Piersic în vârstă de 

83 de ani, este un actor ro-

mân de teatru şi fi lm. A ju-

cat dramă, comedie, trage-

die, fi guri istorice, haiduci. 

De-a lungul timpului Florin 

Piersic a primit titlul de „ce-

tăţean de onoare” al mai mul-

tor oraşe precum: Bacău, 

Cluj-Napoca, Caracal, Sighet, 

Suceava, Baia Mare, Oradea, 

Bucureşti sau Galaţi. A fost 

distins cu Ordinul Meritul 

Cultural clasa a V-a (1967) 

„pentru merite deosebite în 

domeniul artei dramatice

Actorul Florin Piersic a 

fost decorat la 30 mai 2002 

cu Ordinul naţional Steaua 

României în grad de Cava-

ler, alături de alţi actori, 

„pentru prestigioasa carie-

ra artistică şi talentul deo-

sebit prin care au dat viaţă 

personajelor interpretate în 

filme, dar şi pe scenă, cu 

prilejul celebrării unui veac 

de film românesc”.

Florin Piersic a ajuns la spital

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Din iubire pentru muzică, 

un tânăr DJ a decis să des-

chidă o şcoală unde cei 

interesaţi vor putea studia 

producţie de muzică elec-

tronică. Cursanţii vor învă-

ţa cum să folosească cel 

mai cunoscut soft din 

domeniu – Ableton – şi vor 

primi sfaturi de la oameni 

cu experienţă în industrie.

Proiectul Make Music Not 

War a fost gândit de Némét 

Elöd, în vârstă de 29 de ani 

(Dodo, numele de scenă), un 

renumit DJ clujean, urmând să 

fi e lansat în luna aprilie. Dodo 

se ocupă de muzică de aproa-

pe un deceniu şi pe lângă a-

ceastă pasiune, se ocupă de or-

ganizarea a diferite evenimen-

te, majoritatea muzicale.

„Am lucrat foarte mult timp 

la acest proiect. Ideea a venit 

în urmă cu vreo doi ani, dar 

nu am ştiut iniţial de unde aş 

putea începe. Asta până anul 

trecut când am dat de o şcoa-

lă de acest gen în Bucureşti 

şi am mers la cursuri să văd 

cum stă treaba. Eu în acea pe-

rioadă mă tot gândeam la pro-

iect, cum să îi dau drumul, 

de unde să fac rost de bani. 

După ce am terminat cursul 

la Bucureşti m-am întors la 

Cluj, am făcut nişte calcule şi 

am realizat că pot să încep, 

să construiesc ceva de la ze-

ro”, povesteşte Elöd.

Era nevoie la Cluj 
de o astfel de şcoală

Acest proiect a fost reali-

zat atât din iubirea pe care 

Dodo o are pentru muzică, 

dar şi datorită faptului că tâ-

nărul a observat că este ne-

voie de aşa ceva în Cluj.

„Ştiu cât m-am chinuit eu 

ca să fac naveta să merg la 

cursuri, câţi bani am cheltuit 

pentru a mă deplasa la Bucu-

reşti şi înapoi ca să învăţ. Fă-

ceam asta săptămânal şi mi-am 

dat seama că sunt oameni ca-

re nu îşi permit, nu neapărat 

din cauza banilor, ci şi din ca-

uza programului. Sunt mulţi 

studenţi sau elevi care vor să 

înveţe producţie muzicală şi 

nu pot face naveta săptămâ-

nal la Bucureşti. Aşa că am 

zis că voi face eu aşa ceva. 

Voi face asta pentru că ador 

muzica”, mărturiseşte DJ-ul.

DJ-ul vrea să crească 
calitatea muzicii 
electronice din Cluj

Tânărul şi-a investit toate 

economiile în acest proiect, 

însă nu pare să îl intereseze. 

Tot ce îşi doreşte este să va-

dă că această şcoală va ajuta 

atât tinerii pasionaţi de mu-

zică, cât şi muzica în sine.

„Am investit şi investesc 

încontinuu din banii mei de 

rezervă. Însă atât de mult iu-

besc acest proiect şi ştiu că 

este ceva făcut din sufl et şi 

va fi  ceva grozav. Cei care vor 

veni aici vor veni din iubire 

pentru muzică. Dacă eşti mu-

zician, IT-ist sau ziarist, vei 

veni fi indcă îţi place muzica 

şi te vom învăţa să faci mu-

zică. Poate vei dezvolta asta 

pe plan profesional sau doar 

ca hobby”, zice Dodo.

Dând mai multor oameni 

posibilitatea să înveţe cu ce 

se „mânâncă” producţia mu-

zicală, Dodo nu vede asta o 

metodă prin care concuren-

ţa va fi mai mare, ci o mo-

dalitate prin care să creas-

că calitatea muzicii electro-

nice din Cluj.

„Eu fac asta fi indcă mi-ar 

plăcea să fi e concurenţă mai 

mare şi poate chiar vom reu-

şi prin şcoala noastră să adu-

cem pe scena muzicii electro-

nice artişti care poate nu ştiu 

încă cât sunt de talentaţi. Nu 

îi voi privi ca pe o viitoare 

concurenţă şi nu îmi va pă-

rea rău. Mi-ar plăcea să văd, 

poate, peste zece ani un co-

pil care are vreo 17 ani să de-

vină foarte cunoscut şi să spu-

nă că a început să facă muzi-

că la şcoala lui Dodo”, măr-

turiseşte tânărul.

Diplome de participare 
şi şanse să se afi rme

Şcoala a fost gândită pen-

tru a satisface nevoile iubito-

rilor de muzică electronică, 

să îi ajute să înveţe mai uşor 

tot ce are legătură cu acest 

domeniu. Cursurile vor fi  de 

câte 10 şedinţe şi vor dura 

cinci săptămâni, în fi ecare 

săptămână, cursanţii partici-

pând la câte două şedinţe.

„Vom începe cu cursuri de 

produţie muzicală, mai exact 

folosirea softului Ableton, ca-

re se foloseşte peste tot în lu-

me şi este unul dintre cele 

mai bune softuri. Va fi  un curs 

foarte bine structurat, de la 

început până la sfârşit, astfel 

încât participanţii să înţelea-

gă cât mai bine şi să aibă o i-

dee despre cum se foloseşte 

Ableton”, explică DJ-ul.

Cursanţii vor primi diplo-

mă de participare, iar cei ca-

re vor avea cele mai bune 

rezultate li se va oferi şansa 

să mixeze undeva sau să îşi 

prezinte proiectele în indus-

trie, pentru a le oferi o ram-

pă de lansare. Evenimentul 

de deschidere va avea loc în 

luna aprilie, când va fi  o zi 

a porţilor deschide. Va fi  un 

eveniment care va dura de 

dimineaţa până seara, iar 

clujenii curioşi vor putea să 

vadă despre ce este vorba, 

putând şi să admire invita-

ţii care îşi vor ilustra talen-

tul pe tot parcursul zilei.

O şcoală de producţie 
muzicală se deschide 
la Cluj-Napoca
Un tânăr îi ajută pe iubitorii de muzică electronică
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Comunicat de presă privind fi nalizarea proiectului
Data: 26.03.2019

Finalizarea activităţilor proiectului cu titlul
„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR SOCIETATII MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L „

Societatea comercială MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L anunţă fi nalizarea 
proiectului„DIVERSIFICAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL COMPANIEI MARINA PROPERTIES CON-
STRUCT S.R.L“, proiect care a fost demarat începând cu data de 13.07.2018, în Cluj-Napoca, 
str. Calea Someseni, nr. 8, Jud. Cluj. Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Re-
gional 2014-2020, Componenta 2.1 Microîntreprinderi, Axa prioritară Îmbunătăţirea com-
petitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Operaţiunea: Consolidarea poziţiei pe piaţă a 
IMM-urilor în domeniile competitive identifi cate în SNC și PDR-uri, având codul SMIS 113347.

Obiectivul general a constat în cresterea competivităţii și dezvoltarea societăţii Marina 
Properties Construct S.R.L. prin introducerea în obiectul de activitate a lucrarilor de prega-
tirea terenului executate pentru terţi ca urmare a crearii unei infrastructuri automatizate 
de executarea a acestor tipuri de lucrari pâna la sfârsitul anului 2018.

Rezultatele obtinute ale proiectului:
• 4 active corporale
• 5 locuri de muncă nou create
Impactul proiectului la nivelul localităţii/regiunii este dat de faptul că prin această in-

vestiţie societatea va putea oferi comunităţii locale și regionale, lucrări de pregătire a te-
renului la standarde ridicate, determinând, prin noile contracte, reinvestirea resurselor fi -
nanciare încasate în comunitatea locală aducând în felul acesta un aport la dezvoltarea a-
cesteia, si implicit, la crearea de noi locuri de munca.

Valoarea totală a proiectului: 1.312.363,11 lei

Asistenţă fi nanciară nerambursabilă: 882.260,91 lei, din care valoarea nerambursabila 
din FEDR: 749.921,77 lei, iar valoarea nerambursabila din bugetul national: 132.339,14 lei.

Data estimata pentru fi nalizarea proiectului: 31 Mai 2019

Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice

Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest

Pentru informaţii suplimentare: MARINA PROPERTIES CONSTRUCT S.R.L, 
e-mail a.marina@marinaproperties.ro

Persoană contact: Marina Alexandru Viorel, tel. 0740.648.934

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Zeci de persoane au umplut 

până la refuz sala de expo-

ziţii a Muzeului Etnografi c 

al Transilvaniei, duminică, 

la spectacolul tradiţional 

organizat cu prilejul sărbă-

torii evreieşti Purim.

În deschiderea evenimen-

tului, Schwartz Róbert, proas-

păt reales în fruntea Comu-

nităţii Evreilor din Cluj, i-a 

salutat pe cei prezenţi, adu-

naţi în număr mare la una 

dintre sărbătorile vesele ale 

evreilor. Prezentat de Andre-

ea Leonid, în limba română, 

respectiv Vári Hajnal, în lim-

ba maghiară, spectacolul in-

edit a cuprins trei părţi, pu-

blicul savurând acordurile 

formaţiei klezmer Mazel Tov, 

respectiv recitalul corului S-

hira Hadasha.

Dirijat de prof. Halmos 

Ecaterina, corul a interpre-

tat mai multe melodii tradi-

ţionale evreieşti de Purim, 

cu participarea copiilor Mos-

covici Maia, Zilahy Ari Sa-

muel, Zilahy Levente Benja-

min şi Zilahy Nathan Dani-

el. După sfârşitul primei părţi, 

formaţia Mazel Tov, a cărei 

membri s-au costumat adec-

vat sărbătorii, haios şi colo-

rat, au oferit un recital care 

a cuprins câteva piese vese-

le, în idiş şi ivrit, precum 

Iber dus gleizălă (La un pă-

hărel), Lomăr zăch iberbe-

itn (Hai să ne-mpăcăm) sau 

La vida do por el raki (Îmi 

dau viaţa pentru un rachiu). 

În timp ce membrii trupei 

conduse de Vasile Socea au 

stârnit ropote de aplauze cu 

acordurile ritmate, în sală 

s-a împărţit vin dulce kosher, 

provenit din Israel, respec-

tiv humentaş, o gustare tra-

diţională evreiască.

Ultima parte a programu-

lui a propus câteva fragmen-

te de muzică clasică, sub ar-

cuşul violoncelistului Szenko-

vics Tamás, dar şi secvenţe 

din faimosul musical Fanto-

ma de la Operă. Rebeca Ian-

cu şi Anca Jilovan la harpă, 

pian şi voce au amuţit audi-

enţa cu recitalul lor inedit, 

iar Ofelia şi Gheorghe Eisiko-

vits au interpretat la rândul 

lor mai multe melodii cele-

bre, precum Memory de Bar-

bra Streisand sau Je T’aime

de Lara Fabian.

Ce sărbătoresc 
evreii de Purim?

Purimul este o sărbătoare 

evreiască care comemorează 

eliberarea poporului evreu din 

Imperiul Persan-Babilonian an-

tic după execuţia lui Haman în 

427 î.d.Hr. Potrivit cărţii bibli-

ce Cartea Esterei (Megillat Es-

ther), evreii au redevenit liberi 

în urma decretului reginei Es-

tera, soţia împăratului persan 

Achashverosh, care a condus 

la executarea celor 10 fi i ai lui 

Haman în 425 î.d.Hr. Purim es-

te celebrată în fi ecare an în 

funcţie de calendarul ebraic la 

a 14-a zi lunii ebraice Adar, a 

doua zi după victoria evreilor 

asupra duşmanilor. Anul aces-

ta (5779 pentru evrei), sărbă-

toarea a început în seara de 20 

martie, luând sfârşit cu o zi mai 

târziu. Ceremonia religioasă a 

fost ofi ciată conform tradiţiei 

în zilele de sărbătoare, specta-

colul fi ind păstrat pentru sfâr-

şitul de săptămână, acesta fi -

ind unul public, deschis tutu-

ror celor interesaţi.

Purim este caracterizat prin 

recitări publice a Cărţii Este-

ra (keriat ha-megillá), iar evre-

ii împart cadouri, alimente şi 

băuturi (mishloach manot), 

pomană pentru săraci (mat-

tanot la-evyonim), organi-

zând şi o masă de celebrare 

(se'udat Purim). 

Alte obiceiuri includ bă-

utul vinului, fi ind chiar re-

comandat şi încurajat con-

sumul de băuturi cu prijelul 

aceste sărbători, dar şi pur-

tarea de măşti şi costume, 

precum cele purtate dumini-

că de către membrii forma-

ţiei Mazel Tov.

Voie bună şi muzică cu prilejul Purimului
Evreii din Cluj-Napoca au sărbătorit cu melodii tradiţionale şi fragmente din Fantoma de la Operă

Zeci de persoane au fost prezente în sala de expoziţii a Muzeului Etnografi c la spectacolul tradiţional organizat cu prilejul sărbătorii evreieşti Purim
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Sirenele au sunat în cen-

trul Israelului după ce o 

casă a fost incendiată şi 

şase persoane au fost răni-

te luni dimineaţă într-un 

oraş de lângă Tel Aviv 

în urma unui presupus 

atac cu rachetă provenit 

din Fâşia Gaza, au anunţat 

medicii şi poliţia israelia-

nă, relatează Reuters.

Premierul israelian Benja-

min Netanyahu a declarat luni 

că îşi va scurta vizita în Sta-

tele Unite în urma atacului cu 

rachete care a avut loc într-un 

oraş de lângă Tel Aviv, în ca-

re şase persoane au fost răni-

te şi o casă a fost incendiată, 

relatează Reuters.

„Având în vedere eveni-

mentele de securitate, am de-

cis să-mi scurtez vizita în 

SUA”, a anunţat Netanyahu, 

catalogând atacul o crimă ori-

bilă care va atrage un răspuns 

în forţă din partea Israelului.

Acesta a adăugat că se va 

întâlni cu preşedintele Donald 

Trump în următoarele ore şi 

apoi va pleca imediat în Israel.

Armata israeliană a declan-

şat sirenele de avertizare la câ-

teva minute după producerea 

atacului şi au anunţat că o ra-

chetă a fost lansată din Fâşia 

Gaza, o enclavă palestiniană 

dominanţă de islamiştii Hamas 

şi alte grupări militante care 

posedă astfel de arme.

Premierul israelian, Ben-

jamin Netanyahu, care se 

află în căutarea unui al cin-

cilea mandat la alegerile de 

luna viitoare, se află la Wa-

shington şi se va întâlni luni 

cu preşedintele american 

Donald Trump.

Atac cu rachete 
lângă Tel Aviv

Premierul britanic Theresa 

May le-a spus mai multor 

parlamentari pro-Brexit, 

inclusiv foştilor miniştri 

Boris Johnson şi David 

Davis, că va demisiona 

dacă aceştia vor vota în 

favoarea acordului Brexit 

negociat de Guvernul de la 

Londra cu UE, potrivit jur-

nalistului Robert Peston 

de la postul ITV.

„Theresa May le-a spus lui 

Boris Johnson, Iain Duncan Smi-

th, Steve Baker, Jacob Rees Mo-

gg, David Davis şi altora că va 

demisiona dacă vor vota pen-

tru acordul ei”, susţine jurna-

listul Robert Peston, precizând 

că a primit această informaţie 

de la o sursă „credibilă”.

„Însă nu a oferit niciun de-

taliu. Aşa că nu este prea mul-

tă încredere că va şi demisi-

ona”, a adăugat Peston.

Camera Comunelor a res-

pins de două ori Acordul pri-

vind ieşirea Marii Britanii din 

Uniunea Europeană negociat 

de Guvernul Theresa May cu 

Bruxellesul.

Theresa May s-a întâlnit 

duminică cu mai mulţi par-

lamentarii la reşedinţa gu-

vernamentală de la Chequers, 

în încercarea de a găsi o so-

luţie la impasul privind pro-

cesul Brexit.

„Întrevederea a abordat o 

gamă de chestiuni, inclusiv 

dacă există sufi cient sprijin în 

Camera Comunelor pentru a 

supune săptămâna aceasta la 

vot (acordul)”, a declarat un 

purtător de cuvânt al premi-

erului May, informează agen-

ţia de ştiri Reuters.

Potrivit reporterului Alex 

Wickham de la Buzzfeed, 

parlamentarii pro-Brexit i-au 

spus Theresei May că ar tre-

bui să anunţe când va demi-

siona dacă vrea ca acordul 

ei să fi e ratifi cat.

Theresa May 
ameninţă cu demisia

România ocupă locul 44 

în lume în clasamentul 

pe anul 2018 privind 

„Libertatea de informare”, 

pe primele poziţii fi ind 

Norvegia, Suedia şi 

Olanda, iar pe ultimele 

Eritreea şi Coreea de 

Nord, conform unui raport 

elaborat de organizaţia 

Reporteri fără Frontiere.

Avans faţă de 2017

Cu o medie de 23,65 punc-

te, România avansează două 

poziţii faţă de anul 2017, ajun-

gând în anul 2018 pe locul 44 

dintr-un total de 180 de ţări, 

arată raportul intitulat „Pen-

tru libertatea de informare”, 

realizat de organizaţia Repor-

teri fără Frontiere (Reporters 

without Borders/ Reporters 

sans frontières). Scorul acor-

dat ţărilor este între 0 (zero) 

şi 100 de puncte, zero fi ind 

cel mai bun.

Pe harta elaborată de orga-

nizaţie, România se afl ă în zo-

na galbenă, catalogată ca fi -

ind „destul de bună”.

Organizaţia Reporteri fă-

ră Frontiere a identifi cat o 

serie de probleme la presa 

din România. „Companiile 

de presă din România au fost 

transformate din ce în ce mai 

mult în instrumente de pro-

pagandă politică (mai ales 

în anii electorali), astfel că 

politizarea excesivă a presei, 

mecanismele corupte de fi -

nanţare, politicile editoriale 

subordonate intereselor pa-

tronilor şi infi ltrarea agenţi-

lor serviciilor de informaţii 

au devenit un lucru normal”, 

arată raportul.

SUA - locul 45

Pe primul loc în clasament 

se afl ă Norvegia (7,63 punc-

te), urmată de Suedia, Olan-

da, Finlanda şi Elveţia. State-

le Unite ocupă locul 45, ime-

diat după România, Franţa es-

te o poziţia 33, Marea Brita-

nie pe 40, Italia este pe 46, 

iar Ungaria pe 73.

Rusia este pe locul 148, iar 

China pe 176. Pe ultimele lo-

curi se afl ă Siria (177), Turk-

menistan (178), Eritreea (179) 

şi Coreea de Nord (180).

China vrea infl uenţarea 
presei pentru impunerea 
propriei ideologii

China depune eforturi pen-

tru infl uenţarea presei din stră-

inătate în scopul impunerii 

propriei ideologii şi contraca-

rării criticilor, arată raportul 

organizaţiei Reporteri fără 

Frontiere, acuzând Beijingul 

că vrea o „nouă ordine mon-

dială la nivelul presei”.

În raportul intitulat „Încer-

carea Chinei de a institui o 

nouă ordine mondială la ni-

velul presei”, organizaţia Re-

porteri fără Frontiere investi-

ghează strategia Beijingului 

de a exercita control asupra 

informaţiilor dincolo de fron-

tierele sale, un proiect care 

constituie o ameninţare la 

adresa libertăţii presei în în-

treaga lume.

China, care se afl ă pe lo-

cul 176 din 180 de ţări în Cla-

samentul pe anul 2018 pri-

vind libertatea presei elabo-

rat de organizaţia Reporteri 

fără Frontiere, depune efor-

turi în afara frontierelor sale 

pentru a impune un vocabu-

lar „corect din punct de ve-

dere ideologic”, în scopul 

contracarării criticilor şi as-

cunderii capitolelor negre din 

istoria sa. Printre strategiile 

utilizate de China în acest 

sens se numără „moderniza-

rea postului internaţional de 

televiziune, cumpărarea ma-

sivă de spaţiu publicitar în 

presa internaţională, acţiuni 

de infi ltrare în presa interna-

ţională, dar şi masive acte de 

şantaj, intimidare şi hărţui-

re”, precizează raportul.

„Potrivit regimului de la 

Beijing, jurnaliştii nu au ro-

lul de a fi  o contraputere, ci 

mai degrabă de a servi pro-

pagandei ţărilor. Dacă siste-

mele democratice nu opun 

rezistenţă, Beijingul îşi va 

impune perspectivele şi pro-

paganda, care sunt amenin-

ţări la adresa jurnalismului 

şi democraţiei”, afi rmă Chris-

tophe Deloire, secretarul ge-

neral al organizaţiei Repor-

teri fără Frontiere.

REPORTERI FĂRĂ FRONTIERE

România ocupă locul 44 
în privinţa libertăţii presei
China vrea influenţarea presei străine pentru impunerea propriei ideologii

România se afl ă în zona galbenă, catalogată ca fi ind „destul de bună” privind libertatea de informare

Kremlinul a respins, din 

nou, luni, orice ingerinţă 

în alegerile prezidenţiale 

din 2016 în SUA ca reacţie 

la raportul procurorului 

special Robert Mueller, 

care concluzionează absen-

ţa vreunui element care să 

probeze o posibilă compli-

citate între echipa de cam-

panie a lui Donald Trump 

şi Rusia, informează AFP.

„Nu am văzut raportul în 

sine” al procurorului Muel-

ler şi de aceea „nu putem să 

comentăm nimic în detaliu”, 

a declarat presei purtătorul 

de cuvânt al Kremlin, Dmi-

tri Peskov. „Dar poziţia noas-

tră de principiu (...) este cu-

noscută: ţara noastră nu a 

intervenit niciodată în afa-

cerile interne ale altor ţări, 

inclusiv în Statele Unite”, a 

spus el, denunţând „acuza-

ţii fără fundament”.

„Suntem categoric împo-

triva ingerinţei altor ţări în 

afacerile noastre interne”, a 

adăugat purtătorul de cuvânt 

al Kremlinului.

În acest context, Kremli-

nul a declarat luni că este 

pregătit pentru o îmbunătă-

ţire a relaţiilor cu SUA, dar 

aşteaptă ca Washingtonul 

să facă primul pas, potrivit 

Reuters.

Kremlinul respinge 
din nou orice ingerinţă 
în alegerile din SUA

ORGANIZAŢIA REPORTERI FĂRĂ FRONTIERE 

 „Companiile de presă din România au fost 
transformate din ce în ce mai mult în instrumente 
de propagandă politică (mai ales în anii electorali), 
astfel că politizarea excesivă a presei, mecanismele 
corupte de fi nanţare, politicile editoriale subordonate 
intereselor patronilor şi infi ltrarea agenţilor serviciilor 
de informaţii au devenit un lucru normal“
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Huawei primeşte o veste 

încurajatoare de la Comisia 

Europeană. UE va ignora 

recomandările SUA şi nu 

va interzice tehnologia 5G 

a companiei chineze.

Ar fi  fost dincolo de orice 

închipuire şi de-a dreptul ri-

dicol să se supună şi în acest 

caz „recomandărilor” ameri-

canilor. Dacă respingi tehno-

logia chinezilor, fi e ea şi ris-

cantă (sau nu), înseamnă să 

respingi viitorul.

Huawei primeşte o veste 

încurajatoare de la Comisia 

Europeană. UE va ignora re-

comandările SUA şi nu va in-

terzice tehnologia 5G a com-

paniei chineze.

Ar fi  fost dincolo de orice 

închipuire şi de-a dreptul ri-

dicol să se supună şi în acest 

caz „recomandărilor” ameri-

canilor. Dacă respingi tehno-

logia chinezilor, fi e ea şi ris-

cantă (sau nu), înseamnă să 

respingi viitorul.

Tehnologia 5G este o miză 

mult prea mare pentru a fi  ra-

tată din cauza unor litigii mai 

mult sau mai puţin paranoi-

ce (şi ipocrite) venite din par-

tea administraţiei Trump.

Reuters a informat în urmă 

cu câteva zile că Uniunea Eu-

ropeană ar putea să accepte fă-

ră rezerve tehnologia 5G a 

Huawei, cu condiţia ca statele 

membre UE să facă schimb de 

date mai ample pentru a com-

bate riscurile de securitate.

Această recomandare vine 

din partea comisarului euro-

pean pentru sectorul digital, 

Andrus Ansip. Mai multe dis-

cuţii şi, eventual, o clarifi care, 

vor avea loc marţi, 26 martie.

Huawei şi controversata 
tehnologie 5G

SUA au cerut reprezentan-

ţilor UE să blocheze accesul 

pe piaţă a echipamentelor 5G 

ale Huawei pe motiv că aces-

tea ar putea fi  utilizate de con-

ducerea chineză să spioneze 

cetăţenii şi instituţiile (aşa 

cum procedează şi în China).

Ce-i drept, 5G nu va fi  pre-

cum 4G. Conexiunea viitoru-

lui sporeşte şi diversifi că le-

găturile şi comunicarea din-

tre indivizi, dintre instituţii şi 

între dispozitive, de la auto-

turisme, până la locuinţele 

smart. Prin urmare, vei fi  obli-

gat să furnizezi mult mai mul-

te date personale decât oferi 

în prezent printr-un cont de 

Google sau de Facebook.

Având în vedere că Huawei 

este lider global în domeniul 

echipamentelor de reţele de 

telecomunicaţii, Comisia Eu-

ropeană are de gând să lase 

la latitudinea statelor mem-

bre UE să se ia decizii în pri-

vinţa securităţii naţionale. La 

nivel european, nu va exista 

niciun blocaj economic şi de 

informaţii pentru Huawei. 

Eventualele reglementări vor 

veni doar din partea statelor.

Totuşi, statele membre tre-

buie să facă schimb de infor-

maţii şi să se coordoneze în 

privinţa studiilor de impact re-

feritoare la riscurile de securi-

tate şi în privinţa certifi cării 

dispozitivelor conectate la in-

ternet şi la echipamentele 5G.

Huawei primeşte o veste 
de la UE care înfurie SUA

Facebook şi Google au fost 

furate printr-o metodă 

veche de când e internetul. 

Omul din spatele fraudei a 

„uşurat” cei doi giganţi de 

120 de milioane de dolari.

Se întâmplă şi la case mai 

mari, iar în acest caz, se în-

tâmplă cu simţ de răspunde-

re. Nu te încurci cu o sumă 

mică. Dacă tot ai de unde să 

iei, furi cât poţi duce şi cât ţi-

ne înşelătoria. Asta a făcut li-

tuanianul Evaldas Rimasaus-

kas (50 de ani), care şi-a re-

cunoscut vina în momentul 

în care a fost prins şi adus în 

faţa justiţiei, în Statele Unite 

ale Americii. Evaldas, împre-

ună cu alţi complici ale căror 

identităţi n-au fost divulgate 

presei, au iniţiat o înşelătorie 

la nivel înalt prin furt de da-

te şi de bani de la două din-

tre cele mai mari companii 

din lume.

Facebook şi Google au fost 

păcălite de grupul de hackeri 

ai lui Evaldas prin clasică me-

todă phishing, veche de când 

există internetul. Ai zice că 

doi giganţi economici a căror 

specializare este chiar inter-

netul nu ar putea fi  fraudaţi 

astfel. Ei bine, se pare că nu.

Procurorii americani nu 

spun că Evaldas este cel care 

a cerut în mod direct bani de 

la Facebook şi Google, dar 

cred că el este artizanul in-

frastructurii care a furat o su-

mă atât de mare.

Conform acuzaţiilor, Eval-

das a fondat şi a înregistrat 

În Letonia o companie folo-

sind numele Quanta Compu-

ter, un producător de lapto-

puri din Taiwan. A pretins, 

deci, că era o altă companie 

şi a cerut de la Facebook 23 

de milioane de dolari şi de la 

Google 98 de milioane de do-

lari pentru nişte servicii ine-

xistente. Asta se întâmpla 

prin 2013.

Firma fantomă a lui Eval-

das, care se folosea de nume-

le Quanta Computer, a prădat 

cei doi giganţi prin intermediul 

unor agenţi de la Facebook şi 

Google. Aceşti agenţi au primit 

clasicele emailuri de tip phis-

hing şi au căzut în plasă.

A cerut bani pentru servici-

ile adevăratei Quanta Compu-

ter, dar banii erau trimişi într-un 

alt cont bancar Letonia şi Cipru, 

conturi controlate de Evaldas.

Acesta a fost extrădat în 

Statele Unite în 2017.

Cele 120 de milioane de do-

lari „pescuite” de la Facebook 

şi Google au fost, în cele din 

urmă, recuperate de companii.

Omul care a „uşurat” 
Facebook şi Google 
de 120 mil. USD

Ofi cialii Facebook au recu-

noscut că au stocat pe ser-

verele interne ale compa-

niei sute de milioane de 

parole ale utilizatorilor, 

fără să le cripteze, însă au 

oferit asigurări că nu s-a 

săvârşit nicio infracţiune.

Prin stocarea parolelor, fără 

a le cripta, acestea fi ind astfel 

la dispoziţia angajaţilor, Face-

book a încălcat practicile fun-

damentale în ceea ce priveşte 

securitatea datelor online.

„Nu există niciun motiv 

valid pentru care cineva din-

tr-o organizaţie, mai ales de 

mărimea Facebook, să aibă 

nevoie să acceseze parolele 

utilizatorilor fără să le cripte-

ze”, a declarat expertul în se-

curitate Andrei Barisevici, de 

la Recorded Future.

Reprezentanţii Facebook au 

spus, într-un mesaj publicat pe 

blogul companiei joi, că nu exis-

tă dovezi care să arate că anga-

jaţii au abuzat de accesul la a-

ceste date. Însă mii de angajaţi 

ar fi  putut să le caute. Ofi cialii 

au spus că parolele au fost sto-

cate pe serverele interne ale 

companiei, unde nicio persoa-

nă din afară nu ar fi  avut acces.

De asemenea, au menţionat 

că procedura normală în ce-

ea ce priveşte parolele este de 

a le stoca în mod criptat.

Incidentul este cel mai re-

cent dintr-o serie care a afectat 

imaginea unei companii, a că-

rei conducere insistă că este un 

protector responsabil al datelor 

celor 2,2 miliarde de utilizatori. 

Specialiştii platformei de secu-

ritate online KrebsOnSecurity 

spun că Facebook a pus într-o 

poziţie vulnerabilă parolele a 

aproximativ 600 de milioane de 

utilizatori ai reţelei de socializa-

re online.

În mesajul publicat joi, re-

prezentanţii Facebook spun 

că vor notifi ca „sute de mili-

oane” de utilizatori ai Face-

book Lite, milioane de utili-

zatori Facebook şi zeci de mii 

de utilizatori ai Instagram de 

faptul că parolele lor au fost 

stocate fără a fi  criptate.

Săptămâna trecută, Mark 

Zuckerberg, CEO al Facebook, 

a vorbit despre o nouă „vizi-

une concentrată pe informaţi-

ile personale” în ceea ce pri-

veşte reţeaua de socializare 

online, care va spori importan-

ţa comunicării private compa-

rativ cu cea publică. Condu-

cerea companiei vrea să încu-

rajeze micile grupuri de oa-

meni să poarte discuţii cripta-

te, pe care nici cei de la Face-

book, nici persoanele din afa-

ră să nu le poată accesa.

Faptul că Facebook nu a pu-

tut să gestioneze un lucru atât 

de simplu precum criptarea pa-

rolelor ridică, însă, mari sem-

ne de întrebare privind capaci-

tatea de a administra probleme 

de codifi care complexe – aşa 

cum sunt conversaţiile pe me-

sagerie, spun specialiştii.

Facebook s-a confruntat cu 

mai multe breşe de securitate 

în ultima vreme, cel mai re-

cent în septembrie 2018, când 

hackeri au accesat aproxima-

tiv 29 de milioane de conturi.

Facebook a stocat milioane 
de parole fără să le cripteze
Oficialii companiei americane au recunoscut acest lucru după ce un specialist 
în securitate online a publicat un articol despre această problemă

Prin stocarea parolelor, fără a le cripta, Facebook a încălcat practicile 
fundamentale în ceea ce priveşte securitatea datelor online
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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TUIT

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

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

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

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (13.15)

TERENURI

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 

Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii şi detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.
¤ 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 extravilan, cu uti-
lităţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

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

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

SERVICII

Execut
acoperişuri, reparaţi 

de urgenţă,
rectifi cări infi ltraţii 

de apă, hidroizolaţie,
montaj, jgheaburi, 

acesorii, sorturi.

Informaţii la telefon 
0751-813787. (4.40)

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

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

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

¤ Caut de lucru cu ziua, în dome-
niul construcţiilor sau ca șofer. Pro-
gram de lucru luni-vineri, 15 RON/

oră. Aștept oferte la te. 
0753-925526. (5.7)

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pen-
tru informaţiile suplimentare 
apelaţi la tel. 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.

Firma de transport 
din Ungaria angajează 

șoferi cat. C+E. 

Program de lucru 
3/4/5 săptămâni 

1/2 săptămâni liber. 

Salar între 
2150-2400 euro/ lună. 

Info tel: +36 70 396 

43 52, 

email: gal@ttsped.hu. 

Punct de lucru Sáp sau Győr

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

ELECTRO

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

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-

rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (15.20)

¤ Vând coleţia „007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (15.20)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (15.15)

AUTO-MOTO

¤ 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, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

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

PIERDERI

¤ Subsemnata Anca Măriuca Iuo-
raș, declar pierderea parafei cu ur-
mătoarea inscripţie Dr.Iuoraș An-
ca, medic specialist neurologie, 
cod E72345. O declar nulă.

¤ Ciocodeică Vlad student la Uni-
versitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
Facultatea de Arhitectură și Urba-
nism declar pierdut carnetul de 
student și legitimația de trans-
port. Le declar nule.

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdut certifi catul constatator eli-
berat de ORC de pe lângă Tribu-
nalul Cluj pentru autorizarea ur-
mătoarelor unităţi teritoriale:
1. Agenţiei „Confort” din Munici-
piul Focșani, B-dul Unirii, Nr. 61, 
Bloc B2, Scara II, Etaj P, Judeș 
Vrancea
2. Agenţiei „Luxor” Târgu Mureș, 
din Municipiul Târgu Mureș, str. 
Kosuth, Nr. 12, Judeţ Mureș
3. Agenţiei „Cuza Vodă” Buzău, 
din Municipiul Buzău, str.Cuza Vo-
dă, Nr. 5 BIS, Judeţ Buzău
4. Agenţiei “Târgu Mureș”, din 
Mun. Târgu Mureș, Piaţa Tranda-
fi rilor, Nr. 33A, Corp A, Etaj par-
ter, jud. Mureș 
Le declară nule

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  

tel 0752-449012

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Pi-

tești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L., 
cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 43, etaj 1, 
camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat coordonator 
Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorga-
nisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comer-
ţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, prin 
sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează lici-
taţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în construcţii și teren situat în 
Cluj-Napoca, str. Pata Rât (azi Calea Someșeni), FN, jud. 
Cluj (neîntăbulat), în suprafaţă de 13.662,48 mp

– preţ de pornire 1.502.873 euro + TVA
2. Imobilului constând în două parcele de teren, situa-

te în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă te-
ren înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 
6098/1 cu o suprafaţă de 7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA
3. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 

mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA
4. Imobilului constând în barăci și teren în suprafaţă de 

1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, si-
tuat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 10.04.2019, ora 16.00 la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la 
licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea lici-
taţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 17.04.2019, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

Cluj-Napoca    SOLVENDI S.P.R.L.
20.03.2019               Asociat coordonator
    Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
 Asociat coordonator

 Av. Mihai Popa

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 Societatea Co-
mercială Secpral Pro Instalații SRL anunță începerea 
demersurilor în vederea obținerii autorizației de mediu 
pentru obiectivul Centrală Electrică Fotovoltaică, cu racor-
dare la RED amplasată pe acoperișul halelor din localita-
tea Cluj-Napoca str Vlad Țepeș nr 3 și Traian Vuia nr. 116.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la se-
diul APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99, în zilele de luni – 
joi 9.00 – 16.30;  vineri 9.00 – 14.00.
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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

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Doriţi să vă amenajaţi
 APARTAMENTUL, 

CASA, BIROUL, SPAŢIUL 
COMERCIAL,

 așa cum aţi visat?

Noi, realizăm ideile voastre, împreună vom reuși să 
obţineţi spaţiul mult visat, în care vă veţi simţi minunat!

NU EZITAŢI SĂ NE CONTACTAŢI

Mihai Costea tel. 0740-513987
Instagram: interiordesign_by_costea

E-mail: costea4home@gmail.com

ANUNŢ

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !
Compania de Transport Public Cluj-Napoca informeaza 

publicul calator ca, in data de 26 martie 2019, intre orele 
19:00 – 23:15, cu ocazia meciului de fotbal Romania–
Insulele Feroe, desfasurat pe stadionul Dr. Constantin 
Radulescu, se suspenda circulatia liniei 37 (P-ta M. 
Viteazul – str. Romulus Vuia).

In acest interval spre cart. Gruia va circula linia 38 (P-ta 
M. Viteazul – str. Gruia – str. Vanatorului), care va efectua 
si orarele liniei 37 din P-ta M. Viteazul.

Va multumim pentru intelegere.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. 

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord.  1798/2007, S.C. GARDEN 
THERME  S.R.L. anunță începerea demersurilor în vederea 
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul "Restaurante, 
Hoteluri si alte facilitati de cazaresimilare" din Municipiul 
Dej,  str. Libertatii  nr. 1,  județul  Cluj. 

 Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99, în zilele de luni-joi  între 
orele 9.00-16.30 și vineri între orele 9.00-14.00

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. PITAS INVESTMENTS S.R.L., titular al 
proiectului „DESFIINŢARE CONSTRUCŢII EXISTENTE, 
CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE TEREN, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE FIRMA LUMINOASĂ 
ŞI TOTEM, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI 
CONFORM PUZ APROBAT PRIN  HCL 152 DIN 18.10.2018“, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, 
de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectuluib „DESFIINŢARE 
CONSTRUCŢII EXISTENTE, CONSTRUIRE SPAŢIU COMERCIAL, 
ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMPLASARE 
FIRMA LUMINOASĂ ŞI TOTEM, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE 
LA UTILITĂŢI CONFORM PUZ APROBAT PRIN  HCL 152 DIN 
18.10.2018“, propus a fi  amplasat în  Florești, strada Avram 
Iancu 199 – strada Simion Bărnuţiu 1-5, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei  pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99,  în zilele 
de: luni -joi între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-
12,00, precum și la următoarea adresă de internet offi ce@
apmcj.anpm.ro.

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

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 

și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC RIELA 
COMIMPEX SRL anunţa începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„FABRICA DE PRODUCŢIE MOBILIER METALIC, CONFECŢII 
METALICE, CONVECTOARE-VENTILOCONVECTOARE“ din 
localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr.18, jud. Cluj.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu 
modifi cările și completările ulterioare,

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie ,,Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca 

organizează

CONCURS

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
- 1 post economist I
- 1 post economist II

Proba scrisă va avea loc în data de 17.04.2019, ora 
11.00, la Sediu Administrativ, str. Constanţa Nr. 5, Sala de 
ședinţe, etaj 2.

Interviul va avea loc în data de 19.04.2019, ora 11.00, 
la Sediu Administrativ, str. Constanţa Nr. 5, Sala de 
ședinţe, etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de economist I:
- diplomă de licenţă în specialitate – economist;
-  3 ani și 6 luni vechime în meseria de economist și 

experienţă în achiziţii publice.
- pentru postul de economist II:
- diplomă de licenţă în specialitate – economist;
- 6 luni vechime în meseria de economist.

Data limită de depunere a dosarelor: 09.04.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, și

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii SA (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:
 bunuri mobile de natura utilajelor, echipamentelor, 

mijloacelor de transport etc. – preţ de strigare 868.117,88 
+ TVA;
 bunuri mobile de natura stocurilor – preţ de strigare 

1.163.931 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 10.04.2019, ora 16.00 la 

sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 17.04.2019, ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

La cerere se vor putea comunica persoanelor interesate 
listele ce cuprind bunurile mobile din patrimoniul societăţii 
ce fac obiectul valorifi cării.

Cluj-Napoca    SOLVENDI S.P.R.L.
20.03.2019                Asociat coordonator
    Av. Marius Grecu

Musat & Asociatii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Mihai Popa
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10 medalii pentru 
judoka clujeni

Iașiul a găzduit în week-endul 
trecut, 23-24 martie, fi nala 
Campionatul Naţional 
Individual Seniori la Judo. 
Sportivii legitimaţi la ”U” CSM 
Cluj au cucerit un număr de ze-
ce medalii, dintre care cinci de 
aur, trei de argint și două de 
bronz. Cele mai strălucitoare 
medalii le-au cucerit Ștefania 
Dobre (cat. -63 kg), Alexandra 
Pop (cat. -52 kg), Silvia 
Gherman (cat. -48 kg), Florisa 
Horvath (OPEN) și Ionuţ Vasian 
(cat. -100 kg), cele de argint au 
fost adjudecate de Roxana 
Oprea (cat. -48 kg), Florisa 
Horvath (cat. -70 kg) și 
Alexandra Mazilu (cat. -78 kg), 
iar medaliile de bronz au fost 
obţinute de judokanii universi-
tari Adrian Șulcă (cat. -73 kg) și 
Denis Mititelu (cat. -81 kg), 
anunţă u-cluj.ro. Au ratat la 
mustaţă podiumul, clasându-se 
pe locul 5: Camelia Ioniţă (cat. 
-52 kg), Denisa Așchiopoaie 
(cat. -57 kg), Răzvan Bodea 
(cat. -81 kg), respectiv Paul 
Creată (cat. -90 kg).

Final Four-ul 
Cupei României, 
la Cluj-Napoca
Luni, la sediul Federaţiei 
Române de Baschet, a avut loc 
ședinţa de atribuire a organiză-
rii evenimentelor Final Four 
Cupa României, masculin, edi-
ţia 2018-2019, și All Star Game 
LNBM 2019, precum și tragerea 
la sorţi a meciurilor eliminatorii 
de pe tabloul principal din faza 
fi nală a competiţiei KO. În pre-
zenţa conducătorilor celor patru 
echipe califi cate la turneul fi nal 
(Dinamo Știinţa, CSM CSU 
Oradea, BC CSU Sibiu și U-BT 
Cluj-Napoca), respectiv a repre-
zentanţilor FRB, s-a stabilit că 
organizarea celor două eveni-
mente să fi e atribuită clubului 
U-BT Cluj-Napoca. Astfel, Sala 
Polivalentă BT Arena din 
Cluj-Napoca va găzdui Final 
Four Cupa României, în perioa-
da 17-18 aprilie, iar o zi mai 
târziu, în data de 19 aprilie, va 
găzdui tradiţionalul All Star 
Game LNBM. După ce a fost 
stabilit organizatorul celor două 
evenimente, s-a trecut la trage-
rea la sorţi a meciurilor din se-
mifi nalele Final Four Cupa 
României. Acestea se vor desfă-
șura după următorul program:
• semifi nala 1 (17 aprilie): 
Dinamo Știinţa București – BC 
CSU Sibiu;
• semifi nala 2 (17 aprilie): 
CSM CSU Oradea – U-Banca 
Transilvania Cluj-Napoca;
• fi nala (18 aprilie): învingă-
toarea din SF1 vs. învingătoa-
rea din SF2.
„Studenţii”, deţinători ai ulti-
melor trei Cupe ale României, 
vor juca următorul meci în 
campionat vineri, în deplasare, 
chiar împotriva orădenilor.

Pe scurt

Eşecul de sâmbătă seară de 

la Stockholm, 1-2, nu lasă 

loc de compromisuri: echi-

pa naţională a României 

trebuie să-şi confi rme statu-

tul de favorită în duelul cu 

selecţionata Insulelor Feröe.

Eşecul de pe Friends Are-

na continuă să lase un gust 

amar pe buzele suporterilor 

români, frustrant fi ind mo-

dul în care „tricolorii” nu au 

reuşit să fructifi ce mai bine 

repriza secundă excelentă de 

la Stockholm. Acum, cu toa-

te că formaţia micuţului stat 

din nordul Atlanticului este 

cea mai slab cotată din gru-

pa F de califi cări la EURO 

2020, elevii pregătiţi de Lars 

Olsen pot fi  o ameninţare pen-

tru jucătorii români. De par-

tea României se afl ă bilanţul 

net pozitiv, şase victorii din 

tot atâtea întâlniri cu feröe-

zii, una dintre ele – prima – 

fi ind cea mai drastică înfrân-

gere pentru nordici din isto-

ria de peste trei decenii a na-

ţionalei lor, un 7-0 neverosi-

mil la Bucureşti, în califi că-

rile pentru Mondialul din '94. 

De când cu danezul Olsen la 

cârma echipei, selecţionata 

Insulelor Feröe a început să 

capete „glas” în duelul naţi-

unilor la fotbal, deunăzi în-

vingând Grecia de două ori 

în aceeaşi campanie.

Schimbări masive 
în primul „11”?

Dezamăgitori în confrun-

tarea din Suedia, Mitriţă, Dra-

goş Grigorie sau Tudor Bălu-

ţă ar putea să ia loc doar pe 

bancă în meciul din această 

seară. Nici Chipciu sau CFR-is-

tul Cristi Manea nu au pos-

tul de titular garantat. Nume-

le adversarului lasă loc de ex-

perimente pentru selecţione-

rul Contra, jucători care au 

prins puţine minute sau de-

loc având acum şansa să in-

tre în iarbă şi să arate că me-

rită să prindă primul „11”. 

Sau, dimpotrivă, împotriva 

nordicilor ar putea să joace 

veteranii Moţi, Nistor sau „fe-

roviarul” Cipri Deac. Cert es-

te că partida cu feröezii poa-

te fi  ultima şansă pentru Con-

tra să încropească echipa în 

vederea următorului meci de 

califi care, în deplasarea din 

Norvegia (7 iunie).

Duelul România – Insule-

le Feröe, în a doua etapă a 

preliminariilor EURO 2020, 

se va juca la Cluj-Napoca, as-

tăzi, de la ora 21:45, pe Sta-

dionul „Dr. Constantin Rădu-

lescu” (CFR). Până dumini-

că s-au vândut deja 10.000 

dintre cele 12.000 de bilete 

scoase la vânzare, la ora me-

ciului existând şanse foarte 

mari ca arena din Gruia să 

fi e plină. Casele stadionului 

sunt deschise inclusiv astăzi, 

până la ora 20:15.

Condamnaţi la victorie! Duelul cu feröezii, crucial pentru „tricolori”.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Cu toate că a pierdut pri-

mele două puncte pe 

banca Universităţii după 

remiza albă cu FC Argeş, 

fostul internaţional pri-

veşte partea bună a lucru-

rilor, inclusiv după eşecul 

României în Suedia, 1-2.

La scurt timp după încheie-

rea derbyului cu piteştenii, 0-0, 

tehnicianul „studenţilor”, ajuns 

la al şaselea meci fără înfrân-

gere, a oferit un interviu ine-

dit, punctând problemele de 

mentalitate cu care se confrun-

tă românii. Lobby şi-a lăudat 

elevii pentru determinarea cu 

care au gestionat eliminarea 

timpurie a lui Goga, venită spre 

sfârşitul primei reprize al par-

tidei de pe Cluj Arena.

„Eu nu înţeleg un singur 

lucru, de ce se pleacă tot tim-

pul de la partea negativă? De 

ce nu se vede realitatea? Re-

alitatea este punctul pe care 

l-am obţinut. Noi, ca naţie, 

suntem obişnuiţi să plecăm 

din start cu negativitatea la 

statusul absolut. Băieţii au fă-

cut o partidă extraordinară în 

10 oameni, au demonstrat per-

sonalitate, atitudine, curaj. Au 

aplicat tot ce le-am cerut, în-

că din momentul în care am 

preluat echipa. Bravo lor, sunt 

pe strada bună! Sunt partide 

difi cile, contra unor adversari 

care vor să câştige, de aceea 

este fotbalul atât de frumos”, 

a declarat Lobonţ.

„Pisica” nu zgârie 
arbitrajul

Deşi brigada de arbitri con-

dusă la centru de Cătălin 

Buşi a avut un rol decisiv în 

deznodământul partidei, unul 

urât, fragmentat şi lipsit de 

spectacol, tânărul antrenor al 

„şepcilor roşii” admite că aten-

ţia echipei sale trebuie să se în-

drepte spre dezvoltarea jocu-

lui, nu spre problemele de ar-

bitraj. Lobonţ susţine că are în-

credere maximă în jucătorii U-

niversităţii şi că jocul echipei 

va arăta, în sfârşit, aşa cum îşi 

imaginează fostul portar.

„Nu comentez arbitrajul! 

Sunt şi ei oameni ca noi, toţi 

facem greşeli, primul care fa-

ce greşeli sunt eu. Greşeala o 

văd ca pe un moment de creş-

tere, nu am de ce să comen-

tez arbitrajul, atenţia noastră 

trebuie să se îndrepte spre cu 

totul alte lucruri. Lucrăm în 

fi ecare zi, suntem cu toţii con-

ştienţi că trebuie să ne îmbu-

nătăţim la toate capitolele, 

doar aşa creştem. Sunt con-

vins că, într-o zi, o să jucăm 

aşa cum vreau eu şi cum văd 

eu fotbalul. Zi de zi muncim 

să devenim tot mai buni, es-

te strada pe care mergem noi. 

Până sâmbătă (n.red. la derby-

ul cu Petrolul) mai este timp 

destul, vom vedea cum abor-

dăm partida de la Ploieşti, 

avem tot timpul la dispoziţie 

să pregătim meciul aşa cum 

trebuie”, a precizat Lobonţ.

Îndemn la susţinere, 
încredere şi pozitivism

În pofi da debutului cu stân-

gul în campania de califi care 

pentru EURO 2020, fostul in-

ternaţional vede şi în acest 

caz partea bună a lucrurilor. 

Este convins că elevii lui Cos-

min Contra au avut numai de 

învăţat din înfrângerea de la 

Stockholm şi sunt pregătiţi 

100% pentru duelul din Gru-

ia din această seară cu Insu-

lele Feröe.

„Iar din păcate, iar pornim 

de la negativism? Trebuie să 

pornim de la ce a fost pozi-

tiv, de la a doua repriză pe 

care au jucat-o băieţii la 

Stockholm! Trebuie susţinuţi, 

pentru că au calităţi extraor-

dinare, au personalitate. Noi 

mereu când câştigăm împo-

triva unei echipe, ori că au ju-

cat ei cu a doua echipă, ori 

că au fost slabi, nu ne uităm 

la calităţile pe care le avem 

noi, la ce avem mai bun, ni-

ciodată! Asta mă doare, în loc 

să-i ajutăm, să-i încurajăm, 

pentru că fac sacrifi cii... tre-

buie să ne schimbăm cu toţii 

modul de gândire. Desigur, 

dacă vrem să ajungem acolo 

unde ne dorim, dacă nu, o să 

ne uităm doar la ce nu facem 

bine. Fiecare este liber să ana-

lizeze cum doreşte, eu îl cu-

nosc foarte bine pe Cosmin 

(n.red. Contra), nu ştiu ce 

strategie a abordat pentru me-

ciul cu Suedia, pot spune doar 

ce am văzut în teren şi mi-a 

plăcut foarte mult a doua re-

priză! Acesta este drumul, de 

aici trebuie să pornim, de la 

acea a doua repriză, sunt con-

vins că-i va alege pe cei mai 

buni, pe cei mai apţi pentru 

meciul cu Insulele Feröe”, es-

te de părere Bogdan Lobonţ.

Bogdan Lobonţ, discurs 
demn de un adevărat lider
„De ce pornim mereu de la părţile negative?”, se întreabă fostul internaţional

Deși jocul „studenților” nu strălucește, Lobonț încă nu a cunoscut gustul înfrângerii în cariera de antrenor
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