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ADMINISTRAȚIE

2 mil. € pentru Drumuri 
și Poduri în lipsa lui Tișe
Consilierii judeţeni au decis majorarea ca-
pitalului social la Drumuri şi Poduri Jude-
ţene cu 8 mil. lei pentru salvarea acesteia 
de la insolvenţă.  Pagina 3

ECONOMIE

Apartamente mai scumpe 
decât înainte de criză
Cel mai recent raport de piață relevă că la 
Cluj, apartamentele sunt mai scumpe 
acum decât înainte de recesiune. Pagina 4

ACTUALITATE

Ungureanu, noi probe 
la DIICOT în cazul Lucan
Emanuel Ungureanu a anunţat că depune 
noi probe la DIICOT Bucureşti în cazul 
medicului Mihai Lucan.  Pagina 2

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

ACTUALITATE

Accident grav în zona Aeroportului
ECONOMIE

16 kilometri de autostradă în 2017. 
Jumătate din drumuri sunt expirate

Un accident grav a avut loc ieri 
la prânz pe strada Traian Vuia din 
Cluj-Napoca. O persoană a fost ră-
nită grav. Din spusele martorilor, 
un BMW care se deplasa pe sen-
sul Apahida-Cluj a lovit un pieton 
care traversa regulamentar. Aces-
ta ar fi  lovit pietonul, proiectân-
du-l pe sensul opus, unde a fost 
lovit de o altă maşină. „O femeie 
de 46 de ani, angajată regulamen-
tar în traversare, traversa de la 

stânga la dreapta faţă de sensul 
de deplasare a autoturismului, a 
fost accidentată grav de către un 
atutoturism condus de un bărbat 
în vârstă de 29 de ani. Acesta nu 
i-a acordat prioritate. Victima a 
fost transportată la UPU. Acciden-
tul a avut loc în jurul orei 12. În 
zonă s-a circulat alternativ, pe o 
singură bandă, zeci de minute”, 
a transmis Traian Morar, purtător 
de cuvânt în cadrul IPJ Cluj.

La sfârşitul anului trecut, lun-
gimea totală a autostrăzilor a 
fost de 763 de kilometri, în creş-
tere cu 16 kilometri faţă de to-
talul din 2017, care fusese de 
747 de kilometri, reiese din da-
tele transmise miercuri de Insti-
tutul Naţional de Statistică.

„Din totalul drumurilor naţio-
nale, 31,5% (6.200 de kilometri) 
erau drumuri europene, 4,3% 
(763 km) autostrăzi, iar din punc-
tul de vedere al numărului de 
benzi de circulaţie, 1,6% (290 km) 
erau drumuri cu 3 benzi, apoi 
10,3% (1.826 km) drumuri cu 4 
benzi şi 0,1% (22 km) drumuri 
cu 6 benzi”, se arată într-un co-
municat al INS.

În ceea ce priveşte starea tehni-
că a drumurilor publice, 41,4% din 
lungimea drumurilor modernizate 
şi 48,2% din lungimea drumurilor 

cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 
aveau durata de serviciu depăşită.

Din punctul de vedere al tipu-
lui de acoperământ, în structura 
reţelei de drumuri publice s-au în-
registrat: 34.900 km (40,5%) dru-
muri modernizate (în proporţie de 
92,1% drumuri modernizate cu 
îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu 
şi mijlociu), 21.074 km (24,5%) 
drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare 
rutiere şi 31.025 km (35%) dru-
muri pietruite şi de pământ. Dru-
murile judeţene erau în proporţie 
de 38,7%, drumuri modernizate 
şi 41,3% dintre drumurile comu-
nale erau drumuri pietruite.

La 31 decembrie 2016, drumu-
rile publice totalizau 86.099 km, 
din care 17.654 km (20,5%) dru-
muri naţionale, 35.149 km (40,8%) 
drumuri judeţene şi 33.296 km 
(38,7%), drumuri comunale.
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• operator date

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

PUBLICITATE Se spune că o fotografie face cât o mie de cuvinte. Cum arată muntele 
de gunoi de la Pata Rât? Crește de la un an la altul. Nu e de mirare 
că acest „munte” mai este incendiat din când în când. Pagina 7

Rampa de la Pata Rât într-o singură imagine

Pe unde va circula metroul în Cluj? Primăria vorbește de trei trasee posibile
Primarul Emil Boc a anunțat că japonezii sunt interesați de construirea unui metrou la Cluj-Napoca. Potrivit edilului, 
linia de metrou ar urma să fie construită între Florești și Apahida. Pagina 3

BĂTAIE DE JOC la 112!
Alarme false și drumuri de pomană
Pompierii clujeni au avut aproape 5.000 de intervenții în primele luni ale anului. Totodată, au fost înregistrate 
şi deplasări care au fost întoarse din drum, drumuri fără intervenţie, dar și zeci de alarme false. Pagina 5
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Probele pe care deputatul 

clujean a menţionat că le 

depune la DIICOT ar viza 

posibilul trafi c de organe şi 

direcţionarea unor rinichi, 

de către medicul Mihai 

Lucan, de-a lungul timpu-

lui, către „VIP-uri”. „Astăzi 

(n.red. ieri) voi depune noi 

probe despre alocarea dis-

creţionară a unor rinichi 

pentru actori, oameni poli-

tici, afacerişti. Sper să se 

deschidă o ancheta şi pe 

acest subiect de interes 

public. Între timp, Agenţia 

Naţională de Transplant 

este condusă printre alţii 

de Zota, condamnat penal 

defi nitiv pentru trafi c cu 

ovocite”, a scris Ungureanu 

pe pagina sa de Facebook.

„Noutăţile sunt în primul 

rând că nu ştim la nivelul opi-

niei publice dacă după audie-

rea lui Arşinel şi Socaciu s-a 

început un dosar de urmărire 

penală. (...) Am ridicat suspi-

ciuni în cazul Arşinel încă din 

2013. Eu am spus că Arşinel 

ar fi  primit rinichi chiar dacă 

nu ar fi  stat pe lista de aştep-

tare decât 3 zile. Dar eu atunci 

am greşit. Am afl at informaţii 

sigure şi voi depune dovezi că 

Arşinel nu a stat nici măcar o 

singură zi pe lista de aştepta-

re”, a spus Ungureanu într-o 

postare video pe Facebook.

Acesta a explicat că are do-

vezi care arată că unele dintre 

persoanele care au fost opera-

te nici măcar nu aveau cod CU-

IANT, acesta fi ind un cod care 

se atribuie pacienţilor afl aţi în 

aşteptarea unui transplant.

„Pe lângă alocarea discre-

ţionară care s-a întâmplat în 

cazul Arşinel sau Socaciu, So-

caciu care n-a mai primit ni-

ciun cod CUIANT, pur şi sim-

plu a fost chemat pentru trans-

plant şi nu s-a mai chinuit ni-

meni să facă niciun fel de for-

malităţi. I-au fost daţi rinichii 

unui copil de 10 ani, cu asta 

basta. De ce? Pentru că s-a 

putut. Pentru că Lucan a pu-

tut şi nimeni nu îl controla”, 

a spus Ungureanu.

Potrivit deputatului clu-

jean, ar fi  existat o listă scur-

tă de pacienţi, care, după o 

posibilă plată către clinica 

Lukmed, ar fi  fost chemaţi cu 

prioritate atunci când venea 

un rinichi pentru transplant.

„Mai este un aspect necer-

cetat de procurori. În anul 2016, 

apropo de compromiterea in-

tereselor justiţiei şi despre im-

plicarea unor indivizi din struc-

turile statului în sifonarea unor 

informaţii despre munca pro-

curorilor în general şi a celor 

de la DIICOT în cazul Lucan, 

în anul 2016, Lucan, după con-

trolul lui Voiculescu, văzând că 

vine PSD-ul la putere şi sim-

ţind că poate să controleze lu-

crurile, Lucan îi strânge pe me-

dicii de la Institutul de Trans-

plant la şedinţa de dimineaţă 

şi le spune: 'copilaşi, am scă-

pat, ştiu de la cine vine contro-

lul, ştiu cum îl cheamă pe pro-

curorul de caz'”, a mai preci-

zat Ungureanu.

La începutul săptămânii, 

Ungureanu l-a acuzat pe chi-

rurgul Mihai Lucan de hărţu-

ire, susţinând că acesta a ape-

lat la politicieni şi la jurnalişti 

pentru a-l denigra.

Emanuel Ungureanu a de-

clarat, luni, că a fost audiat în 

mod abuziv anul trecut în Co-

misia de Sănătate şi Comisia 

Juridică din Camera Deputaţi-

lor pentru că i-a adresat între-

bări medicului Mihai Lucan.

„Mihai Lucan face ce ştie 

cel mai bine, ameninţă, hăr-

ţuieşte şi încearcă să intimi-

deze. De când am intrat în Par-

lament, Lucan a acţionat îm-

potriva mea prin intermediul 

unor politicieni din PSD, dar 

şi PNL, şi a încercat să mă 

hărţuiască permanent. Am fost 

audiat în mod abuziv anul tre-

cut în Comisia de Sănătate şi 

Comisia Juridică din Camera 

Deputaţilor pentru că aş fi  în-

drăznit să îi adresez întrebări 

fostului şef al Institutului de 

Transplant, inculpatul Mihai 

Lucan, cel care a trafi cat ani 

de zile organele unor români. 

Lucan insinua în plângerea 

adresată conducerii Camerei 

Deputaţilor că nu aş fi  avut 

voie să vizitez ICUTR fără acor-

dul acestuia. Presiunile au fost 

făcute de Lucan prin interme-

diul unor politicieni sau jur-

nalişti pentru a mă denigra şi 

a mă descuraja să continui de-

mersurile de a denunţa fapte-

le acestuia, dar eu nu pot fi  

intimidat şi nici oprit”, a spus 

Ungureanu.

Deputatul s-a prezentat marţi 

dimineaţă în calitate de martor 

la Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Justiţie şi Casaţie pen-

tru a răspunde acuzaţiilor me-

dicului Lucan care îl incrimina 

în luna ianuarie de „compro-

miterea intereselor justiţie”.

Medicul Mihai Lucan este 

cercetat, fi ind acuzat de de-

valizarea Institutului Clinic de 

Urologie şi Transplant Renal, 

alături de alte persoane, pre-

judiciul în acest caz ridicân-

du-se la 5 milioane lei.

Emanuel Ungureanu, noi 
probe la DIICOT în cazul Lucan
Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor, 
Emanuel Ungureanu, a anunţat, ieri, că depune noi probe la DIICOT 
Bucureşti în cazul medicului Mihai Lucan.

Mihai Lucan este cercetat, fi ind acuzat de devalizarea Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal

Regia Autonomă de 

Termofi care (RAT) 

Cluj-Napoca a implementat 

cele mai efi ciente tehnolo-

gii de producere a energiei, 

cum este cogenerarea, dar 

şi gestionarea efi cientă a 

surselor. Începând din 2001, 

locuitorii cartierului 

Gheorgheni benefi ciază de 

avantajele unui nou sistem 

de asigurare a energiei ter-

mice în locuinţele proprii.

Instalaţiile de cogenerare au 

cunoscut o dezvoltare deosebi-

tă în ultimele două decenii, da-

torită crizelor energetice, şi ca 

urmare a Protocolului de la Kyo-

to, referitor la reducerea emisi-

ilor de gaze cu efect de seră.

Implementarea sistemului de 

cogenerare prezintă o serie de 

avantaje, dintre care cele mai im-

portante sunt : aplicarea în prac-

tică a celor mai moderne soluţii 

energetice, utilizarea raţională a 

combustibilului, costuri de pro-

ducţie şi exploatare mici, creşte-

rea gradului de confort în apar-

tamentele consumatorilor, utili-

zarea energiei electrice pentru 

nevoile proprii şi pomparea sur-

plusului în sistemul energetin 

naţional, devenind astfel şi pro-

ducători de energie electrică, ce-

ea ce conduce la efi cientizarea 

investiţiei.

Astfel, Regia Autonomă de 

Termofi care şi o fi rmă din Koln 

au demarat începând cu anul 

1998 un proiect comun de rea-

bilitare a sistemului de produ-

cere centralizată a energiei ter-

mice în Cluj. 

Preocupată de extinderea mo-

dernizării şi a altor centrale ter-

mice din oraş, Regia Autonomă 

de Termofi care Cluj-Napoca îm-

preună cu partenerii săi a tre-

cut la modernizarea pe acelaşi 

sistem a altor centrale din car-

tierul Gheorgheni şi realizarea 

unei „insule de energie”.

Implementarea sistemului de 

producere combinată de energie 

termică şi electrică în cartierul 

Gheorgheni pentru realizarea „in-

sulei de energie” a condus la: a-

plicarea în practică a celor mai 

moderne soluţii energetice, uti-

lizarea raţională a combustibilu-

lui, costuri de producţie şi ex-

ploatare mici, creşterea gradului 

de confort în apartamentele con-

sumatorilor, utilizarea energiei 

electrice pentru nevoile proprii 

şi pomparea surplusului în sis-

temul energetic naţional, deve-

nind astfel şi producător de ener-

gie electrică, ceea ce a condus la 

efi cientizarea investiţiei.

Datorită rezultatelor foarte 

bune obţinute din exploatarea 

instalaţiei de cogenerare, s-a de-

cis extinderea proiectului cu o 

nouă investiţie care să înlocu-

iască la fi nal cazanele de apă 

fi erbinte de 116 MW fi ecare, cu 

o vechime de peste 25 de ani, 

inefi ciente şi învechite moral.

„Insula de energie". Tehnologii eficiente implementate 
de Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca
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Consilierii judeţeni au decis 

majorarea capitalului social 

la Societatea Drumuri şi 

Poduri Judeţene cu 8 mili-

oane lei (aproximativ 2 

milioane euro) ca măsură 

pentru salvarea acesteia de 

la insolvenţăÎn luna februa-

rie, societatea Drumuri şi 

Poduri Judeţene Cluj SA a 

solicitat majorarea capitalu-

lui social cu suma de 8 

milioane lei pentru capitali-

zarea societăţii în vederea 

plăţii datoriilor scadente şi 

fi nanţarea activităţii curen-

te, solicitare care a fost 

aprobată de Consiliul 

Judeţean Cluj doar după 

parcurgerea procedurilor în 

domeniul ajutorului de stat.

„Din Testul Investitorului Pri-

vat Prudent a reieşit faptul că 

rata de rentabilitate obţinută în 

urma majorării capitalului soci-

al este superioară rentabilităţii 

aşteptate de către un investitor 

privat prudent în economia de 

piaţă, considerându-se că ran-

damentul propus al capitalului 

angajat de către judeţului Cluj, 

precum şi rentabilitatea inves-

tiţiei, sunt rezonabile, eliminând 

astfel prezumţia de ajutor de 

stat acordat societăţii Drumuri 

şi Poduri Judeţene Cluj SA”, spu-

ne Consiliul Judeţean.

Salvare temporară 
de la insolvenţă?

Astfel că în şedinţa extraor-

dinară de miercuri consilierii ju-

deţeni au votat alocarea sumei 

de 8 milioane de lei societăţii 

Drumuri şi Poduri.

„Domnul director are un 

plan de redresare a acestei so-

cietăţi sau care sunt primele 

măsuri pe care le va lua să nu 

mai ajungă în situaţia de a cre-

dita această societate?”, a în-

trebat consilierul judeţean Vla-

dimir Mătuşan

„Eu sunt interesat de partea 

tehnică. În ce perioadă estimăm 

că vom rezolva toată problema 

aceasta cu majorarea de capital 

şi efectiv cu virarea banilor?”, 

a spus şi Remus Lăpuşan (PSD).

Petre Pop (PSD) a vrut să 

ştie când această societate se 

apucă de lucru la Viişoara “pen-

tru că primarul de acolo are o 

mare problemă”.

„Astăzi (n.red. miercuri), 

după şedinţă, o să semnez in-

clusiv hotârârile de Consiliu 

Judeţean şi mâine intră banii 

pentru că nu puteam să aştep-

tăm până vineri în şedinţa or-

dinară. Erau probleme cu Ban-

ca Comercială Română şi so-

cietatea putea să ajungă în si-

tuaţii mult mai grave şi efec-

tiv ceea ce am făcut până acum 

să nu ne mai fi  ajutat. Legat 

de Viişoara, primarul a fost nu 

chiar în fi ecare zi, dar foarte 

des a fost la consiliu şi i-am 

promis şi eu că voi insista pe 

lângă societate primordial să 

lucreze acolo”, a spus vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj Marius Mânzat cel care a 

condus şedinţa în lipsa preşe-

dintelului Alin Tişe şi a vice-

preşedintelui Vakar Istvan.

Societatea funcţionează 
pe avarie

Călin Platon, directorul 

societăţii Drumuri şi Poduri 

Judeţene a expus primele 

măsuri luate.

„În ultimele două luni am 

făcut eforturi susţinute împre-

ună cu fi rma care a făcut au-

ditul astfel încât să ajungem 

la acest moment. Măsuri pen-

tru o creştere a rentabilităţii 

acestei societăţi am luat din 

mers şi în cursul anului trecut 

şi în acest an, respectiv am re-

dus destul de mult costurile 

cu forţa de muncă. Dar acest 

lucru nu este sufi cient, cu a-

tât mai mult cu cât în perioa-

da următoare se intră în cam-

panie de lucrări şi va trebui să 

ne asigurăm cu această forţă 

de muncă pentru aceste lu-

crări. Aşa cum o să vedeţi şi 

din audit, noi am mers cu o 

proiecţie bugetară pe 5 ani de 

zile în care am arătat care sunt 

părţile pozitive ale societăţii 

cu privire la dotări, utilaje, in-

stalaţii, terenuri, baze de pro-

ducţie, forţă de muncă califi -

cată”, a spus Platon.

Acesta a mai spus că toate 

contractele pe care societatea le 

are cu Consiliul Judeţean au in-

trat în negocieri.

„În această proiecţie buge-

tară noi am căutat să identifi -

căm toate elementele care pot 

fi  valorifi cate astfel încât să in-

trăm pe un teren pozitiv şi apoi 

pe profi t. Ca măsuri imediate, 

absolut toate contractele pe 

care le avem atât cele cu Con-

siliul Judeţean, contractele de 

investiţii şi cele de întreţinere, 

s-au intrat în negocieri cu pri-

vire la ajustarea preţului şi ta-

rifelor la aceste contracte. Es-

te un element pe care şi fi rma 

de audit l-a subliniat ca fi ind 

absolut necesar deoarece par-

te din aceste pierderi care au 

fost realizate în ultimii ani au 

fost şi ca unei necorelări între 

tarife şi modifi cări legislative 

care s-au întâmplat cu privire 

la costurile forţei de muncă 

sau costurilor care apar dato-

rită infl aţiei. De asemenea, 

pentru toate contractele cu ter-

ţii câştigate la licitaţii cu dife-

rite primării sau consilii loca-

le am intrat în procedură de 

încheiere a actelor adiţionale 

şi de aducerea a acestor con-

tracte în zona de profi tabilita-

te cu ajustarea preţurilor şi ta-

rifelor cu care se lucrează”, a 

mai spus directorul DPJ Cluj.

Alte măsuri, potrivit lui Pla-

ton, au fost “măsuri de ordin 

tehnic şi de ordin de gestiune”.

„Reducere a costulului cu 

combustibilul, urmărim în 

timp real prin dotarea tuturor 

autovehiculelor cu sisteme 

GPS imaginea reală a acestor 

costuri, o altă componentă es-

te negocierea cu principalii 

furnizori de materiale şi ma-

terii prime în care să încer-

căm să asigurăm o aprovizi-

onare cu aceste materiale la 

nivel necesităţilor pe termen 

foarte scurt. O altă decizie pe 

care am luat-o, chiar dacă ur-

mează o multitudine de lici-

taţii cu privire la diferite for-

me de fi nanţare, foarte multe 

primării din judeţul Cluj vom 

merge la aceste licitaţii, chiar 

cu riscul să câştigăm mai pu-

ţine dar numai la tarife şi la 

preţuri care să acopere costul 

de producţie. Nu ne vom mai 

lansa în licitaţii cu preţuri la 

nivel minim peste preţul de 

cost”, a mai spus Platon.

Potrivit acestuia, a fost re-

dus şi numărul de personal 

de la 240 la 190. Consiliul 

Judeţean este acţionar unic 

la societatea Drumuri şi Po-

duri Judeţene Cluj.

Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj primeşte 
2 mil. € să se salveze de la insolvenţă
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj Alin Tişe a lipsit de la şedinţa extraordinară de miercuri, 
şedinţă convocată chiar de el de pe o zi pe alta.

În şedinţa de miercuri consilierii judeţeni au votat alocarea sumei de 8 milioane de lei societăţii Drumuri şi Poduri

Primarul Emil Boc a 

anunţat că japonezii sunt 

interesaţi de construirea 

unui metrou la 

Cluj-Napoca. Potrivit edi-

lului, linia de metrou ar 

urma să fi e construită 

între Floreşti şi Apahida.

Viceprimarul Dan Tarcea 

spune prin studiul de prefe-

zabilitate specialiştii vor ofe-

ri municipalităţii trei varian-

te de traseu.

„De ce facem acest studiu 

de prefezabilitate? Pentru că 

acest studiu ne va da toate 

datele, unde vor fi  staţiile, la 

ce distanţă vor fi  staţiile de 

îmbarcare şi de debarcare, ca-

re este un traseu posibil, vom 

primi trei variante. De aceea 

facem studiul de prefezabili-

tate. Noi am alocat 3,48 mili-

oane lei. Orice specialist din 

Cluj nu cred că are datele aces-

tea că nu a alocat 3,5 milioa-

ne de lei din buzunarul pro-

priu să facă aceste studii. Aşa 

că fi ecare dintre noi ne putem 

trezi dimineaţa şi să ne dăm 

cu părerea că este fezabil sau 

nu este fezabil. De aceea tre-

buie să lucrăm şi să avem niş-

te date clare şi concrete făcu-

te de către specialişti, de că-

tre cei care se pricep. Trebu-

ie să avem şi timpul necesar 

să pregătim şi partea de fi nan-

ţare pentru că pentru o ase-

menea investiţie discutăm de 

câteva sute de milioane de eu-

ro sau câteva miliarde de eu-

ro în funcţie de ce se găseşte 

în subteranul municipiului 

Cluj-Napoca”, a spus Tarcea 

miercuri la un post de radio.

Viceprimarul a avut şi un 

mesaj pentru cei care iau în de-

râdere proiectul primăriei.

„Din momentul în care am 

lansat această idee că ne dorim 

să avem un metoru la Cluj-Na-

poca au apărut tot felul de pse-

udo-specialişti care lansează tot 

felul de discuţii. Nu am spus că 

vom face metroul mâine. Vom 

face metroul în următorii 10 sau 

15 ani în funcţie de dezvoltarea 

oraşului. Dar noi trebuie să fa-

cem astăzi aceste studii de pre-

fezabilitate şi trebuie să pregă-

tim oraşul peste 10 ani. Dacă ne 

vom hotărî să facem metrou 

peste 10 ani nu vom mai reuşi 

să facem absolut nimic. Aces-

tea sunt proiecte mari, de an-

vergură, care trebuie să fi e pre-

gătite din timp. Uitaţi-vă ce s-a 

întâmplat cu centura metropo-

litană care, din păcate, blocată 

fi ind de la Bucureşti de o gră-

madă de vreme, facem eforturi 

substanţiale să o facem. Sigur 

că da, prioritatea municipiului 

Cluj-Napoca este centura me-

tropolitană, asta este în derula-

re şi am făcut toate demersuri-

le necesare pentru realizarea a-

cestui obiectiv. Suntem astăzi 

în faza de licitaţie, se pot încă 

depune oferte pentru studiul de 

fezabilitate, proiect tehnic şi 

PUZ”,a mai spus viceprimarul.

Tarcea a mai spus că în în 

următorii 15 ani Clujul va avea 

un milion de locuitori.

„Legat de metrou, este un 

proiect peste 10-20 de ani dar 

oraşul trebuie pregătit de pe 

acum. Pe de altă parte, sunt 

foarte multe oraşe din Euro-

pa, chiar şi din Italia şi din 

alte ţări europene, unde sunt 

400-500.000 de locuitori şi 

există metrou. Există chiar şi 

un oraş în Franţa care are me-

trou şi funcţionează foarte bi-

ne. Astăzi la Cluj-Napoca ofi -

cial avem 320.000 de locui-

tori conform ultimului recen-

sământ care este destul de 

vechi la care se mai adaugă 

o parte din studenţi care sunt 

din afara oraşului, undeva la 

50-60.000 plus alte persoane 

care locuiesc în Cluj-Napoca 

dar buletinul şi domiciliul sunt 

în altă parte. La fel ne gân-

dim şi la numărul de turişti 

din oraş care depăşeşte popu-

laţia municipiului într-un an 

de zile. De asemenea, ne gân-

dim şi la zonele metropolita-

ne. Zona Floreşti care are de-

ja 35-40.000 de locuitori, zo-

na Baciu, Apahida, Feleacu, 

care toate aglomerează şi vin 

în Cluj-Napoca. Dacă astăzi 

ne gândim la o zonă metro-

politană mai largă cu uşurin-

ţă se depăşesc 500.000 de lo-

cuitori iar în următorii 15-20 

de ani după datele pe care le 

avem şi după dinamica pe ca-

re o are Clujul este foarte po-

sibil să ajungem la un milion 

de locuitori în următorii 15 

ani. Din acest punct de vede-

re, metroul este fezabil”, a 

conchis Tarcea.

Pe unde va circula metroul în Cluj? Primăria vorbeşte de trei trasee posibile
EMIL BOC | primar 
municipiul 
Cluj-Napoca

 „Avem niște japonezi 
interesați să poarte o 
discuție cu Primăria. O să 
programăm o întâlnire 
cu ei. Ne-au trimis o 
scrisoare de intenție 
pentru a discuta despre 
posibilitatea unui viitor 
metrou la Cluj. Noi i-am 
invitat să vină la o 
discuție (...) Minimal am 
spus că ar trebui să avem 
o linie de metrou din 
Florești și până la 
aeroport sau Apahida, o 
linie principală, care să-ți 
descongestioneze pe axa 
est-vest și să-ți permită 
descongestionarea reală 
a trafi cului și prioritizarea 
transportului în comun și 
spații de suprafață, spații 
pietonale, spații de 
biciclete, de agrement “

VENITURI

30
milioane lei a fost 
venitul societății 
Drumuri și Poduri 
Județene în anul 
2017 față de 62 
milioane lei în 2015
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PUBLICITATE

Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 28.04.2018

A patra acţiune de colectare a deşeurilor electrice din 
acest an se va desfăşura sâmbătă, 28 aprilie 2018 şi va 
fi  organizată de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca.

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

 Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj CTP

 Centru – zona Sala Sporturilor

 Cartierul Zorilor – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Menţionăm faptul că în acest an campaniile de colectare se vor desfășura conform ur-
mătorului program:

 - 26.05.2018     - 29.09.2018
 - 30.06.2018     - 27.10.2018
 - 28.07.2018     - 24.11.2018
 - 25.08.2018     - 29.12.2018

PIAŢA VALUTARĂ

Leul şi-a continuat evolu-

ţia apreciativă faţă de 

euro, în a treia şedinţa 

consecutivă, însă indicii 

ROBOR au atins noi maxi-

me ale ultimilor trei ani 

şi jumătate.

Cursul euro a scăzut de la 

4,6516 la 4,6474 lei, cel mai 

mic nivel începând 6 februa-

rie. Transferurile s-au efectu-

at între 4,638 şi 4,656 lei.

Leul a făcut notă discordan-

tă faţă de celelalte monede din 

regiune care pierdeau teren 

comparativ cu euro. Evoluţia 

survine într-o perioadă în ca-

re companiile au vândut valu-

tă pentru a achita taxele şi im-

pozitele la bugetul de stat dar 

şi pe fondul intrărilor de capi-

tal speculativ care vor să pro-

fi te de creşterea dobânzilor.

Ieri, indicele ROBOR la trei 

luni a atins un nou maxim de 

2,28%, cel mai mare nivel în-

cepând cu 24 octombrie 2014 

iar cel la şase luni a sărit la 

2,54%, valoarea care nu a mai 

fost atinsă tot din octombrie 

2014. La rândul lor, indicii la 

nouă şi 12 luni au crescut la 

2,57%, respectiv la 2,62%.

Creşterea indicilor a fost 

stimulată de decizia BNR de 

a atrage la începutul săptămâ-

nii din piaţă 18 miliarde de 

lei, la o dobândă de 2,25%, 

egală cu cea de politică mo-

netară, cu scopul de steriliza 

excesul de lichiditate. Măsu-

ra luată de banca centrală ara-

tă că aceasta este pregătită să 

combată presiunile infl aţio-

niste în creştere folosind toa-

te tipurile de operaţiuni pe ca-

re le are la dispoziţie.

Cursul dolarului american 

şi-a încetinit creşterea, cobo-

rând de la 3,8120 la 3,8065 

lei, cotaţiile din piaţă fl uctu-

ând între 3,802 şi 3,816 lei.

Cea mai consistentă scăde-

re a avut-o moneda elveţiană 

care s-a depreciat la 1,197 – 

1,1997 franci/euro, astfel că 

media a coborât de la 3,8973 

la 3,8777 lei.

Investitorii aşteptau întâl-

nirea de astăzi a conducerii 

BCE, luându-şi măsuri de pro-

tecţie, ceea ce a făcut ca eu-

ro să coboare la 1,2175 – 

1,2239 dolari. La aprecierea 

bancnotei verzi a contribuit 

şi depăşirea de către bonuri-

le de Tezaur americane cu sca-

denţa la zece ani a pragului 

psihologic de 3%.

Indicele compozit al bitco-

in calculat de Bloomberg a 

scăzut de la 9.449,88, valoa-

rea stabilită marţi seară, la 

9.306,25 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00  (R.G.)

Ratele la creditele devin tot mai mari

Clujul este oraşul care a 

consemnat cel mai rapid 

ritm de creştere a preţurilor 

locuinţelor în ultimii ani.

Cel mai recent raport de 

piaţă realizat de o platformă 

de imobiliare relevă că la Cluj, 

unul dintre marile centre re-

gionale ale ţării, apartamen-

tele sunt mai scumpe acum 

decât înainte de recesiune.

Cluj-Napoca este astfel ora-

şul care a consemnat cel mai 

rapid ritm de creştere a pre-

ţurilor locuinţelor în ultimii 

ani. În primul trimestru din 

2018, valoarea medie de lis-

tare pentru un apartament din 

capitala Transilvaniei a ajuns 

la 1.480 de euro pe metru pă-

trat util, faţă de 1.280 de eu-

ro pe metru pătrat util în pe-

rioada similară din 2008.

„Comparativ cu primul tri-

mestru din 2008, Cluj-Napo-

ca este singurul oraş din Ro-

mânia care nu numai că a re-

cuperat scăderea de preţ, ba 

chiar a ajuns la un preţ me-

diu pe metru pătrat cu 15,2% 

mai mare decât în urmă cu 

zece ani. Analiza evoluţiei pre-

ţurilor medii ale apartamen-

telor în ultimii zece ani evi-

denţiază faptul că localităţile 

din jumătatea de vest a ţării 

au recuperat cel mai mult din 

scăderile de preţ determinate 

de criza economică”, spun re-

alizatorii studiului.

Cum sunt preţurile 
în alte oraşe

La mică distanţă faţă de ni-

velul din perioada de boom se 

afl ă o serie de alte oraşe din 

zona de vest – chiar dacă di-

ferenţele sunt încă negative în 

aceste cazuri. În Oradea, spre 

exemplu, apartamentele sunt 

cu doar 0,7% mai ieftine de-

cât în T1 2008 şi costă, în me-

die, 930 de euro pe metru pă-

trat util (faţă de 940 de euro 

pe metru pătrat util). Timişoa-

ra, pe de altă parte, se afl ă cu 

6,5% sub nivelul din 2008, cu 

o valoare de 1.150 de euro pe 

metru pătrat util (faţă de 1.220 

de euro pe metru pătrat util). 

O diferenţă similară, respectiv 

6,5%, poate fi  observată şi în 

Arad (de la 720 la 670 de eu-

ro pe metru pătrat util), în vre-

me ce în Alba Iulia şi Satu Ma-

re apartamentele sunt cu 9,3% 

şi, respectiv, cu 10,5% mai ief-

tine decât în urmă cu zece ani 

– de la 940 la 850 de euro pe 

metru pătrat util şi, respectiv, 

de la 720 la 650 de euro pe 

metru pătrat util.

Capitala, cu 42% sub 
nivelul de boom

Spre deosebire de Cluj-Na-

poca şi Timişoara, Bucureştiul 

se numără printre oraşele care 

au recuperat cel mai puţin din 

scăderile provocate de criză, 

potrivit datelor. Cu o diferenţă 

de 41,8% (de la 2.160 de euro 

pe metru pătrat util în perioa-

da de boom, la 1.260 de euro 

pe metru pătrat util în prezent), 

Capitala este surclasată doar 

de Piatra Neamţ, unde aparta-

mentele sunt cu 45,3% mai ief-

tine decât în 2008 (o medie de 

670 de euro pe metru pătrat 

util, faţă de 1.220 de euro pe 

metru pătrat). A treia poziţie 

în acest clasament este ocupa-

tă de Târgovişte, cu un minus 

de 39,7%, unde preţurile se si-

tuează acum la 590 de euro pe 

metru pătrat (faţă de 980 de 

euro pe metru pătrat). Totoda-

tă, în Reşiţa, pretenţiile vânză-

torilor sunt cu 31,5% mai mi-

ci decât în urmă cu zece ani 

(470 faţă de 690 de euro pe me-

tru pătrat), în Alexandria cu 

31,2% (530 faţă de 780 de eu-

ro pe metru pătrat), iar în Ga-

laţi cu 30,1% (810 faţă de 1.150 

de euro pe metru pătrat).

În ceea ce priveşte celelalte 

mari centre regionale ale ţării, 

acestea se afl ă la o distanţă mai 

mică de 30% faţă de nivelul 

din perioada de boom: preten-

ţiile vânzătorilor de apartamen-

te sunt, astfel, cu 20,4% mai 

mici în Iaşi, cu 24,2% în Bra-

şov şi cu 25,2% în Constanţa.

Creşterea preţurilor 
încetineşte

Studiul mai menţionează 

că din a doua jumătate a anu-

lui trecut, piaţa rezidenţială 

autohtonă a intrat, per ansam-

blu, într-o fază de încetinire 

a creşterii preţurilor – chiar 

dacă acestea continuă totuşi 

să se majoreze. Proprietăţile 

rezidenţiale din România s-au 

apreciat, în primul trimestru 

din 2018, cu 1,4% faţă de ce-

le trei luni anterioare – cifră 

relativ redusă comparativ cu 

evoluţiile consemnate în ulti-

mii ani. Faţă de perioada si-

milară a anului precedent, ni-

velul actual al pretenţiilor vân-

zătorilor este cu 6,4% mai ri-

dicat; în urmă cu 12 luni, ace-

laşi indicator se situa la 12,9%, 

iar, în ultimul pătrar al lui 

2017, ajungea la 9,1%.

Clujul, orașul unde prețurile apartamentelor 
sunt mai mari decât în perioada de boom
Clujul este orașul care a consemnat cel mai rapid ritm de creștere a prețurilor locuințelor în ultimii ani. 

Cluj-Napoca este astfel orașul care a consemnat cel mai rapid ritm de creștere a prețurilor locuințelor în ultimii ani
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Institutul pentru Politici 

Publice a lansat marţi, î

n dezbatere, studiul naţio-

nal „Accesul la medica-

mente şi consumul aces-

tora – Atitudini, percepţii 

şi comportament”.

Adrian Moraru, directorul 

IPP, care a prezentat studiul, 

a atras atenţia că lipsa de me-

dicamente – una dintre prin-

cipalele probleme din siste-

mul de sănătate românesc – 

este o problemă europeană şi 

nu trebuie pornit de la ideea 

că „în România e dezastru”.

„Nu cred că e ceva care se 

poate rezolva printr-un set 

de măsuri de azi pe mâine”, 

a adăugat el.

Moraru spune că între ma-

rile probleme identifi cate se afl ă 

subfi nanţarea sistemului, pre-

cum şi lipsa unui grup de lu-

cru la nivelul instituţiilor sta-

tului care trebuie să se consti-

tuie într-un organism şi care să 

dezbată problemele la zi pe ter-

men de 6 luni, după care aces-

te discuţii să fi e reînnoite, pe 

măsură ce problemele reapar.

Conform studiului IPP, rea-

lizat pe un eşantion de 2.894 

de subiecţi, bolnavi cronic, în 

luna februarie 2018, preţul 

scump al medicamentelor şi 

posibilitatea de decontare doar 

a unora dintre ele sunt princi-

palele nemulţumiri ale respon-

denţilor. Alte probleme menţi-

onate sunt difi cultatea cu care 

se găsesc anumite medicamen-

te şi procedurile complicate de 

obţinere a medicamentelor.

Majoritatea respondenţilor 

(84%) spun că au achiziţio-

nat, în ultimele luni, medica-

mente pe bază de reţetă de-

contată/ compensată de Ca-

sa de Asigurări de Sănătate. 

Un sfert dintre persoanele in-

tervievate afi rmă că au achi-

ziţionat medicamente fără re-

ţetă, iar 24% au achiziţionat 

medicamente pe bază de re-

ţetă nedecontată/ necompen-

sată de Casa de Sănătate.

Mai mult de jumătate din 

cei intervievaţi au susţinut că 

sunt mulţumiţi de accesul pe 

care îl au în România la me-

dicamentele căutate, mai ara-

tă studiul IPP, ceea ce Adrian 

Moraru califi că ca fi ind „o 

concluzie surprinzătoare”.

Astfel, 64% dintre subiecţi 

se declară mulţumiţi, în ge-

neral, de accesul avut la me-

dicamente. În acelaşi timp, 

15% sunt nemulţumiţi şi 5% 

sunt foarte nemulţumiţi. Din 

rândul celor nemulţumiţi, 39% 

spun că nemulţumirea prin-

cipală este preţul ridicat al 

medicamentelor, 20% indică 

faptul că sunt prea puţine me-

dicamente compensate/ doar 

cele ieftine sunt compensate, 

iar 14% spun că problema 

principală este difi cultatea cu 

care găsesc anumite medica-

mente. 7% dintre aceştia spun 

că procedurile de obţinere a 

medicamentelor sunt compli-

cate şi 5% afi rmă că medica-

mentele nu sunt efi cace.

O proporţie de 73,2% din 

rândul celor intervievaţi iau 

medicamente de câteva ori pe 

zi, arată studiul, iar 21,5% – 

o dată pe zi. 19,2% dintre cei 

chestionaţi spun că iau două 

feluri de medicamente în ca-

drul tratamentului prescris. 

Afecţiunile pentru care iau tra-

tament medicamentos respon-

denţii şi pe care le menţionea-

ză în cele mai ridicate propor-

ţii sunt: cele cardiace (61%), 

urmate de cele legate de cir-

culaţia sângelui (18%), afec-

ţiuni ale sistemului osos (17%), 

diabet (17%), afecţiuni ale sis-

temului nervos (14%). Alte 

afecţiuni menţionate sunt: he-

patice, musculare/ articulare, 

respiratorii, digestive, endocri-

ne, renale, oncologice.

IPP a lansat studiul „Accesul 
la medicamente şi consumul acestora”

Şeful Departamentului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne (MAI), 

Raed Arafat, a anunţat, 

miercuri, la Cluj, că 

Inspectoratul General de 

Aviaţie va fi  dotat cu circa 

zece elicoptere de căuta-

re-salvare şi de interven-

ţie montană.

„Acum va porni licitaţia 

pentru elicoptere şi va dura 

cel puţin un an şi jumătate, 

doi până la livrare. Urmea-

ză să se achiziţioneze elicop-

tere de căutare-salvare şi in-

tervenţie montană, vorbim 

de 5-6 elicoptere mari şi de 

patru mici pentru interven-

ţie montană. Acestea vor fi  

operate de Inspectoratul Ge-

neral de Aviaţie al MAI. Eli-

copterele mari vor avea pa-

tru roluri majore. Primul se 

referă la căutarea-salvarea în 

cazul în care se prăbuşeşte 

un avion şi vor avea toată 

tehnologia modernă, apoi 

transportul victimelor mul-

tiple, vor avea capacitatea 

de minimum 3-4 persoane 

rănite la nivel de Terapie In-

tensivă, al treilea rol e de 

transport personal şi echipa-

mente dintr-un loc în altul 

şi al patrulea este de stinge-

rea incendiilor. Cele patru 

elicoptere mici sunt destina-

te zonelor pentru salvare 

montană Făgăraş-Braşov, Pe-

troşani şi zona Moldovei -Va-

tra Dornei-Suceava, să aco-

perim complet lanţul mun-

tos”, a declarat Raed Arafat, 

potrivit Agerpres.

Pe lângă elicoptere, ur-

mează să mai fie achiziţio-

nate motopompe de mare 

capacitate, camioane, mi-

crobuze, maşini de pompi-

eri cu scări, camere hiper-

bare, containere de căuta-

re – salvare de sub dărâmă-

turi sau pentru intervenţii 

ale pompierilor pe mare în 

vederea stingerii incendii-

lor la nave etc.

Potrivit lui Raed Arafat, 

pentru perioada 2015-2022 ar 

urma să fi e alocate în total 

circa 800 de milioane de eu-

ro pentru dotarea necesară în 

situaţiile de urgenţă

Vor fi achiziţionate 
zece elicoptere 
de căutare-salvare

Prim-adjunctul şefului 

ISU Cluj, Pavel Baltaru, 

a declarat miercuri, 

într-o conferinţă de 

presă, că unitatea pe 

care o reprezintă a efec-

tuat, în primul trimestru 

al anului, 4.480 de inter-

venţii şi că la dispecerat 

au fost primite 4.176 

de apeluri de urgenţă.

„Subunităţile inspectora-

tului au gestionat, cu forţe 

şi mijloace proprii, un nu-

măr de 4.480 de intervenţii. 

Dispeceratul unităţii a pri-

mit, prin intermediul Siste-

mului Naţional Unic pentru 

Apeluri de Urgenţă – 112, un 

număr de 4.176 apeluri de 

urgenţă, ceea ce înseamnă o 

medie de 46,4 apeluri/zi. 

3390 au fost intervenţii pen-

tru acordarea ajutorului me-

dical de urgenţă, 65 inter-

venţii pentru descarcerare, 

189 intervenţii pentru stin-

gerea incendiilor, 387 pen-

tru protecţia comunităţilor 

(52 de degajări de elemente 

de construcţie, arbori, căi ru-

tiere, asigurarea de măsuri 

P.S.I., 11 salvări de animale, 

306 recunoaşteri planifi cate, 

18 exerciţii cu forţe şi mij-

loace în teren planifi cate), 

141 intervenţii pentru asis-

tenţa persoanelor (o degaja-

re în urma prăbuşirii, 17 de-

gajări de persoane din acci-

dente de muncă sau alte ca-

uze, o persoană cu intenţia 

de a se arunca în gol, 52 de 

persoane rămase blocate şi 

70 de persoane căzute în lo-

curi publice), 308 alte situ-

aţii de urgenţă”, a spus Pa-

vel Baltaru.

Totodată, au fost înregis-

trate şi opt deplasări care au 

fost întoarse din drum, 40 de 

deplasări fără intervenţie, 37 

de alarme false şi două inter-

venţii ale serviciilor de urgen-

ţă voluntare şi private.

De asemenea, în primul tri-

mestru, inspectorii din cadrul 

Compartimentului control şi 

activităţi preventive au desfă-

şurat 138 de controale, dintre 

care 30 inopinate, pe timpul 

cărora au fost constatate 380 

de defcienţe, dintre care 93 

au fost sancţionate cu aver-

tismente şi cu amenzi ce au 

acumulat 51.000 de lei.

„Pe linia avizării-autori-

zării au fost înregistrate 800 

de cereri privind avizarea-au-

torizarea de securitate la in-

cendiu şi de protecţie civilă, 

acorduri pentru efectuarea 

jocurilor de artifi cii, petiţii, 

acordarea asistenţei tehnice 

de specialitate sau cereri pri-

vind securitatea la incendiu 

şi protecţia civilă referitoa-

re la obiectivele care nu se 

încadrează în categoriile pre-

văzute prin HGR 571/2016 

şi 862/2016”, a mai spus Pa-

vel Baltaru.

STATISTICĂ ISU CLUJ

Alarme false și drumuri 
făcute de pomană
ISU Cluj a primit o medie zilnică de 46 de apeluri telefonice, 
arată o statistică pe primul trimestru al anului.

ISU Cluj a efectuat în primul trimestru 4480 de intervenții
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CIT-IRECSON Centrul de Informare Tehnologică organizează Seminarul de 
informare privind activităţile proiectului „INVESTEȘTE ÎN ŢARA TA” (cod proiect 107510) ce 
are loc la Cluj în 27.04.2018, la Grand Hotel Napoca, Sala Ambasador, începând cu ora 
17:30 (str. Octavian Goga nr.1, Cluj Napoca).

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea antreprenoriatului în rândul românilor 
„din Diaspora” prin stimularea iniţiativei antreprenoriale în rândul persoanelor fi zice și spri-
jinirea lor pentru înfi inţarea de afaceri, inclusiv prin oferirea unui suport fi nanciar (micro-
granturi) pentru 41 de afaceri.

Persoană de contact: Ciocănel Adrian-Bogdan

Tel./fax: 0314379948, tel mobil 0744346602, e-mail: bogdan.ciocanel@irecson.ro

investeste.aevb.ro , www.cit-irecson.ro 

Spectacolul clujean „Strada 

cu îngeri” reprezintă 

România la Festivalul 

„Little Ladies, Little 

Gentlemen” din Ankara

Spectacolul nonverbal 

„Strada cu îngeri”, montat 

la Teatrul de Păpuşi „Puck” 

de regizorul Decebal Marin, 

va avea patru reprezentaţii 

la cea de-a XIV-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

pentru Copii şi Tineret „Little 

Ladies, Little Gentlemen” 

din Ankara, Turcia.

Festivalul va avea loc 

în capitala Turciei între 23 

şi 29 aprilie şi este orga-

nizat cu prilejul serbării 

Zilei Copilului în Republi-

ca Turcia (marcată pe 23 

aprile). Manifestarea reu-

neşte an de an companii 

de teatru din peste 40 de 

ţări care susţin spectaco-

le pentru un public care 

ajunge la aproximativ 

150.000 de persoane.

Spectacolul clujean se va ju-

ca duminică, 29 aprilie şi luni, 

30 aprilie, de la orele 11, respec-

tiv 14, pe scena de la Devlet 

Tiyatroları Irfan Şahinbaş Atölye 

Sahnesi din Ankara.

„Strada cu îngeri” este 

un poem vizual nonverbal, 

care ilustrează legătura tai-

nică dintre oameni şi în-

geri. Scenariul, regia şi sce-

nografia îi aparţin lui De-

cebal Marin, iar muzica es-

te compusă de Traian Păcu-

rar. Sunt surprinse într-un 

limbaj poetic, specific jo-

cului de marionete, aspec-

te din cotidian care, la in-

tervenţia îngerilor, reuşesc 

să trezească binele în su-

fletul omului, făcându-l să 

devină mai conştient de fru-

museţea din jurul său.

Spectacol de la Teatrul Puck în Turcia

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Cristina Clima este o tânără 

din Republica Moldova care 

din iubire pentru ţara ei, 

pentru Cluj şi pentru artă, 

a decis să creeze o asociaţie 

care să devină un liant pen-

tru artiştii români. Deşi 

asociaţia Apartanenţa are 

doar două luni de existenţă, 

proiectul a început deja să 

capete contur.

Cristina Clima are doar 22 

de ani, însă o experienţă de via-

ţă pe care mulţi doar tânjesc să 

o aibă. S-a născut într-un sătuc 

din Republica Moldova, iar în 

2014 a decis să vină în Româ-

nia, iar Clujul a fost cea mai ma-

re dorinţă a ei. În acest moment 

este în primul an la master şi 

studiază Publicitatea în cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Politice, Ad-

ministrative şi ale Comunicării. 

Este îndrăgostită de Cluj, de ar-

tă şi îi place să fi e înconjurată 

de artişti, de oameni care cau-

tă ceva dincolo de rutină.

Un ONG din dragoste 
pentru apartanenţă, 
artă şi artişti

Tânăra este mereu veselă, 

vorbeşte în cadrele ofi ciale fă-

ră cea mai mică urmă de ac-

cent moldovenesc, însă când 

se afl ă într-un cadru intim, re-

laxat, glasul ei face tumbe şi 

moldoveanca din ea iese la su-

prafaţă. Este mereu pe fugă sau 

vorbeşte mereu la telefon, 

subliniind repede în agendă lu-

crurile care trebuie rezolvate 

cât mai urgent. Cu toate astea, 

mereu are timp de un zâmbet 

şi de câteva vorbe. Cristina es-

te mereu ocupată fi indcă la în-

ceputul acestui an a reuşit să 

înfi inţeze un ONG, din nevoie 

de apartenenţă, după cum îi 

spune şi numele, o asociaţie 

care doreşte să fi e un liant în-

tre artiştii români de pretutin-

deni, fi indcă ea crede cu ade-

vărat că arta poate rupe orice 

graniţă, orice barieră socială.

„Am reuşit în acest an, du-

pă mulţi ani de activitate în do-

meniul ONG, să găsesc o nişă 

în care se poate să mă identifi c 

şi am înfi inţat o asociaţie, un 

ONG care se numeşte Aparte-

nenţa, cu un grup de tineri, şi 

ei originari din Republica Mol-

dova. Lucrăm pe proiecte cultu-

rale prin care ne propunem să 

creăm un dialog între artiştii din 

România şi cei din Republica 

Moldova, să încurajăm proiec-

te culturale de peste Prut şi să 

promovăm arta de acasă aici, în 

România”, povesteşte tânăra.

Un dialog între artiştii 
de peste Prut şi cei din 
România

Astfel, aceaști oameni în frun-

te cu Cristina, au reuşit să de-

mareze în doar două luni de la 

înfi inţarea asociaţiei, primul lor 

proiect, iar pentru toamna aces-

tui an pregătesc un eveniment 

de amploare, care să aducă ar-

tiştii împreună.

„În două luni am iniţiat pri-

mul nostru proiect, Arta ne 

uneşte, iar primul eveniment a 

fost pe domeniul teatrului, în 

colaborare cu Teatrul Geneza 

Art din Chişinău, alături de ca-

re organizăm două spectacole 

aici în Cluj. Unul a avut loc 

marţi (Cutia Neagră), iar urmă-

torul are loc joi, (Invitaţia la 

vals de Mihail Drumeş) la Ca-

sa de Cultură a Studenţilor. În 

aceste două luni am reuşit să 

ne formăm în mare parte echi-

pa şi urmează să o defi nitivăm. 

Am scris proiecte, am primit fi -

nanţări de la autorităţi şi ne pro-

punem să ne dezvoltăm pe par-

tea de scriere de proiecte. Avem 

planuri ambiţioase, planifi căm 

ceva şi pentru toamnă, un fes-

tival cultural, care se va numi 

Vin din Basarabia. Am vrea să 

se concentreze pe teatru, mu-

zică şi dans şi timp de un 

weekend să aibă loc evenimen-

te culturale în colaborare cu ti-

neri artişti din Republica Mol-

dova, din Cluj şi din alte oraşe 

din România. Ne-ar plăcea să 

extindem festivalul şi dincolo 

de aceste trei ramuri propuse, 

să mergem şi pe parte de expo-

ziţii de fotografi e sau de pictu-

ră, lansări de carte sau întâlniri 

între artişti. Ceea ce încercăm 

noi să facem nu este neapărat 

să promovăm arta de peste Prut, 

chiar dacă este unul dintre obiec-

tive. Scopul nostru este să cre-

ăm un dialog între artiştii de 

acolo şi cei de aici, de a dez-

volta colaborări pe termen lung”, 

explică basarabeanca.

Cristina Clima a ales să 

meargă pe o nişă prea puţin 

exploatată, creând astfel a-

ceastă asociaţie care să încer-

ce să unească oamenii de ar-

tă români de pretutindeni.

Artă basarabeană la Cluj-Napoca
Cristina Clima, o tânără din Republica Moldova, încearcă să unească artiştii români de pretutindeni.

Este îndrăgostită de Cluj, de artă şi îi place să fi e înconjurată de artişti, de oameni care caută ceva dincolo de rutină
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În Cluj, ai acum energie
cu ceva în plus.

electricitate asistență de urgență

Alege până pe 31 mai abonamentul Enel Fix Relaxat și 
beneficiezi de energie cu asistență de urgență inclusă.

prin tragere la sorțipremiu garantat

Promoție valabilă în perioada 16.04 -31.05.2018, pentru clienții de tip rezidențial pe piața concurențială din zonele 
precizate în regulamentul promoției, disponibilă la achiziționarea unui abonament Enel Fix Relaxat. Regulament 
disponibil pe www.enel.ro. *Apel gratuit din rețelele naționale. Program funcționare call center L-V 8.00-20.00, 
S 8.00-13.00.

Află detalii la:   0800.80.06.96*   enel.ro

 • Vivo Florești, Str. Avram Iancu nr. 492-500
• Iulius Mall, Str. Al. Vaida Voevod nr. 53B

Nu este loc de imaginație 

când vorbim de rampa de 

gunoi de la Pata Rât, 

deoarece o fotografi e (în 

cazul de față trei poze) 

face cât o mie de cuvinte. 

Cum arată muntele de 

gunoi de la Pata Rât, din 

imediata vecinătate a 

orașului-comoară? Arată 

bine și crește nevoie 

mare, de la un an la altul.

Clujul a avut dintotdeauna 

probleme cu depozitarea gunoa-

ielor, iar faptul că judeţul nu a-

re fi nalizat un centru de deşeuri 

face ca această problemă să de-

vină tot mai gravă pe zi ce tre-

ce. Dimensiunea dezastrului de 

la Pata Rât: un munte de gunoi 

care se vede, la propriu, din avi-

on. Nu e de mirare că acest “mun-

te” mai este incendiat din când 

în când.

Nu numai că această rampă 

nu e închisă, deşi au trecut 7 ani 

de când acolo trebuia pus lacă-

tul, dar în continuare se depozi-

tează cantităţi considerabile de 

deşeuri sub ochii nepăsători ai 

autorităţilor.

În 2016, nu a fost weekend 

în care rampa de deșeuri tempo-

rară de la Pata Rât să nu se aprin-

dă, intenționat sau nu, în încer-

carea de a reduce volumul gu-

noaielor depozitate. În 2017, pes-

te 30 incendii au avut loc aici.

Dezastrul provocat de arde-

rea gunoaielor de la Pata Rât i-a 

marcat de fi ecare dată pe locui-

torii din zonă, în ultimul an, zeci 

de persoane primind îngrijiri me-

dicale pentru intoxicaţie cu fum. 

Nu doar cei din Pata Rât au fost 

afectaţi, ci şi locuitorii întregului 

cartier Someşeni. Mai mult, şi 

zborurile de pe aeroport au fost 

afectate de fi ecare dată când fu-

mul gros şi înecăcios învăluie 

oraşul.

Rampa temporară de gunoi 

de la Pata Rât are o suprafaţa to-

tală de 5.000 de metri pătraţi, iar 

pe ea se afl au anul trecut 13 to-

ne de deşeuri menajere, strânse 

din 25 de comune.

Rampa de la Pata Rât - 
într-o singură imagine
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Reporteri fără Frontiere 

(RSF) avertizează că 

intensifi carea încercări-

lor de controlare a 

mass-mediei şi „climatul 

de ură şi animozitate” 

faţă de jurnalişti, încura-

jat de lideri politici, pre-

cum preşedintele ameri-

can Donald Trump, repre-

zintă „ameninţări la 

adresa democraţiei”.

Ostilitatea faţă de presă, 

alimentată de politicieni, nu 

mai este limitată doar la ţări 

cu regimuri autoritare, ci se 

resimte tot mai mult şi în ca-

zul liderilor aleşi democratic, 

care nu mai percep presa 

drept un pilon al democraţi-

ei, ci ca pe un adversar ce 

trebuie combătut, este una 

din concluziile ediţiei din 2018 

a Indexului Global al Liber-

tăţii Presei, realizat de orga-

nizaţia neguvernamentală Re-

porteri fără Frontiere (RSF).

Organizaţia afi rmă că SUA, 

China şi Rusia conduc ofensiva 

împotriva libertăţii presei, citând 

exemplul preşedintelui Trump 

care în mod regulat lansează 

atacuri personale la adresa jur-

naliştilor, inclusiv catalogându-i 

drept „inamici ai poporului”, 

termen folosit în trecut de lide-

rul sovietic Iosif V. Stalin.

Statele Unite, care au că-

zut două locuri în clasamen-

tul pe 2018 comparativ cu 

anul precedent, ocupă locul 

45, imediat după România.

Raportul, dat publicităţii 

miercuri, relevă o creştere 

a violenţei verbale la adre-

sa presei din partea lideri-

lor politici din Europa, men-

ţionând Cehia, Slovacia şi 

Malta drept ţările europene 

unde s-au înregistrat cele 

mai mari regrese privind li-

bertatea presei, fiind con-

semnate şi asasinări ale unor 

jurnalişti care anchetau le-

gături ilicite între politicieni 

şi mediul de afaceri.

Organizaţia menţionează 

asasinarea jurnalistului slovac 

Jan Kuciak şi a jurnalistei din 

Malta, Daphne Caruana Gali-

zia, ambii ucişi din cauza in-

vestigaţiilor pe care le făceau.

„China lui Xi Jinping se 

apropie tot mai mult de o ver-

siune contemporană a totali-

tarismului”, susţine RSF, acu-

zând Beijingul (locul 176) că 

încearcă să exporte modelul 

opresiv de control al mass-me-

diei în regiunea Asia-Pacifi c.

În ceea ce priveşte Mos-

cova (locul 148), organiza-

ţia afirmă că Rusia lui Vla-

dimir Putin „a înăbuşit vo-

cile independente în plan in-

tern ... şi a extins reţeaua 

de propagandă prin interme-

diul unor instituţii mass-me-

dia precum RT (Rusia To-

day) şi Sputnik”. Ca şi anul 

trecut, Norvegia este pe lo-

cul întâi în clasament din 

180 de ţări, iar Coreea de 

Nord pe ultima poziţie.

Ostilitatea faţă de jurnalişti, 
încurajată de politicieni, 
ameninţă democraţia

Recep Tayyip Erdogan, pre-

şedintele Turciei, a decla-

rat, marţi, că ţara sa va 

continua operaţiunile mili-

tare împotriva grupărilor 

teroriste din nordul Siriei şi 

din Irak, relatează site-ul 

agenţiei Anadolu.

În cadrul unui discurs sus-

ţinut în Parlamentul de la An-

kara, Erdogan a afi rmat că 

Turcia va continua să lupte 

împotriva kurzilor din PKK. 

„Vom continua să facem ce-

ea ce este necesar pentru a 

asigura liniştea ţării noastre. 

Vom continua operaţiunile 

din nordul Siriei şi din Irak”, 

a declarat Erdogan. Preşedin-

tele turc a adăugat că arma-

ta turcă a anihilat peste 4.000 

de „terorişti” în cadrul ope-

raţiunii militare din provin-

cia siriană Afrin.

Liderul de la Ankara a dat 

asigurări că operaţiunile du-

se de Ankara împotriva kur-

zilor din Siria nu distrag aten-

ţia Turciei de la lupta împo-

triva reţelei teroriste Stat Is-

lamic. La 20 ianuarie, Turcia 

a declanşat operaţiunea mi-

litară terestră „Ramura de 

măslin” asupra poziţiilor ocu-

pate de gruparea insurgentă 

kurdă Unităţile Populare de 

Protecţie (YPG) în regiunea 

siriană Afrin. Regimul de la 

Ankara consideră grupările 

kurde siriene drept aliaţi ai 

Partidului Muncitorilor din 

Kurdistan (PKK), structură 

catalogată drept teroristă de 

Turcia, SUA şi UE.

Turcia va continua 
operaţiunile militare 
din Siria şi Irak

Într-un interviu pentru 

digi24.ro, analistul ameri-

can, care e un fi n cunoscă-

tor al regimului Putin, vor-

beşte pe larg despre cum 

funcţionează politica hao-

sului rusesc, cum ne afec-

tează şi, mai ales, cum ne 

putem apăra de ea. Peter 

Doran nu e singurul expert 

străin care vede aceşti 

agenţi ai haosului rusesc 

infl itraţi în România. Un 

raport publicat anul trecut 

de Consiliul European pen-

tru Relaţii Internaţionale 

avertiza că, din cauza 

instituţiilor slabe, România 

e un stat-ţintă în faţa răz-

boiului politic purtat de 

Rusia în Europa.

Peter Doran, preşedintele 

CEPA: „Cred că e de la sine în-

ţeles că, dacă nu învăţăm lec-

ţiile din trecut şi nu le actuali-

zăm contextului de azi, atunci 

avem mari probleme. Una din-

tre acele lecţii importante e că 

alianţele sunt importante pen-

tru ţări precum România. Da-

tă fi ind actuala situaţie la nivel 

mondial, cred cu tărie că o ali-

anţă puternică SUA-România e 

cea mai bună modalitate prin 

care putem asigura libertatea 

şi suveranitatea României, atât 

în prezent, cât şi în viitor”.

Peter Doran: „Ce a făcut 

Vladimir Putin a fost să ia o 

strategie foarte veche, haosul, 

pe care a actualizat-o la seco-

lul XXI. Una dintre probleme-

le noastre în Vest e că pier-

dem prea mult timp uitân-

du-ne la elemente punctuale 

ale strategiei lui Putin şi nu 

destul timp analizând strate-

gia în ansamblul ei. Asta ne 

face prea reactivi, suntem me-

reu în defensivă şi ne e foar-

te greu să anticipăm următoa-

rea mişcare a lui Putin. Che-

ia e să înţelegem mai bine ce 

vrea Putin, de fapt, să înţele-

gem strategia, pentru a ne pu-

tea apăra mai bine”.

Întrebat dacă vede şi în Ro-

mânia exemple ale strategiei ru-

se în acţiune, Peter Doran a spus: 

„Vedem asta în forma unei pro-

pagande ruse fi nanţată de stat, 

care e îndreptată împotriva Ro-

mâniei, în mod special. Scopul 

e să exploateze punctele sensi-

bile din societatea românească, 

să înăbuşe dezbaterea politică 

actuală din România, cu propa-

gandă care spune lucruri ce-i 

fac pe cetăţeni să se îndoiască 

de importanţa faptului că NA-

TO e aliat, că SUA sunt prieten. 

Astfel, ajungem de la o dezba-

tere care ar trebui să fi e con-

structivă, la o dezbatere toxică, 

al cărei unic scop e să dezbine 

societatea românească”.

Cum contracarăm această 

politică a haosului? „Primul 

pas ar trebui să fi e să înţele-

gem mai bine ce crede Rusia 

că face. Vladimir Putin şi oa-

menii din jurul lui cred că 

sunt într-o competiţie a ma-

rilor puteri, iar cine poate ges-

tiona cel mai bine haosul câş-

tigă. Mai mult, chiar încear-

că să răspândească haos în 

regiunea noastră, în Occident. 

E metoda lor de a anula slă-

biciunile lor şi punctele noas-

tre forte. Pentru noi, secretul 

e să vedem ce face Putin şi să 

creştem costurile politice pen-

tru felul în care foloseşte ha-

osul ca strategie. Dacă putem 

elimina mediul permisiv care 

l-a încurajat de la început pe 

Vladimir Putin să folosească 

o asemenea strategie, putem 

să ne apărăm mai bine”, a 

mai spus Peter Doran.

„Ce nu ştim e cât de mult 

s-a gândit conducerea rusă la 

consecinţele acţiunilor sale. 

De-a lungul istoriei, strategii-

le haosului au dovedit că pot 

fi  efi ciente, dar, după cum aţi 

observat corect, pot de aseme-

nea să ricoşeze în mod spec-

taculos. Începem să vedem că 

Vestul răspunde haosului lui 

Vladimir Putin prin sancţiuni, 

prin expulzări ale spionilor pla-

saţi de Rusia printre noi. Sin-

cer să fi u, sunt paşi necesari 

şi bineveniţi. Dacă putem creş-

te costurile pe care i le impu-

nem Rusiei pentru haosul fo-

losit împotriva noastră, putem 

începe să-i transmitem Kremli-

nului că e inacceptabil să se 

comporte aşa. Scopul fi nal tre-

buie să fi e să-l îndepărtăm pe 

Vladimir Putin de acest com-

portament autodistructiv şi să-l 

aducem înapoi în rândul ţări-

lor care ştiu că există reguli şi 

norme internaţionale pe care 

toată lumea trebuie să le res-

pecte”, a mai spus analistul.

Analist: România, stat-țintă 
pentru Putin. Rusia încearcă 
să-i dezbine pe români
Rusia încearcă să dezbine România prin aparatul său de propagandă. 
Spune Peter Doran preşedintele singurului institut american 
de cercetare care se ocupă de această parte a Europei. 

Putin şi oamenii din jurul lui sunt într-o competiţie a marilor puteri, iar cine gestionează cel mai bine haosul câştigă
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O nouă acţiune de curăţenie CAA în Parcul Central
organizată în cadrul proiectului de responsabilitate socială

,,Adoptă un spaţiu verde!’’

Vineri, 20 aprilie 2018, Compania de Apă Arieș a organizat o nouă acţiune de cu-
răţenie în Parcul Central/Tineretului în cadrul proiectului de responsabilitate socială 
,,Adoptă un spaţiu verde!’’, proiect ce are la bază intenţia Primăriei Turda de a cola-
bora cu diverși agenţi economici/instituţii pentru ca spaţiile verzi din intravilanul mu-
nicipiului Turda să corespundă standardelor de peisagistică urbană europeană.

Compania de Apă Arieș a ,,adoptat’’ Parcul Central pentru ca locuitorii orașului 
să se poată bucura de un parc mai curat și frumos! În primăvara anului 2017 CAA 
dotat parcul cu un număr de 45 de băncuţe și 45 pubele noi, iar ulterior a orga-
nizat periodic acţiuni de curaţenie/igienizare și reparaţii. La acţiunea de astăzi au 
participat peste 80 de voluntari, angajaţi ai companiei care au desfășurat diferite 
activităţi cum ar fi colectarea resturilor vegetale și deșeurilor, măturarea aleilor și 
spaţiilor de joacă pentru copii sau văruirea arborilor.

CAA își menţine consecvenţa în desfășurarea de activităţi de responsabilitate soci-
ală, prin iniţierea, implicarea și implementarea periodică a proiectelor din domenii va-
riate cum ar fi  educaţie, protecţia mediului, sport, sănătate sau cultură. Dezvoltarea 
de programe de implicare socială, întreprinderea de acţiuni de solidaritate și care vi-
zează protecţia mediului, prezervarea resurselor de apă sau acţiunile cu caracter soci-
al sunt componente de bază ale politicii de responsabilitate socială a societăţii noas-
tre iar prin intermediul acestora, cum este și implicarea în proiectul „Adoptă un spa-
ţiu verde!", ne propunem să contribuim la o viaţă mai bună a comunităţii locale.

Protejaţi reţeaua 
de canalizare 

şi mediul înconjurator!
Canalizarea nu este coşul 

de gunoi al oraşului!

Campanie de informare şi conştientizare iniţiată de Compania de Apă Arieş
Începând cu luna aprilie, Compania de Apă Arieș demarează o campanie de informare 

și conștientizare menită să atragă atenţia cu privire la normele de bază privind utilizarea 

reţelei de canalizare. În ultimii ani numărul blocajelor din reţeaua de canalizare a 

crescut, cu repercusiuni directe asupra funcţionării întregului sistem de canalizare dar 

și a staţiei de epurare.

Zilnic, cantităţi mari de gunoi menajer, produse de igienă intimă, îmbracăminte sau 

materiale de construcţii înfundă canalizarea, blochează echipamentele de pompare și 

liniile de epurare. Conform statisticilor, de cele mai multe ori, motivul înfundării 

sistemului de canalizare nu este unul de ordin tehnic, pe primele locuri printre cauzele 

care determină colmatarea sistemului de canalizare sunt nerespectarea regulilor 

elementare de utilizare al sistemului de canalizare.

Înfundările reţelelor interioare și blocarea pompelor din staţiile de pompare apă 

uzată sunt cauzate de resturile menajere alimentare și textile sau alte deșeuri solide 

cum ar fi  nisip, vopsea sau materiale de construcţii provenite din lucrările de amenajare 

interioară, aruncate în vasul de toaletă sau în chiuvetă. Blocarea scurgerii apei uzate 

duce la înfundarea reţelelor interioare și are drept consecinţă refularea apei uzate și 

inundarea imobilelor, cu pagube care sunt suportate de regulă atât de către cei care 

au provocat incidentul cât și de către colocatari. Pentru deșeurile textile, menajere, 

materiale reziduale de tip pet-uri, plastic sau materiale de construcţii trebuie folosite 

containerele pentru salubritate și nu sistemul de canalizare!

Din momentul în care apele uzate părăsesc locuinţa, acestea trec printr-un amplu 

proces de transport, colectare și epurare, pentru ca apoi să poată fi deversate 

conform normelor de mediu în râul Arieș. Consumatorii sunt rugaţi să nu mai 

arunce în reţeaua de canalizare gunoi menajer sau alte deșeuri întrucât acestea 

înfundă reţelele interioare, deteriorează utilajele din staţiile de pompare ale apei 

uzate sau de la staţia de epurare și afectează funcţionarea în condiţii optime a 

serviciului. Prin respectarea acestor reguli simple ne puteţi ajuta în activitatea 

noastră, iar astfel vă veţi demonstra grija faţă de siguranţa locuinţei, a bunurilor, 

a comunităţii din care faceţi parte și a mediului înconjurător.

WhatsApp, serviciul de 

mesagerie online deţinut 

de Facebook Inc, a decis să 

ridice vârsta minimă a uti-

lizatorilor săi din Europa 

de la 13 ani la 16 ani, pen-

tru a se conforma astfel la 

noile norme de confi denţi-

alitate în ceea ce priveşte 

datele private, care vor 

intra în vigoare luna vii-

toare, informează Reuters.

WhatsApp va cere utili-

zatorilor europeni să confi r-

me că au cel puţin vârsta de 

16 ani atunci când acestora 

li se va cere să accepte noi-

le condiţii de utilizare şi no-

ile politici de confi denţiali-

tate furnizate de divizia 

WhatsApp Ireland Ltd în săp-

tămânile următoare.

Deocamdată, nu este clar 

modul în care limita de vâr-

stă va fi  verifi cată, ţinând cont 

de faptul că datele care sunt 

cerute şi deţinute de acest ser-

viciu de mesagerie online sunt 

destul de limitate.

Facebook, care are o poli-

tică separată în privinţa date-

lor private, are o abordare di-

ferită faţă de adolescenţii cu 

vârste cuprinse între 13 şi 15 

ani, pentru a se conforma ast-

fel la normele impuse de Re-

gulamentul general european 

privind protecţia datelor (Eu-

ropean General Data Protec-

tion Regulation – GDPR).

Facebook cere acestor uti-

lizatori adolescenţi să numeas-

că un părinte sau un tutore 

care să poată să le ofere per-

misiunea de a partaja infor-

maţii pe reţeaua de socializa-

re. În caz contrar, utilizatorii 

afl aţi în această situaţie nu 

vor putea să vizioneze o ver-

siune integral personalizată a 

platformei Facebook.

Însă reprezentanţii WhatsA-

pp, un serviciu online care 

avea în luna ianuarie peste 1,5 

miliarde de utilizatori, potrivit 

Facebook, au precizat pe un 

blog al companiei că WhatsA-

pp nu va solicita să primeas-

că noi drepturi pentru a colec-

ta informaţii personale în vir-

tutea acordului încheiat cu U-

niunea Europeană.

Serviciul WhatsApp, înfi -

inţat în 2009, a fost pus sub 

presiune de guvernele mai 

multor ţări europene în ulti-

mii ani din cauza sistemul său 

de criptare a mesajelor şi a 

planurilor sale de a partaja 

mai multe date personale cu 

compania-mamă, Facebook.

La rândul ei, compania Fa-

cebook este atent monitoriza-

tă de parlamente şi organis-

me cu rol de reglementare din 

lumea întreagă după ce a anun-

ţat luna trecută că informaţii 

personale provenind de la mi-

lioane de utilizatori ai săi au 

ajuns în mod accidental în po-

sesia cabinetului de consul-

tanţă politică Cambridge 

Analytica, declanşând un val 

de îngrijorare pe plan mondi-

al în legătură cu modul în ca-

re reţeaua de socializare folo-

seşte datele utilizatorilor săi.

Vârsta minimă a utilizato-

rilor care folosesc serviciul de 

mesagerie online WhatsApp 

va rămâne 13 ani în restul lu-

mii, în concordanţă cu politi-

ca adoptată de Facebook.

„Această funcţie va fi  im-

plementată pentru toţi utili-

zatorii din lumea întreagă oda-

tă cu lansarea noii versiuni a 

aplicaţiei”, au transmis repre-

zentanţii WhatsApp.

Whatsapp-ul, interzis 
românilor sub 16 ani
Noile norme europene îi vor afecta pe utilizatorii 
români ai aplicaţiei WhatsApp.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu grădină, 38 ari, în 
Răscruci, 2 camere, 2 holuri, căma-
ră, , beci, apă și gaz, canalizare. In-
formaţii la tel. 0755-698039. (8.10)

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

TERENURI

¤ Vând teren liber, 1700 mp, 18 
euro / mp,  în comuna Vlaha, nr 
458. Preț negociabil. Urgent.
Tel. 0724 486 855 (2.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

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

ÎNCHRIERI

SPAŢII

¤ Caut să închiriez curte/grădină cu 
casă la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în curte. 
Ofer 1200 RON/lună. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (11.15)

APARTAMENTE

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Pensionar cu studii superioare, 

caut loc de muncă part-time, în 
domeniile reprezentare, comerci-
al, administrativ, etc. La cerere 
ofer C.V. Tel. 0744-700439. (5.7)

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

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

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

SERVICII

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

CLARVĂZĂTOAREA 
ANA

lucrează cu magia albă, 
are harul de a vindeca 

persoanele cu probleme 
legate de farmece șu 

blesteme.
Dezleagă cununii, 

împacă cupluri 
despărțite, beție, etc.

Sunați la tel. 
0748-439705. (4.5)

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

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

AUTO-MOTO

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

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

¤ Vând discuri cu muzică de con-
cert de la compozitori celebrii. 
Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0264-541633. (7.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc și reșou mare, făcut la co-
mandă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând hotă electrică puţin fo-
losită, în stare bună de funcţio-
nare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca PHILIPS, nou. Informaţii la 
telefon 0745-569336. (7.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, calorifer, WC cu rezer-
vor și capac, baterie pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suport și 
dulăpior cu oglinzi. Informaţii la 
tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (7.7)

¤ Vând cazan de baie 150 l, din 
oţel, preţ 325 RON. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0745-339528, 0742-057054 sau 
0264-436753. (7.7)

CĂRŢI / REVISTE

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (7.7)

¤ Vând urgent suplimentele a-
părute în colecţii complete de 
la ”Jurnalul Naţional”, după 
cum urmează: 250 buc Ediţie 
de colecţie, 240 buc Jurnalul 
Casei Tale, 302 buc Bucătăria 
Mea, 258 buc Sănătatea, 60 
buc ZOOM și 50 buc diverse, 
credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare 
la tel. 0264-321720. (16.20)

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

MOBILIER

¤ Vând dulap cu 2 uși, masă 
extensibilă, pat cu saltea, ma-
să, pat cu saltea, 2 fotolii, mas-
că chiuvetă, măsuţă, birou, 
abureși, scaune ecograf, cana-
pea., cuier perete. Tel. 
0723-435446 sau 
0264-487179. (7.7)

¤ Vând corpuri de mobilier fi er, 
din profi le diferite, măsuţa TV, 

măsuţă de servit, etajeră cu dim. 
1,8 x 1,6 cm. Inf. la telefon 
0744-485224. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. laţnd bicicletă medicală, 
nouă. Sunaţi la telefon 
0735-176040. (7.7)

DIVERSE

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

¤ Vând marmură spartă la cel mai 
mic preţ, 12 RON/mp. Informaţii 
la telefon 0745-339528, 0742- 
057054 sau 0264-436753. (7.7)

¤ Vând convenabil garderobă 
personală de damă, bluze, jache-
te, pantaloni, mantouri nr. 38-40, 
pantofi  nr. 39, cumpărate din 
Germania, calitate superioară, stil 
clasic-sport. Informaţii la tel. 
0757-551177. (7.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de 
el. Preţ 600 RON. Sunaţi la la 
tel. 0741-455348. (12.15)

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a treia 
licitație publică, în data de 
14.05.2018, ora 10.00, bunul 
imobil: Teren intravilan, cota de 
3,32, din suprafața de 2588 mp, 
situat în localitatea Gilău, str. So-
meșul Rece, nr. 1166, jud. Cluj, 
proprietate a debitorului BAICA 
GLIGOR, cu domiciliul în Cluj Na-
poca, str. Răsăritului nr. 110. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul A.J.F.P. Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 17, telefon 0264.596854, 
interior 301 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.
ro - anunțuri vânzare prin 
licitație a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, vinde la a treia licitație publi-
că, în data de 15.05.2018, ora 
10.00, bunul imobil: Teren extravi-
lan, suprafața de 400 mp, situat în 
localitatea Someșul Rece, com. Gi-
lău, jud. Cluj, proprietate a debitoru-
lui GHEMES REMUS, cu domiciliul în 
Cluj-Napoca, str. Anina nr. 4, ap. 1, 
jud Cluj. Informații suplimentare pot 
fi  obținute la sediul A.J.F.P. Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, camera 
17, telefon 0264.596854, interior 
301 sau accesând pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro - anunțuri 
vânzare prin licitație a bunurilor se-
chestrate.

PIERDERI

¤ S.C. OKART MOBILIUM S.R.L., 
C.U.I.: RO28125144, 
J12/500/2011 pierdut C.I.F.. Îl 
declarăm nul.

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

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.C. AGROMEC ŢAGA S.A.

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 
15.05.2018, ora 11, la sediul societăţii din Taga, nr. 145, 
jud Cluj, pentru toţi acţionarii înscriși în registrul Mioriţa în 
data de 30.04.2018 cu următoarea

ORDINE DE ZI:
1.  Aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de 

Administraţie pe anul 2017.
2.  Aprobarea raportului cenzorilor pentru exerciţiul 

economico-fi nanciar 2017.
3.  Aprobarea bilanţului contabil și repartizarea profi tului 

pe 2017.
4.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2018.
În caz de neîntrunire a cvorumului AGOA se va ţine în 

data de 16.05.2018 în același loc și la aceeași oră,

Preşedinte C.A.
Ing. Tîrnovan Ioan Silviu

LICITATIE PUBLICĂ

Subscrisul  Asset Recovery IPURL, în calitate de li-
chidator judiciar al Raya Textil SRL (în faliment, en faillite, 
in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdi-
nand, nr 19, etaj 1, ap. 7, jud. Cluj, înregistrată la ONRC sub 
nr. : J12/1644/2010 și având CUI RO 27502246, organi-
zează licitaţie publică pentru vânzarea  următoarelor bunuri:

(1) Mașină butonieră JUKI LBH-770– 2.758,8 lei, (2) 
Mașină năsturit CSEPEL MUVEK – 1075,80 lei, (3) Mașină 
2 ace PFAFF – 827,4 lei, (4) Mașină liniară JACK JK-8500 
–248,4 lei, (5) Mașină liniară JACK JK-8500 – 248,4 lei, (6) 
Mașină liniară YAMATA FY 8500– 303,6 lei. (7) Mașină li-
niară GEMSY GEM 8500H – 243,00 lei. (8) Mașină liniară 
JACK JK-8500 – 248,4 lei.

Valoarea totală a bunurilor este de 5.953,80 lei + TVA.                       
Licitaţia va avea loc în data de 03.05.2018, ora 12.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, Etaj I, ap. 2B, jud. 
Cluj. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sar-
cini și depunerea garanţiei de participare de 10% din pre-
ţul bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru partici-
parea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de orga-
nizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se 
va repeta în aceleași condiţii în data de 10.05.2018, ora 
12.00, respectiv în data de 17.05.2018, ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183

ANUNT DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că planul „Elaborare PUZ pentru construire imo-
bil locuinţe colective, regim D+P+6E „, propus a fi  ampla-
sat în comuna Florești, sat Florești, str. Stejarului, F.N., jud. 

Cluj, titular: SCHIAU TOFAN, nu necesită evaluare de 
mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9 B, cod 400609, ţel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@anpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, în-
tre orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.

AUTORIZATIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 

mediului, aprobă prin legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007, CÎMPAN DAN 
GAVRIL P.F.A. cu sediul în loc. Salatruc nr. 13, com. 
Cășeiu, jud. Cluj, anunţă începere demersurilor în vederea 
obținerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul "SPĂLĂ-
TORIE AUTO ŢI VILCANIZARE, SPĂLĂTORIE DE COVOARE ŞI 
CARPETE", la puctul de lucru din localitatea Dej, strada 
Libertății nr. 6, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul „Relaţii 
cu publicul”, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00, vi-
neri 9:00-12:00.

ANUNȚURI DE URBANISM

CRISTAL TURISM S.R.L. şi SOMEȘUL CALD 
PRODUCŢIE S.R.L. anunță inițierea Planului Urbanistic 
Zonal pentru CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 10 LOCUINŢE 
COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+2E+ER, ÎMPREJMUIRE, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, AMENAJARE ACCES, EXTINDERE 
REŢELE EDILITARE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, 
amplasat în com. Florești, sat Florești, str. Abatorului, nr. 
5, C.F. 75625.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Florești, 
Direcţia Tehnică, Biroul Urbanism.

TĂTAR RĂZVAN-NICU și BOB LUCIAN GABRIEL 
anunță inițierea planului urbanistic de detaliu “P.U.D. – 
CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINŢE CU CÂTE DOUĂ UNITĂŢI LOCATIVE 
P+E, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE UTILITĂŢI“, amplasat în COM. 
BACIU, SAT BACIU, STR. MAGNOLIEI, NR. 16A, JUD. CLUJ.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria Baciu, 
serviciul urbanism.

BĂRĂIAN IOAN TRAIAN ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ anunță inițierea planului urbanistic zonal 
cu titlul „PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU 
CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA LA NICULA, JUD. 
CLUJ“, amplasat în sat Nicula, Com. Fizeșu Gherlii, extravilan, 
CF 50489, CF 50906, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Consiliul Judeţean 
Cluj, serviciul urbanism.

ANUNŢ DE MEDIU
In conformitate cu OUG 195/2005 privind Protecţia Me-

diului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 
completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu mo-
difi cările și completările ulterioare, SC Mibo Impex SRL 
anuntă începerea demersurilor în vederea obţinerii Auto-
rizaţiei de Mediu pentru obiectivul ”Colectarea și transpor-
tul apelor uzate cu autovidanja” din Cluj Napoca, str.Fabri-
cii, nr.125A, jud. Cluj

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la se-
diul APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi: 08.00-14.30 si vineri 
08.00-12.00.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

• operator date 

Se oferă salariu atractiv.

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

ANGAJEAZĂ
SecondTex angajează

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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

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

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

● Cunoștinţe operare PC (MS Offi ce)

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

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

2 ani, cu perioadă de probă de 3 luni.

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

Asistent medical şi Asistent Social
Angajăm

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Akzente

16:00 Telejurnal

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:30 Lozul cel mare

18:00 Banii tăi

18:35 Pulsul zilei

19:30 Jurnal de Centenar

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:30 Starea naţiei

22:55 Starea zilei

22:59 Starea naţiei

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Aici eu sunt vedeta!

22:00 Guess My Age – 
Ghiceste varsta

23:15 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Ferma vedetelor

23:30 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Benny Hill Show

16:00 Elisa

17:00 Pasiune Toscană

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Ajutor! vreau să 
slăbesc!

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Focus Magazin

KANAL D 

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil! All Stars

18:45 Știrile Kanal D

19:45 Dragoste și ură

23:00 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 City News Live

13:45 Știri

14:00 Rugby Challenge Cup: 
Gloucester - Newcastle

16:00 Teleshopping

16:30 City News Live

17:15 Look de campion

18:00 România te privește

19:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
CSM Poli Iași – AFC Astra 
Giurgiu

21:00 Studio UEL

22:05 UEFA Europa League: 
Marseille - Salzburg

CONVOCATOR

Administratorul SC AGROMEC GILAU SA cu sediul 
în comuna Gilău, str. Principală, nr. 1309, jud. Cluj, înregistrată 
la ORC cu numărul J12/3101/1991, având CUI: 229625

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară și Ordinară a Acţionarilor 

pentru data de 29.05.2018 ora 11, respectiv ora 12, având 
în vedere dispoziţiile art. 111, 113 și 117 din Legea 31/1990, 
la sediul societăţii.

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va 
avea următoarea ordine de zi:

1. Modifi care act constitutiv:
 - contract societate: art. 9:
Gestiunea societăţii va fi  controlată de 3 cenzori și 2 

cenzori supleanţi.
 - statut: art. 12:
Gestiunea societăţii va fi  controlată de 3 cenzori și 2 

cenzori supleanţi.
2. Diverse.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea 
următoarea ordine de zi:

1. Analizarea și aprobarea raportului de gestiune al 
administratorului pe anul 2017

2. Discutarea și aprobarea raportului auditorului fi nanciar 
pe anul 2017

3. Analizarea și aprobarea situaţiior fi nanciare pe anul 2017
4. Diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale de validitate 
stabilite de Actul Constitutiv, AGEA și AGOA vor fi  reprogramate 
pentru data de 30.05.2018 la aceleași ore, în același loc și 
cu aceeași ordine de zi.

Administrator unic,
 Muntean Silvia

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. Prodvinalco S.A., anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Elaborare proiect pentru autorizarea 
lucrărilor de desfi inţare imobile existente, elaborare plan 
urbanistic de detaliu, pentru construire imobil mixt şi imobil 
cu funcţiuni sanitare, împrejmuire teren, amenajări 
exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, organizare 
şantier, operaţiuni notariale“ amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Horea nr. 33-35 și strada Crișan nr. 26.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. Arhimar Serv S.R.L., 
proiectantul general, în zilele de luni între orele 9-16, marţi 
joi 9-14, vineri 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.
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Volei: Ultimul meci 
pentru ”U”
Știinţa Explorări Baia Mare și CS 
Universitatea Cluj se duelează în 
Sala Polivalentă „Lascăr Pană” din 
Baia Mare, vineri, 27 aprilie, de la 
ora 18:00. „Este un meci fără mi-
ză și le-am transmis băieţilor să 
stea cât mai mult în teren, deoa-
rece până în august nu se vor mai 
întâlni cu mingea în sală. 
Mergem la Baia Mare pentru că 
trebuie, deși din toate punctele 
de vedere campionatul a luat 
sfârșit. Sper să încheiem sezonul 
cu capul sus. Felicit cu acastă oca-
zie echipa Tricolorul Ploiești și pe 
toţi oamenii implicaţi acolo. Au 
investit foarte mult sufl et, timp și 
bani, lucru care s-a văzut și a dat 
roade. Au depus un efort comun 
care s-a concretizat prin câștigarea 
campionatului, lucru pentru care 
și-au atras admiraţia întregului 
colectiv de volei masculin ”U” 
Cluj. Așteptăm invitaţia lor, așa 
cum au promis, să sărbătorim îm-
preună”, a spus Bogdan 
Ungureanu, managerul echipei 
clujene, pentru u-cluj.ro. În clasa-
ment, Universitatea Clujeste pe 
locul 10 cu 24 de puncte, iar băi-
mărenii se afl ă cu două poziţii 
mai sus cu 48 de puncte.  (R.S)

Fotbal: 
Universitatea a 
marcat 8 goluri
Echipa FC Universitatea Cluj s-a 
impus, pe Cluj-Arena, cu 8-1 în 
faţa formaţiei CS Iernuţ. Primul 
gol a fost marcat de Ene încă din 
minutul 2. Pe tabela și-au mai 
trecut numele: Cordoș (minutul 
10), Telcean, Ene, Goga, Ursu, 
Ene. U” Cluj își păstrează fotoliul 
de lider cu 56 de puncte, iar 
sâmbătă o va întâlni în deplasa-
re pe Unirea Alba Iulia. Primul 
“11” al Universităţii a fost: Albuţ 
– Chiș (Potcoavă ‘46), Telcean, 
Cordoș, Manu – Micaș (Greu 
’46), Giurgiu (Lemnaru ‘59) – 
Hordouan (Saroși ‘59), Goga, 
Ursu – Ene. CS Iernut a început 
în formula: Oltean – Circa, 
Bucur, Dumbrăvean, Balea, 
Fekete, Căliani, Pop, Kovacs 
(Angyal ‘83), Cheţan (Ghirca 
’78), Pastor (Szilagyi ’75).  (R.S)

Scrimă: Trei 
candidaţi pentru 
preşedinţia FRS
Trei candidaţi din lumea scrimei, 
Loredana Dinu, campioană olim-
pică, mondială și europeană la 
spadă, Ioana Ionescu, vicepreșe-
dintă a Federaţiei Române de 
Scrimă, și Marius Florea, secretar 
general și reputat arbitru interna-
ţional de sabie, își vor disputa vi-
neri 27 aprilie postul de președin-
te al forului naţional, cu prilejul 
Adunării Generale ordinare și de 
alegeri a Federaţiei Române de 
Scrimă. Postul de președinte a ră-
mas vacant după demisia Laurei 
Badea din 30 ianuarie. Laura 
Badea a fost aleasă președintă a 
federaţiei în martie 2017 și după 
numai 10 luni a renunţat la man-
dat din motive de sănătate.
La alegerile din 27 aprilie de la 
sediul federaţiei, vor avea drept 
de vot un număr de 58 structuri 
sportive, iar pentru îndeplinirea 
cvorumului trebuie să fi e pre-
zenţi două treimi din delegaţi. 
Un candidat poate câștigat ale-
gerile la președinţie din primul 
tur dacă obţine 50% plus un 
vot, iar în caz contrar va avea 
loc un al doilea tur de scrutin.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Simona Halep, cap de 

serie numărul 1 la turne-

ul pe zgură de la 

Stuttgart, şi-a afl at adver-

sara din turul secund al 

competiţiei din Germania.

Eleva lui Darren Cahill a 

avut bye în runda inaugurală, 

iar în turul al doilea o va avea 

de partea cealaltă a fi leului pe 

slovaca Magdalena Rybaryko-

va. A 18-a jucătoare a lumii 

s-a impus, scor 6-2, 6-2, în 75 

de minute, în faţa rusoaicei 

Darya Kasatkina (14 WTA).

Constănţeanca, lider mon-

dial, a jucat de cinci ori cu 

Rybarykova, în circuitul WTA, 

şi conduce cu 3-2 în întâlni-

rile directe. Halep şi sportiva 

din Slovacia s-au duelat ulti-

ma dată anul trecut, în Bei-

jing, în turul al doilea. Halep 

a profi tat, la 6-1, 2-1, de aban-

donul jucătoarei situată în pre-

zent în Top 20 WTA.

Semifi nalistă în 2015 şi 2017, 

Simona se aştepta să găseas-

că o suprafaţă moale, perfec-

tă pentru jocul său, dar a dat 

peste o altă realitate. Zgura de 

la Stuttgart e mai rapidă decât 

se aştepta liderul mondial, iar 

condiţiile de joc sunt propice 

pentru un „big hitter” cu lovi-

turi foarte puternice din spa-

tele terenului: „Zgura e foarte 

rapidă, aluneci mult pe ea. Nu 

ştiu, dar e un fel de hard cu 

praf, nu e zgură adevărată. E 

greu să te adaptezi, fetele ca-

re lovesc tare mingea sunt 

avantajate aici. Dacă schimbi 

ritmul, e mai bine, aşa că în-

cerc să mă adaptez. Nicioda-

tă nu am jucat aici cel mai bun 

tenis al meu”, a spus Simona, 

pentru Digi Sport.

Halep va debuta la Stutt-

gart miercuri seară, cu un 

meci contra Magdalenei Ryba-

rikova, fostă semifi nalistă la 

Wimbledon, iar slovaca pare 

să aibă în suprafaţa de joc un 

aliat important: „E o jucătoa-

re difi cilă, care vine la fi leu 

şi nu dă ritm. Sper să mă pot 

adapta şi să-mi fac jocul, deşi 

nu e uşor contra ei. Nu spun 

că sunt favorită la acest tur-

neu”, a mai spus Simona.

Halep și-a aflat adversara din turul 
second al turneului de la Stuttgart

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Fostul jucător croat Goran 

Ivanisevic, gemenii ameri-

cani Bob şi Mike Bryan, dar 

şi jucători care au infl uenţat 

tenisul românesc în ultimii 

ani, Andrei Pavel, Florin 

Mergea şi Adrian Ungur, au 

confi rmat participarea la 

turneul care va avea loc în 

luna iunie la Cluj-Napoca.

Fraţii Bryan formează cea mai 

bună pereche din istoria tenisu-

lui de dublu masculin, lideri mon-

diali la dublu timp de 10 ani, cu 

116 titluri ATP în palmares şi 6 

Grand Slam-uri. Un alt model al 

tenisului mondial este croatul 

Goran Ivanisevic, care a urcat 

până pe locul 2 în clasamentul 

ATP, are în palmares un titlu de 

Grand Slam şi alte 22 de trofee.

Team România VS Team 
World, în Sala 
Polivalentă din Cluj

Sala Polivalentă din Cluj va 

găzdui în 15 iunie întâlnirea din-

tre cele două echipe, Team Ro-

mania şi Team World, iar orga-

nizatorii promit şi alţi invitaţi 

surpriză în cadrul showului de 

tenis, potrivit sursei menţiona-

te. Conform formatului anunţat 

de organizatori, Pavel va juca 

la simplu cu Ivanisevic, iar la 

dublu vor avea loc meciurile Pa-

vel/Ungur – Ivanisevic/Bryan 

şi Bob Bryan/Mike Bryan – Pa-

vel/Mergea.

„Suntem încântată 
să venim în România”

„Suntem încântaţi că venim 

în România în această vară pen-

tru Sports Festival. Jucăm tur-

nee de aproape 20 de ani acum 

şi am fost norocoşi să devenim 

prieteni cu mai mulţi jucători 

români de-a lungul anilor. În 

plus, Goran este o legendă vie, 

o să fi e distractiv să jucăm din 

nou cu el. Am auzit lucruri mi-

nunate despre România şi sun-

tem recunoscători pentru aceas-

tă oportunitate”, au declarat Mi-

ke şi Bob Bryan.

„Ar fi  bine ca Andrei să se 

antreneze. De dragul vremuri-

lor pe care le-am petrecut îm-

preună în circuit sper să facem 

un meci frumos, în care eu să 

aduc punctul pentru echipa 

mea”, a spus, la rândul său, 

Goran Ivanisevic.

Andrei Pavel, actual an-

trenor al Simonei Halep şi 

fost căpitan nejucător al echi-

pei de Cupa Davis a Româ-

niei, a afi rmat: „Atmosfera 

de la Cluj e unică. E ceva ce 

nu nu am trăit cât am fost 

jucător de Cupa Davis. Sper 

ca în iunie să mă bucur şi 

eu de acest public minunat 

şi să câştige echipa Români-

ei ediţia 1 a festivalului”.

„Nu puteam rata o întâlnire 

cu fraţii Bryan. Vin pe jos până 

la Cluj dacă e nevoie. Îi mulţu-

mesc lui Andrei şi lui Cosmin 

(Hodor, n. red.) pentru propu-

nere”, a subliniat Florin Mergea.

„Este o onoare să vin 
la Cluj”

„Pentru mine este o onoare 

că sunt chemat să joc la un a-

semenea eveniment. Vom face 

spectacol şi vom ţine la Cluj pri-

ma ediţie a trofeului!”, a preci-

zat Adrian Ungur.

„Era o idee mai veche a noas-

tră să organizăm în sala de la 

Cluj meciuri de tenis pe echi-

pe. Sports Festival e cea mai 

bună ocazie pentru asta şi e 

de-abia începutul. Anul acesta 

avem trei câştigători de Grand 

Slam-uri în sală. Toate meciu-

rile vor fi  cele mai bune demon-

strative la această oră. Sper ca 

la anul să realizăm o surpriză 

şi mai mare şi tenisul de nivel 

mondial să devină o tradiţie în 

Sports Festival”, a declarat Cos-

min Hodor, coorganizator al de-

monstrativului de tenis.

„Tenisul nu putea lipsi de la 

Sports Festival. E unul din spor-

turile care a prins multă putere 

şi simpatie în ultimii ani, dato-

rită Simonei (Halep). E un sport 

a cărui ascensiune merită stu-

diată şi sprijinită! Noi suntem 

încântaţi să organizăm un de-

monstrativ – show de tenis cu 

asemenea jucători, în cea mai 

frumoasă sală din România”, a 

manţionat Mirel Alexa, Director 

Executiv Sports Festival

Tot în cadrul Sports Festival 

va avea loc şi confruntarea din-

tre legendele fotbalului, un meci 

demonstrativ între „Generaţia de 

Aur” şi Barcelona Legends, pe 16 

iunie, pe Cluj Arena, la care s-au 

vândut deja 9.000 de bilete.

Sports Festival, care va avea 

loc în perioada 14-17 iunie, ofe-

ră publicului posibilitatea de a 

experimenta sportul alături de 

campioni şi prin a fi  parte din 

competiţii sportive de amatori 

sau semiprofesionişti, antrena-

mente, vizionări de meciuri, 

de a învăţa regulile unui sport 

nou, de a profi ta de infrastruc-

tura pe care organizatorii o pun 

gratuit la dispoziţia lor. Peste 

20 de sporturi vor fi  regăsite 

în cadrul festivalului, printre 

care fotbal, tenis, handbal, bas-

chet, beach volley, tenis de ma-

să, golf, oină, atletism.

Tenis: Nume mari ale tenisului 
mondial vor veni la Cluj-Napoca
Nume mari ale tenisului mondial au confirmat participarea la demonstrativul 
de tenis din cadrul evenimentului Sports Festival.
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