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

Profesorul Constantin Ciuce (foto stânga) a cerut încă din 2013 
să se înfi inţeze la Chirurgie I un compartiment de chirurgie pe-compartiment de chirurgie pe-
diatricădiatrică unde să i se permită să opereze copii. Documentul (în 
facsimil) a fost a fost ignoratignorat de conducerea Spitalului Judeţean de conducerea Spitalului Judeţean. La 
fel cum au fost ignorate şi demersurile pentru includerea cli-
nicii Ginecologie 1 în Programul naţional de fertilizare in vi-

tro, despre care Monitorul de Cluj a scris în urmă cu o lună că 
a fost pierdut din cauza nepăsării managerului Petru Şuşcă (fo-
to dreapta).

Ce este mai important, specializarea recunoscută de hârtii 
sau practica dovedită cu pacienţi vindecaţi? Citiţi părerile ce-
lor două tabere în paginile 4 şi 5.

Şuşcă, MINCINOSULE,
hârtiile te contrazic !

ACTUALITATE

„Domnule preşedinte Iohannis, 
primiţi-ne acasă!”

MAPAMOND

Ungaria: solicitanţii de azil, 
în detenţie pe durata procedurilor

Zeci de mii de români de pe 
ambele maluri ale Prutului au 
participat, duminică, la Chişi-
nău, la Marea Adunare Naţio-
nală unde au cerut unirea Ro-
mâniei cu Republica Moldova, 
unioniştii plecând apoi pe jos, 
în Marşul lui Ştefan cel Mare, 
spre Bucureşti, sub deviza 
"Domnule preşedinte Iohannis, 
primiţi-ne acasă!".

"Să ne conjugăm eforturile 
pentru a întâmpina în 2018 cen-
tenarul Marii Uniri printr-o re-
venire, de data aceasta defi niti-
vă, a Basarabiei la sânul Patri-
ei Mame, România", se arată în 
apelul Marii Adunări Naţionale 
de la Chişinău la care au parti-
cipat, duminică, zeci de mii de 

români din întreaga Moldovă şi 
din numeroase oraşe româneşti, 
dar şi din diaspora moldove-
nească.

Ei au solicitat preşedintelui 
României, Klaus Iohannis, şi 
preşedintelui R. Moldova, Ni-
colae Timofti, să ia în discuţie 
subiectul "viitorului comun al 
celor două state în organisme-
le internaţionale din care fac 
parte România şi R. Moldova".

Preşedintele Klaus Iohannis 
se va întâlni astăzi la Suceava 
cu Nicolae Timofti, cei doi ofi -
ciali urmând să susţină o de-
claraţie de presă comună la 
"Universitatea Ştefan cel Ma-
re", anunţă Administraţia Pre-
zidenţială.

Parlamentul Ungariei a 
adoptat, luni, amendamente la 
câteva legi referitoare la imi-
graţie şi la acordarea azilului.

Proiectul de lege, propus 
sâptămâna trecută de ministrul 
de Interne Sandor Pinter (fo-
to), a fost adoptat cu 151 de 
voturi pentru şi 42 împotrivă.

Noua lege va accelera pro-
cedurile de evaluare a solici-
tărilor de azil şi va permite re-
patrierea cât mai rapidă a imi-
granţilor care au motivaţii e-
conomice.

Procesul de analizare a so-
licitărilor de azil va fi  accele-
rat, iar solicitanţii vor fi  ţinuţi 
în detenţie pe durata procedu-
rilor.

Noua lege va limita drep-
turile celor care au solicitat 
azil în Ungaria de mai multe 
ori.
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Canicula sufocă România. Cum ne ferim ? Cum ne răcorim ?
Clujul a intrat sub atenţionarea codului galben, cu temperaturi de 35-37 de grade şi disconfort termic accentuat. 
Monitorul de Cluj vă prezintă care sunt cele mai eficiente modalităţi de protecţie împotriva caniculei. Paginile 6-7

ACTUALITATE

Controlorii vedete 
nu vor fotografii
O femeie susține ca a fost agresată de con-
trolori, care au crezut că vrea să le facă 
poze cu telefonul. Pagina 2

ÎNVĂȚĂMÂNT

Elevii află astăzi 
dacă au luat BAC-ul
Pentru a fi  declaraţi promovaţi, absolven-
ţii de clasa a XII-a trebuie să obţină mini-
mum nota 5 la fi ecare dintre disciplinele 
de concurs, iar media generală de la exa-
men trebuie să fi e minimum 6. Pagina 3
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PUBLICITATE
linia 43 din Mănăștur/Grigorescu
liniile 35/46 din Centru/Piața Gării
linia 46B din Mărăști
linia 50 de pe Bd. Muncii Doctorul Ciuce 

a cerut încă 
din 2013 secție secție 
pentru operarea pentru operarea 
malformațiilor malformațiilor 
la copiila copii
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381
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bun venit pe lume !

Mulţumim asistentelor Brigitta Teocan, Eli Baciu, Anişoara Goia și Florina Mureşan
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

29 iunie

Clinica Ginecologie 1
04.12 Trif Robert Alexandru
15.51 Lazea Eduard
23.30 Deteșan Elise Daniela
Bebeluşul vedetă a fost Lazea 
Eduard (3,700 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
02.45 Rostaș Petru Andrei
05.35 Bochiș Eduard Dumitru
08.10 Mărginean Matei
08.35 Mureșan Rebeca Maria
11.10 Olar Ioan Tudor
12.50 Kiraly Dora
19.40 Pasztor Rebeka Ibolya
21.05 Sztoika Tania Maria
21.30 Pripon Ecaterina
23.59 Prodan Daniel Pavel
Bebeluşul vedetă a fost Prodan 
Daniel Pavel (4,300 kg, 59 cm)

Clinica Novogyn
13.45 Oltean Vlad Andrei 
(3,290 kg, 53 cm)

Clinica Gynia
07.45 Poptelecan (Dan) 
Zian-Adrian
19.50 Opriș Petra
Bebeluşul vedetă a fost Opriş 
Petra (3,300 kg, 54 cm)

30 iunie

Clinica Ginecologie 1
06.08 Filaton Petra Rihana
08.30 Ciupei Natalia
09.30 Szabo Dora
11.49 Chindriș Daniel
18.20 Banto Tamas Agoston
21.54 Nonica Călin
Bebeluşul vedetă a fost Chindriş 
Daniel (4,250 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
06.05 Fornade Paul Alexandra
07.05 Crăciun Alesia
09.45 Mocan Antonia Maria
10.55 Nemet Mario Ian
11.20 Lăcătuș Radu Lucian
14.30 Halasz Viktor Daniel
18.00 Sumblea Cosmina Alina
20.00 Hlatca Valentin Ștefan
22.45 Biriș Anais Larisa
Bebeluşul vedetă a fost 
Nemet Mario Ian (4,100 kg, 
56 cm)

Clinica Novogyn
04.10 Pavelea Răzvan
07.30 Mazăre Arya
Bebeluşul vedetă a fost Pavelea 
Răzvan (3,875 kg, 58 cm)

1 iulie

Clinica Ginecologie 1
08.43 Vasiu Radu Ștefan
13. 25 Olari Ecaterina
18.45 Schebor Adriana 
Mihaela
20.36 Ienciu Alexia
Bebeluşul vedetă a fost 
Schebor Adriana Mihaela 
(3,800 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
09.15 Ardelean Victor Gabriel
10.10 Berinde Laura
11.45 Chiș Filip Ștefan
13.15 Marina Cătălin
15.25 Spătar Medeea Maria
18.45 Morar Eduard Ștefan
21.00 Morar Anais Vanessa
22.55 Coroi Alesia Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost Morar 
Eduard Ştefan (3,400 kg, 
55 cm)

Clinica Novogyn
18.00 Popdan Alesia
20.10 Gavronschi Victor Alesis
Bebeluşul vedetă a fost 
Gavronschi Victor Alesis 
(3,845 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
07.55 Jugravu Maria

10.10 Goga Cezar Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Jugravu Maria (3,400 kg, 
54 cm)

2 iulie

Clinica Ginecologie 1
05.55 Kovacs Deborah
14.21 Mariniuc Sara Damaris
Bebeluşul vedetă a fost 
Mariniuc Sara Damaris 
(4,000 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
04.20 Kovacs Andrei
11.25 Pop Amos Daniel
11.30 Lingurar Carina
14.00 Boca Maria Cristina
14.25 Mureșan David Mihai
15.30 Cirebea Eduard
15.40 Sigmărean Ilinca
23.15 Abu Luca Adrian
23.55 Păcurar Alex
Bebeluşul vedetă a fost Abu 
Luca Adrian (4,300 kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
06.40 Dorca Horaţiu
15.15 Szegedi Sonia
Bebeluşul vedetă a fost Szegedi 
Sonia (3,120 kg, 52 cm)

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

O pensionară în vârstă de 

65 de ani din Gheorgheni 

susţine că a fost agresată 

verbal şi fi zic de un grup 

de controlori.

Femeia susţine că şi-a scos 

telefonul mobil pentru a-l veri-

fi ca, iar controlorii au avut im-

presia că sunt fotografi aţi. În se-

cundele următoare „s-au tot îm-

pins cu burta în mine şi ziceau 

«No hai. Hai că-ţi fac eu poză. 

Hai că-ţi fac eu poză şi te pun 

pe Facebook»”, menţionează fe-

meia, care a depus ulterior o 

plângere la Compania de Trans-

port Public Cluj pentru compor-

tamentul inadecvat pe care l-au 

avut controlorii.

Toată scena a avut loc în 

data de 20 iunie în jurul orei 

09:40, când pensionara în vâr-

stă de 65 de ani s-a urcat în 

troleibuzul cu numărul 3 în 

staţia Nicolae Titulescu. 

„Într-o sâmbătă ploua foarte 

tare. Era pe la ora 09:40 de 

minute. Eu m-am urcat pe tro-

leibuzul cu numărul 3 de la 

staţia Titulescu din cartierul 

Gheorgheni să mă duc către 

casă. Controlorii erau deja în 

troleu şi eu m-am oprit exact 

la mijlocul autobuzului. Ni-

meni nu a avut treabă cu mi-

ne”, îşi începe povestea cu 

vocea tremurândă femeia.

Pensionara susţine că în mo-

mentul în care şi-a scos telefo-

nul un controlor i-a spus cole-

gului său că este fotografi at. 

„Unul dintre ei era ocupat cu 

un cetăţean care circula fără bi-

let, iar eu mi-am scos telefonul 

ca să-l verifi c că a sunat. Tele-

fonul meu nu-i performant şi 

nu face poze. Atunci a sărit co-

legul şi a spus «ai de grijă că 

îţi face poză». Eu i-am răspuns 

că nu fac poză pentru că tele-

fonul meu nici nu face poză 

şi de ce v-aş face poză la spa-

te? Ulterior a zis «no lasă că-ţi 

fac eu poză. Stai că chem 112». 

Mie foarte rău îmi pare că n-am 

chemat eu 112. Pe urmă s-au 

tot împins cu burta în mine şi 

ziceau «no hai. Hai că-ţi fac eu 

poză. Hai că-ţi fac eu poză şi 

te pun pe Facebook»”, a spus 

pensionara.

„Nu vezi ce mutră 
de ţigancă are?”

În momentul în care le-a ce-

rut controlorilor să se legitime-

ze, femeia susţine că aceştia 

s-au întrebat unii pe alţii: „Nu 

vezi ce mutră de ţigancă are?” 

şi i-au spus „hoaşcă bătrână”. 

„Le-am spus să mă lase să co-

bor că trebuia să cobor la sta-

ţie şi mi-au zis că mă vor du-

ce până în capăt. Eu am abo-

nament de pensionară. I-am 

rugat să se legitimeze şi ei şi 

au zis «Nu vezi ce mutră de ţi-

gancă are? » Pe urmă au zis: 

«Lasă că te prind eu». În acel 

moment l-am rugat pe şofer să 

deschidă uşile să pot să cobor 

iar ei au zis: «Hoaşcă bătrână!». 

Mi-au fl uturat legitimaţia de 

nici n-am apucat să văd cum 

îi cheamă”, a precizat femeia.

Pensionara a depus o plân-

gere la Compania de Transport 

Public Cluj în data de 29 iunie. 

„Am fost la ei la sediu şi mi-au 

arătat poză cu el şi l-am recu-

noscut. De nu-şi aţâţa colegul 

când i-a spus că-i face poză nu 

se isca scandalul. Ce să pozez 

eu, spatele lui? La Poliţie am 

vrut să depun plângere, însă 

mi-au zis că e mai bine dacă 

aveam martor. Şi n-am mai de-

pus. Nu acest controlor Mihai 

Bob a fost capul răutăţii, ci ce-

lălalt. Am fost şi în audienţă la 

domnul Neag(n. red. Liviu Ne-

ag – Directorul CTP Cluj), dar 

n-am mai apucat să vorbesc cu 

dânsul. Mihai Bob mi-a zis 

hoaşcă bătrână, lasă că te prind 

eu, dar nu acest controlor a fost 

capul răutăţilor. Capul răutăţi-

lor a fost celălalt. Colegul lui 

care i-a atras atenţia că eu l-aş 

fotografi a”, a declarat femeia.

Femeia susţine că acum se 

teme de controlori foarte ta-

re şi se teme pentru viaţa ei. 

„Menţionez că dacă mi se în-

tâmpla ceva, primul acuzat ar 

fi  fost dânsul”, se arată în 

plângerea femeii.

CTP a început o anchetă

Compania de Transport Pu-

blic Cluj a întocmit o comisie 

care va analiza comportamen-

tul controlorilor. „Doamna a 

fost în primă fază la birou. 

Controlorii au fost identifi caţi. 

A fost întocmită o comisie. Per-

soanele în cauză au fost che-

mate să dea explicaţii. Sancţi-

unile sunt corelate în funcţie 

de gravitatea faptei. Pot pleca 

de la avertisment sau sancţiu-

ne şi pot ajunge până la anu-

larea contractului de muncă. 

Sancţiunile vor fi  date de co-

misie”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj şeful Servi-

ciului Exploatare şi Siguranţa 

Circulaţiei, Alin Oaida.

Controlorii vedete
nu vor fotografii
O femeie susține ca a fost agresată de controlori care au crezut 
că vrea să le facă poze cu telefonul.

Incidentul a avut loc pe troleibuzul cu numărul trei

CITEȘTE RECLAMAȚIA FEMEII AICI
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ARS OPINIÆ

Fițele omoară școala!

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Pentru școală, această perioadă 
a anului este una efervescentă, 
mai ales pentru zonele de fi xare 
și de trecere de la un nivel la al-
tul, esențiale în viața elevului. 
Fiecare face câte un pas impor-
tant, absolvenții clasei a opta au 
evaluarea națională și admite-
rea în liceu, liceenii din ultimul 
an trec prin „furcile caudine” ale 
Bac-ului, urmând a opta pentru 
o facultate, studenții, cei mai mulți, sunt în sesiune, iar 
absolvenții trec prin examenul de licență șamd. Pentru nimeni 
(părinți, elevi, profesori, manageri) nu-i ușor într-un sistem care 
nu funcționează pe coordonatele cele mai fi rești și la cotele unui 
învățământ modern, dinamic, efi cient. 

Dintre toate punțile (suspinelor), mi-am ales să vorbesc despre 
treapta gimnaziu-liceu, din cel puțin trei motive: pentru că, așa 
cum stau lucrurile la noi, este fundamentală pentru traseul și 
viața elevului; pentru că este singurul nivel unde contează, for-
mal, cunoștințele și pregătirea școlară și, în fi ne, deoarece cunosc 
acest nivel nu ca profesor (eventual, părtinitor), ci în calitate de 
părinte, în place să cred, interesat și responsabil. Că vrem sau nu, 
că e bine sau nu, evaluarea națională este, în acest moment, cel 
mai important examen din viața elevului și singurul care gene-
rează consecințe reale și, în general, ireversibile pentru traseul lui 
inițiatic. Simplu spus, „ai prins” un liceu bun, copilul mai are o 
șansă de a învăța, nu „l-ai prins”, formarea lui de bază pentru a-
ceastă vârstă este în cea mai mare parte ratată. Nu sunt cuvinte 
mari, sunt constatările cuiva care preia și are de-a face cu 
absolvenți de liceu, pe care îi cunoaște „în detaliu”. 

Tehnic vorbind, în haloimăsul ce se cheamă repartizare compute-
rizată, fi ecare elev de  clasa a opta intră cu o notă rezultată din 
media claselor 5-8, cu o pondere de 25%, și media examenului 
de evaluare națională (română și matematică), cu o pondere de 
75%. Candidatul se poate înscrie cu opțiuni nelimitate (numeric) 
în privința instituției școlare și a specializării, iar computerul ale-
ge la intersecția dintre nota de concurs, liceul și specializarea bi-
fate. Nu pot pune în discuție temeinicia acestui sistem, pare un 
concurs just, adevărat, aplicat unei mase eterogene, dar bazat pe 
rezultate școlare, are niște variabile discutabile, într-adevăr, dar 
asigură locuri de continuare a studiilor pentru aproape toți 
candidații înscriși, după medie, evident. Răul de aici începe.

Mai întâi, media claselor 5-8. La această vârstă de uriașe și im-
portante acumulări de cunoștințe, este o competiție „la sânge” 
pentru note, indiferent de calitate actului de învățământ. În 
școlile bune (puține, câte mai sunt), nota și media la clasă a copi-
lului îndeplinesc mai multe funcții: de onorabilitate (pentru copii, 
părinți, profesori, școală, minister etc.), de susținător al mediei 
de concurs (pentru păstrarea traseului și a poziție privilegiate) și, 
pur și simplu, de „fi ță” (pentru sublinierea pregnanței părinților 
și a copiilor). În școlile slabe (cele mai multe), învățarea nu prea 
contează, relevanța notei scade, dar crește și acolo cea a „fi ței” 
sociale ca substituent (tunsoare, încălțări, veștminte, telefoane 
etc.), care merge, de multe ori, mână în mână cu sărăcia. În pri-
mul caz, într-o competiție școlară destul de artifi cială, notele 
sunt, de multe ori, susținute fi nanciar de către părinți (prin 
atenții/donații personale sau către școală) sau prin lecții particu-
lare acordate „la greu” copiilor. În al doilea caz, competiția și 
motivația școlare par lipsite de noimă. De doi ani, ponderea me-
diei gimnaziale a fost scăzută de la 50% la 25%, cred, tocmai din 
motivele enumerate și pentru a da mai mare importanță ideii de 
concurs, de testare spontană. Este și o șansă în plus acordată ce-
lor mai „săraci”,  mai fără „fi țe” și a celor care-și pregătesc copii 
înafara sistemului ofi cial, nefi ind „compatibili” cu acesta.

Îi lăsăm deoparte aici (nu pentru că e bine, ci din lipsa unei refor-
me profunde la bază) pe elevii slabi și mediocrii, majoritari, pen-
tru care nu sunt prescrise strategii, scenarii și trasee de reușită în 
viață. Dar nici pentru elevii buni și foarte buni, care cochetează 
cu excelența, drumurile nu sunt mai netede. În primul rând, cum 
am arătat, grupul lor nu este rezultatul absolut al unei selecții na-
turale, procesul fi ind bruiat și pervertit în multe feluri, ducând la 
frustrări, false ierarhii și inevitabile excluderi. Ca și cum n-ar fi  
fost îndeajuns, la apăsarea școlară inegală și nedreaptă uneori, 
se adaugă presiunea socială pusă asupra unor copii inocenți. S-a 
ajuns atât de departe încât elevi foarte buni să refuze școlile de 
primă mână din cauza „fi țelor”. Există licee (și în Cluj câteva) în 
care excluziunea socială funcționează, iar standardele nu sunt 
impuse numai de performanță și rezultate, cât (și) de telefon, 
„țoale”, jeep-ul de la poarta școlii, statutul social al părinților etc. 
Fenomenul este cunoscut, nu prea are cine și cum să-l discute, 
dar este unul negativ și subminează atât selecția și performanța 
elevilor, cât și prestigiul efectiv al școlii. 

O asemenea situație, deși este gravă, nu este insolubilă. Când fa-
milia și școala, instituții fundamentale în creșterea sănătoasă a 
copiilor, vor refl ecta la aceste lucruri, vor găsi sigur soluții. Iar da-
că ar coopera și ministerul, ar fi  minunat.

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

Exerciţiu militar de 
amploare la Câmpia Turzii

Circa 600 de militari români și americani, 
cu avioane MiG 21 LanceR și F-15, participă 
în perioada iulie – septembrie la Baza 71 
Aeriană Câmpia Turzii, judeţul Cluj, la exer-
ciţiul „Dacian Eagle 2015”, care are ca scop 
creșterea nivelului de pregătire și interope-
rabilitate al participanţilor. La execiţiul bila-
teral „Dacian Eagle 2015” vor participa și 
elicoptere IAR – 330 Puma. „Baza 71 
Aeriană Câmpia Turzii găzduiește, în peri-
oada iulie-septembrie, exerciţiul româ-
no-american «Dacian Eagle 2015». La exer-
ciţiul bilateral participă aproximativ 300 de 
militari români, piloţi și personal tehnic, șa-
se aeronave MiG-21 LanceR și cinci elicopte-
re IAR-330 Puma (SOCAT și MEDEVAC) a-

parţinând Bazei 71 Aeriene și aproximativ 
300 de militari americani cu douăsprezece 
aeronave F-15 și tehnica de deservire afe-
rentă. «Dacian Eagle 2015» are ca scop 
creșterea nivelului de pregătire și interope-
rabilitate al personalului participant", se 
arată în comunicat. Reprezentanţii Bazei 71 
Aeriană adaugă că exerciţiul constituie și o 
oportunitate pentru exersarea tehnicilor, 
tacticilor și procedurilor standard asociate 
operaţiilor aeriene, în conformitate cu stan-
dardele NATO, prin executarea zborurilor în 
comun cu partenerul american.

Bărbat spulberat de un 
tren în Sânnicoara
Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost lovit 
de un tren duminică, 5 iulie, în jurul orei 
23:00. Bărbatul intenţiona să traverseze ca-
lea ferata însoţit de un prieten. Aceștia se 
afl au sub infl uenţa alcoolului, unul din ei 
fi ind într-o stare mai avansată de ebrietate, 
informează sannicoara.ro. Bărbatul s-a dez-
echilibrat și a căzut de pe peron exact în fa-
ţa trenului, impactul fi ind fatal. „În jurul 
orei 23.00, Poliţia a fost sesizată că trenul 
Inter Regio, care circulă pe relaţia 
Oradea-Mangalia, în halta CF Sânnicoara a 
accidentat mortal o persoană de sex mas-
culin. Poliţiștii au stabilit că este vorba des-

pre un bărbat de 43 de ani, din Galaţi, care 
ar fi  traversat linia ferată fără să se asigu-
re”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Cluj, Carmen Jucan. Martorii spun că bărba-
tul lucra în Sânnicoara și locuia împreună 
cu colegii de muncă într-o casă închiriată pe 
Strada Aviatorilor.

Bărbatul dispărut 
săptămâna trecută a fost 
găsit mort în Someş
În urma căutărilor efectuate de oamenii le-
gii pentru găsirea bărbatului de 40 de ani, 
Borșan Ciprian-Adrian, din localitatea Vad, 
plecat de acasă din 28 iunie, trupul acestuia 
a fost găsit luni, 6 iulie, în albia râului 
Someș. Poliţiștii au acţionat cu efective mă-
rite, inclusiv cu un câine special antrenat în 
descoperirea cadavrelor, în zona comunei 
Vad, trupul bărbatului fi ind identifi cat în 
apropierea localităţii Valea Groșilor.
„Trupul bărbatului a fost depus la morga 
Spitalului Municipal Dej pentru efectuarea 
necropsiei. Cercetările continuă pentru sta-
bilirea circumstanţelor exacte în care a sur-
venit decesul acestuia”, au declarat repre-
zentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean 
Cluj. Bărbatul de 40 de ani a plecat de la 
domiciliu din 28 iunie. Acum rudele se pre-
gătesc de înmormântare.

Pe scurt

Pentru a fi  declaraţi pro-

movaţi, absolvenţii de 

clasa a XII-a trebuie să 

obţină minimum nota 5 la 

fi ecare dintre disciplinele 

de concurs, iar media 

generală de la examen 

trebuie să fi e minimum 6.

Elevii găsesc toate notele 

obţinute la examen, dar şi me-

diile de absolvire, pe site-ul 

bacalaureat.edu.ro. Rezulta-

tele vor fi  afi şate la licee şi 

publicate pe Edu.ro pe 7 iu-

lie, până la ora 12:00.

În aceeaşi zi în intervalul 

12:00 – 16:00 pot depuse con-

testaţiile care vor fi  rezolvate 

în perioada 8-9 iulie.

Anul acesta, doar 25.000 

din cei 340.000 de absolvenţi 

de liceu din promoţiile anteri-

oare care nu au luat bacalau-

reatul s-au înscris la examen 

în sesiunea iunie-iulie 2015. 

Dintre cei 168.945 de absol-

venţi înscrişi în această sesiu-

ne a bacalaureatului, 143.949 

(76,89%) provin din promo-

ţia curentă, iar 24.996 (23,11%) 

provin din seriile anterioare. 

Candidaţii înscrişi pentru a 

participa la această sesiune a 

bacalaureatului au absolvit li-

ceul la forma de învăţământ 

zi – 163.462, seral – 2.943 şi 

frecvenţă redusă – 2.540.

Cei nemulţumiţi de notele 

primite la Bacalaureat pot de-

pune contestaţii, marţi între 

orele 12:00 – 16:00. Reevalu-

area lucrării va fi  făcută de 

alţi profesori. Pe 8 şi 9 iulie 

se corectează încă o dată lu-

crările celor care au făcut con-

testaţie.

Ce prevede procedura de 
rezolvare a contestaţiilor

Potrivit metodologiei de exa-

men, la rezolvarea contestaţii-

lor, dacă se constată diferenţe 

mai mari de 1,50 puncte – în 

plus sau în minus – între nota 

iniţială şi nota obţinută la con-

testaţii sau, după caz, între no-

ta obţinută în cadrul examenu-

lui de bacalaureat şi nota obţi-

nută la reevaluările decise de 

comisia judeţeană sau de Co-

misia Naţională de Bacalaure-

at, inspectoratele şcolare ana-

lizează situaţia, în termen de 

5 de zile de la primirea rezul-

tatelor la contestaţii, respectiv 

la reevaluare.

Inspectoratul judeţean poa-

te decide în acest caz proce-

dura de cercetare disciplina-

ră pentru sancţionarea celor 

care se fac vinovaţi de comi-

terea abaterilor.

Câţi elevi au susţinut 
Bacalaureatul la Cluj

La nivelul judeţului Cluj 

au fost organizate 18 centre 

de examen, repartizate pe mu-

nicipii şi oraşe. În Cluj-Napo-

ca sunt 11 centre, în Dej şi 

Turda sunt 2 centre, iar în 

Gherla, Câmpia Turzii şi Hu-

edin există câte un centru.

În judeţul Cluj, numărul to-

tal de elevi înscrişi la exame-

nul de Bacalaureat este de 4958.

Anul trecut Clujul a ocupat 

al treilea loc al în topul jude-

ţelor cu cele mai multe medii 

de zece. 

Absolvenţii care nu au ob-

ţinut rezultate de promovare 

în prima sesiune se pot înscrie 

în cea de-a doua perioadă de 

examen pentru a doua sesiu-

ne de examen din august.

Elevii află astăzi dacă 
au luat BAC-ul
Elevii de clasa a XII-a care au susţinut probele scrise de la Bac 2015 
vor afla marţi, 7 iulie, notele de la examenul de maturitate.

Aproape 5000 de tineri clujeni afl ă astăzi rezultatele examenului de bacalaureat

Programul sesiunii august-septembrie
13 – 17 iulie 2015  Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de 

examen
17-18 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice de co-

municare orală în limba română – proba A
17-18 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice de co-

municare orală în limba maternă – proba B
18 -19 august 2015  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o 

limbă de circulaţie internaţională – proba C
20 – 21 august 2015  Evaluarea competenţelor digitale – proba D
24 august 2015  Limba și literatura română – proba E)a) – proba 

scrisă
25 august 2015  Limba și literatura maternă – proba E)b) – 

probă scrisă
26 august 2015  Proba obligatorie a profi lului – proba E)c) – 

probă scrisă
28 august 2015  Proba la alegere a profi lului și specializării – 

proba E)d) – probă scrisă
31 august 2015  Afi șarea rezultatelor (până la ora 12:00) și de-

punerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor
3 septembrie 2015 Afi șarea rezultatelor fi nale
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S.C. TURISM ARIESUL S.A.
Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr.12
J12/77/1991; C.U.I. RO 199648

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR

Subsemnatul Baciu Augustin, in calitate 
de președinte al Consiliului de Administraţie 
la S.C. TURISM ARIESUL S.A. cu sediul social 
în Romania, Judeţul Cluj, municipiul 
Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albinii nr. 12, în 
baza hotărârii Consiliului de Administraţie 
nr. 2 din 20.06.2014 formulează prezenta 
CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor S.C. TURISM ARIESUL S.A., 
care va avea loc in data de 12.08.2015, orele 
12.00, la sediul social al societăţii din 
municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini 
nr.12 Cluj, cu următoarea Ordine de zi:
1)  Discutarea și aprobarea cererii de demisie 

a dlui Baciu Adrian Augustin din functia 
de membru al Consiliului de Administratie 
si Presedinte al Consilului de Administratie

2)  Discutarea si aprobarea numirii in functia 
de membru al Consiliului de Administratie 
a dnei Baciu Malina.

3)  Discutarea si aprobarea numirii in functia 
de Presedinte al Consiliului de Administratie 
a dlui Baciu Adrian.

4)  Mandatarea unei persoane pentru 
semnarea hotărârii A.G.O.A. respectiv 
pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 
privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la 
Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj precum 
si publicarea Hotărârii în Monitorul Ofi cial 
al României, partea a IV a.

Vor participa la adunare toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi la Registrul Acţionarilor 
la sfârșitul zilei de 10.07.2015, stabilită ca 
dată de referinţa. Formularele de procuri 
speciale se pot obţine de pe site-ul, respectiv 
sediul societăţii, Compartiment Resurse 
Umane, începând cu data de 14.07.2015. 
Procedura de vot prin procura va fi  afi șata 
pe site-ul societăţii începând cu data mai sus 
indicată. După completarea si semnarea lor, 
un exemplar in original al procurii speciale 
se va depune/expedia la Compartimentul 
Resurse Umane pana la data de 06.08.2015, 

orele 12.00. Lista cuprinzand informatii cu 
privire la numele, localitatea de domiciliu si 
califi carea profesionala ale persoanelor 
propuse pentru functia de membru al 
Consiliului de Administratie, respectiv de 
Presedinte al Consiliului de Administratie se 
afl a la dispozitia tuturor actionarilor , putand 
fi  consultata si completata de catre acestia.

Documentele referitoare la Ordinea de zi, 
se pot obţine în forma scrisa de la sediul 
societăţii începând cu data de 14.07.2015, 
urmând a fi  afi șate începând cu aceeași data 
si pe site-ul societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, 
individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul:
a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a 

adunării generale, cu condiţia ca fi ecare 
punct să fi e însoţit de o justifi care sau de 
un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală;

b)  de a prezenta proiecte de hotărâre pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale.
Drepturile mai sus prevăzute pot fi 

exercitate numai în scris (transmise prin 
servicii de curierat sau prin mijloace 
electronice), în termen de cel mult 15 zile 
de la data publicării convocării.

Acţionarii au posibilitatea sa voteze prin 
corespondenta conform procedurii afi șate 
pe site-ul societăţii www.turismariesul.ro

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale 
necesare desfășurării ședinţei in data de 
12.08.2015, Adunarea Generala Ordinara a 
Acţionarilor se convoacă, in a doua ședinţă, 
pentru data de 13.08.2015, orele 1200, în 
același loc anunţat pentru prima ședinţă și 
cu aceeași ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la 
sediul societăţii din Municipiul Cluj Napoca 
Str. Septimiu Albini nr.12, jud. Cluj.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. TURISM ARIESUL S.A.

BACIU AUGUSTIN

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Doctorul Constantin 

Ciuce, şeful secţiei Clinice 

Chirurgie Generală I din 

cadrul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

(SCJU) Cluj a declarat, 

luni, că fetiţei născute 

prematur şi cu o malfor-

maţie gravă „nu i s-a dat 

o şansă la viaţă”. 

El spune că nu i s-a per-

mis să o opereze, cu toate că 

părinţii şi-au dat acordul în 

scris pentru acest lucru. “Acu-

zăm că nu i s-a oferit o mini-

mă şansă de a putea să fi e 

salvată”, spune Ciuce. Copi-

lul a decedat în cadrul secţi-

ei Neonatologie, în timp ce 

managerul SCJU Petru Şuşcă 

explica părinţilor că au doar 

două variante: transferul la 

Spitalul „Marie Curie” din Bu-

cureşti cu elicopterul sau ope-

raţie în cadrul Clinicii de Chi-

rurgie Pediatrică.

Familia Şendroiu şi-a pus 

toate speranţele în medicul 

Constantin Ciuce, însă biro-

craţia şi orgoliile au făcut ca 

fata lor Sara Maria să nu pri-

mească o şansă la viaţă.

La cinci zile după moartea 

micuţei, Dănuţ Şendroiu, tatăl 

fetiţei decedate, a primit şi ex-

plicaţiile din partea conduce-

rii Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă de ce nu a fost lă-

sat profesorul Ciuce să le ope-

reze copilul: nu are speciali-

zare în chirurgie pediatrică şi 

că soluţia optimă ar fi  transfe-

rul la Bucureşti sau o operaţie 

la spitalul de pediatrie din Cluj.

La rândul său, Constantin 

Ciuce spune că încă din 2013 

a făcut demersuri pe lângă con-

ducerea Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj pentru 

înfi inţarea unui compartiment 

privind tratamentul malforma-

ţiilor digestive congenitale la 

copii diagnosticate pre şi post-

natal, unde menţionează fap-

tul că de peste 15 ani a ope-

rat cu succes, printre altele, şi 

cazuri de hernii diafragmatice 

congenitale, afecţiune de care 

suferea şi Sara Maria.

„Aş dori să trag un semnal 

de alarmă legat de faptul că 

suntem puşi ca medici în situ-

aţia de a ne asuma vini pe ca-

re nu le avem, suntem puşi în 

situaţia să ajungem să regre-

tăm poate că nu am plecat din 

ţară, iar dacă aceste lucruri se 

întâmplă din motive care nu 

ţin de profesionismul, de de-

dicaţia noastră atunci întreba-

rea este cui datorăm această 

stare? Nu suntem Dumnezei, 

suntem oameni, dar încercăm 

pentru fi ecare om să facem ce-

ea ce poate fi  în favoarea şan-

sei chiar dacă aceasta este mi-

nimă ca el să rămână în via-

ţă. Noi nu acuzăm că a murit, 

acuzăm că nu i s-a oferit o mi-

nimă şansă de a putea să fi e 

salvată. Nu am operat acel co-

pil pentru că nu s-a ajuns să 

se pună problema de operaţie, 

nu a ajuns să supravieţuiască 

pentru a ajunge să se pună în 

discuţie intervenţia. Nu se pu-

ne problema morţii, ci proble-

ma că nu i s-a dat o şansă”, 

spune Ciuce.

Ciuce: Urăsc hârtiile

El recunoaşte că nu are 

competenţe în chirurgia pedi-

atrică şi spune că urăşte „de-

ţinătorii de hârtii” care nu au 

practică profesională.

„Există viduri legislative ca-

re nu clarifi că ce înseamnă 

competenţă şi ce înseamnă 

practică dovedită raportat la 

lege. În momentul de faţă vor-

bim de practică dovedită. Nu 

am specializare în chirurgie 

pediatrică, niciun părinte al 

cărui copil l-am operat nu a 

ajuns să fi e indus în eroare, 

toţi au semnat în cunoştinţă 

de cauză. Legat de specializa-

re se pune problema că pe 

când aş termina-o aş fi  un tâ-

năr pensionar. În România se 

va întâmpla o dramă legată de 

teama medicilor care nu au o 

specializare de a interveni într-o 

situaţie a unui pacient sub 18 

ani. M-aţi întrebat de ce nu 

am cerut o specializare. În mod 

normal, o specializare se face 

prin intermediul unei perioa-

de de câţiva ani de zile. Este 

o vină a mea pentru că de-a 

lungul timpului niciun mana-

ger nu m-a întrebat sub raport 

legislativ. Preocuparea mea a 

fost partea profesională, nu le-

gislaţia. Nimeni nu mi-a atras 

atenţia. Am urât dintotdeau-

na deţinătorii de hârtii, care 

se acoperă de hârtii să aibă 

practică profesională, nu i-am 

respectat, sunt oameni care au 

cinci diplome în spate şi două 

operaţii făcută pe acea speci-

alitate. Dacă competenţa pro-

fesională înseamnă o hârtie, 

vă asigur competenţe profesi-

onale în România sunt date da-

că ai participat la un curs. Eu 

sunt chirurg. Sunt obligat în fi -

ecare zi alături de colegii mei 

să luăm decizii care sunt îngro-

zitoare. Şi le luăm în baza prac-

ticii. Dacă este o ilegalitate ce-

ea ce am făcut până acuma aşa 

cum conducerea spitalului su-

gerează înseamnă că trebuie să 

fi u vinovat pentru lucruri pe 

care le-am început în 1980, 

nici în perioada comunistă ni-

meni nu a îndrăznit să inter-

vină în decizia medicală”, a 

mai spus Ciuce.

Dănuţ Şendroiu consideră 

că fetiţa sa avea o şansă la via-

ţă dar nu i-a fost acordată.

„Mulţumesc domnului pro-

fesor că niciodată nu mi-a re-

fuzat operaţia pe care eu o ce-

ream s-o facă fetiţei mele. Ni-

ciodată domnul Ciuce nu a 

zis că nu o va opera chiar da-

că aveam şanse minime. Cred 

totuşi că atâta timp cânt un 

copil are şanse 0,0001%, a-

ceastă şansă merită a-i fi  acor-

dată. Consider că avea o şan-

să şi nu i-a fost acordată. Am 

primit astăzi, 6 iunie, răspun-

sul la cererea pe care am adre-

sat-o conducerii spitalului de 

a-i permite profesorului Ciu-

Când birocraţia ucide. 
practica dovedită sau 
Tatăl Sarei Maria, fetiţa născută prematur şi decedată în 
fiicei sale. În plus, profesorul Ciuce consideră că acestei 

Prof. Doctor Constantin Ciuce, şeful secţiei Clinice Chirurgie Generală I

Olimpicii români au obţi-

nut o medalie de aur, două 

de argint şi una de bronz la 

Olimpiada de Informatică a 

Europei Centrale, la care au 

participat 44 de concurenţi 

din 10 ţări, informează, 

luni, Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării Ştiinţifi ce 

(MECS).

Lotul de informatică al Ro-

mâniei a obţinut patru meda-

lii la cea de-a XXII-a ediţie a 

Olimpiadei de Informatică a 

Europei Centrale (CEOI), des-

făşurată în perioada 29 iunie – 

4 iulie, la Brno (Cehia). Astfel, 

laureat cu argint la ediţia pre-

cedentă, Alexandru Velea, elev 

în clasa a XII-a la Liceul de In-

formatică „Tiberiu Popoviciu” 

din Cluj-Napoca, a cucerit în 

acest an medalia de aur.

Medaliile de argint au fost 

obţinute de Rareş-Darius Bu-

hai, elev în calsa a XII-a la Co-

legiul Naţional „Liviu Rebrea-

nu” din Bistriţa şi Valentin-Ma-

rius Hârşan, elev în clasa a 

XII-a la Liceul Internaţional de 

Informatică din Bucureşti.

Medalia de bronz a fost câş-

tigată de Andrei Popa, elev în 

clasa a X-a la Liceul Teoretic „Mi-

hail Kogălniceanu” din Vaslui.

La ediţia din acest an a CE-

OI au participat 44 de concu-

renţi din 10 ţări. Conform re-

gulamentului, fi ecare stat poa-

te înscrie o echipă formată 

din maximum patru elevi a 

căror vârstă nu depăşeşte 19 

ani la data concursului.

Prima ediţie a Olimpiadei de 

Informatică a Europei Centrale 

s-a desfăşurat în 1994, la Cluj-Na-

poca, la iniţiativa României.

Alexandru Velea a povestit 

pentru Monitorul de Cluj în lu-

na aprilie că de mic i-a plăcut 

informatica şi că a fost motivat 

de exemplele din familie care 

au reuşit în acest domeniu. În-

ceputurile în informatică le-a 

avut la Palatul Copiilor din cla-

sa a V-a. Pentru că a avansat 

rapid, a ajuns să studieze cot 

la cot cu elevii din liceu. Des-

pre sistemul de învăţământ din 

România, Alexandru spune că 

există atât lucruri bune, cât şi 

lucruri care pot fi  schimbate. 

„În România dacă ai terminat 

ştii că eşti bun. Sistemul de în-

văţământ românesc ţi le bagă 

pe toate pe gât, nu zic că-i un 

lucru bun, dar dacă cumva le 

faci faţă, ştii că eşti în stare să 

te descurci în continuare”, a 

spus Velea.

Deşi este as la informati-

că, nu a ales să aplice la o fa-

cultate din străinătate şi va 

învăţa la Universitatea din Bu-

cureşti, alături de prietenii lui. 

„La facultate contează ce faci 

tu în timpul liber. Sunt puţi-

ne facultăţi la care numele îţi 

face o prestanţă. Am un pri-

eten, de exemplu, care nu a 

terminat facultatea şi îi mer-

ge destul de bine. Eu vreau 

să fac facultate ca să fac un 

masterat sau un doctorat”, a 

menţionat Alexandru.

Medalie de aur pentru un elev 
clujean la Olimpiada de Informatică 
a Europei Centrale
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Ce este mai important, 
specializarea?

1 iulie la Cluj, a primit răspuns de la Petru Şuşcă la cinci zile după moartea 
fetiţe nu i s-a dat o şansă.

ce să-mi opereze copilul. As-

tăzi, la cinci zile de când a 

intervenit decesul. Mi se vor-

beşte în răspuns de un trans-

fer interspitalicesc la Clinica 

de Pediatrie sau la Spitalul 

«Marie Curie» din capitală. De 

asemenea, mi se comunică 

faptul că profesorul Ciuce nu 

îmi poate opera fetiţa că nu 

are specializarea respectivă”, 

a precizat Dănuţ Şendroiu.

Natalia Hagău, şeful secţie 

clinică anestezie terapie inten-

sivă, precizează că SCJU are 

cea mai bună terapie intensi-

vă neonatologică din judeţ.

„Mă tot întreb de ce vor u-

nii şi alţii să limiteze abilită-

ţile chirurgicale ale profeso-

rului Ciuce. În momentul în 

care de tânăr faci chirurgie 

abdominală, dar în paralel 

faci şi micro-chirurgie şi faci 

chirurgie vasculară, ai acea 

îndemânare ca să faci inter-

venţii la dimensiuni foarte mi-

ci, adică chinezării. Nu toţi 

pot ajunge în străinătate, dar 

să tragi în fi nal concluzia că 

profesorul este incompetent 

sau că nu are competenţe. Eu 

am destui ani şi noi am fost 

cei care am deschis drumul 

în medicina românească şi am 

făcut parte din echipa care a 

clădit Institutul Inimii. Nu 

aveam competenţe atunci, dar 

cine să îmi dea. Cine să îi dea 

competenţe domnului Ciuce, 

care în anii aceia opera copii 

care nu aveau nicio şansă. Ci-

ne să îi dea competenţă pro-

fesorului Lucan care a înce-

put transplantul renal, cine 

să îi dea competenţă profeso-

rului Irinel Popescu că înce-

put transplantul de fi cat? Sun-

tem oameni care am început 

şi dezvoltat ceva. Nu ne tre-

buiesc competenţe pentru că 

noi dăm competenţe altora. 

Într-adevăr, era un copil pre-

matur, dar avem cea mai bu-

nă terapie intensivă neonato-

logică din judeţ. Este recunos-

cut de Ministerul Sănătăţii 

acest compartiment ca având 

abilităţi de pacient critic. Era 

vorba de un pacient critic. 

Trăim într-o Românie nebu-

nă. Acest copil era cu proble-

me, situaţia era gravă, era un 

copil prematur, cu o hernie 

diafragmatică mare, dar îi dai 

o şansă, o şansă. Noi nu sun-

tem Dumnezei, nu am învins 

moartea, dar putem încerca 

să dăm o şansă. Cine vrea să 

distrugă abilităţile profesoru-

lui Ciuce?”, a spus Hagău.

Ce spune Raed Arafat

Constantin Ciuce spune că 

imediat după ce a afl at de de-

cizia lui Petru Şuşcă de a nu-i 

permite să o opereze pe Sara 

Maria l-a sunat pe Raed Ara-

fat.

„Eu l-am sunat pe docto-

rul Arafat când părintele feti-

ţei a venit disperat la mine şi 

mi-a spus că în ciuda cererii 

prin care îşi dădea acordul ca 

eu să-i operez fetiţa, condu-

cerea spitalului i-a dat cele 

două variante, operaţia la Cli-

nica de Pediatrie sau transfe-

rul cu elicopterul la Bucureşti. 

L-am întrebat care este opi-

nia lui despre hernia diafrag-

matică, dacă transportul cu 

elicopterul duce la complica-

ţii pentru copil şi mi-a răs-

puns că «ba da». Întâmplător, 

mi-a spus că e cu ministrul 

Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, 

că urmează să intre la el. În-

tre timp, am intrat în sala de 

operaţie, am avut un apel ra-

tat de la Raed Arafat, m-a spus 

că Bănicioiu a avut o discu-

ţie personală cu Petru Şuşcă 

care i-ar fi  spus că nu îşi asu-

mă răspunderea ca un copil 

să fi e operat într-un spital de 

adulţi”, a mai spus Ciuce.

Ministerul Sănătăţii 
înfi inţează o comisie 
de evaluare medicală 
a cazului

Ministerul Sănătăţii a de-

cis înfi inţarea unei comisii de 

evaluare medicală a cazului 

de la Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj, formată din 

reprezentanţi ai Colegiului 

Medicilor, ai ministerului, me-

dici neonatologi şi chirurgi 

pediatrii, care vor analiza in-

cidentul în urma căruia o fe-

tiţă născută prematur a mu-

rit, au declarat ofi ciali ai mi-

nisterului.

„Corpul de control al minis-

trului a verifi cat deja activita-

tea spitalului, iar raportul a fost 

fi nalizat. Ministerul Sănătăţii a 

cerut o informare de la Direc-

ţia de Sănătate Publică Cluj pri-

vind acest caz (n.r. al fetiţei 

născută prematur) şi a decis 

înfi inţarea unei comisii de eva-

luare medicală a cazului de la 

Spitalul Judeţean – formată din 

medici neonatologi, chirurgi 

pediatrii, reprezentanţi ai Co-

legiului Medicilor şi ai MS. Co-

misia va evalua exact modul 

în care trebuia intervenit din 

punct de vedere medical şi va 

face recomandări medicale şi 

procedurale astfel încât pe vi-

itor să existe o abordare unita-

ră a acestor cazuri”, au preci-

zat sursele citate.

„În Corpul de control al mi-

nistrului Sănătăţii sunt oameni 

care lucrează în administraţie, 

care se ocupă de achiziţii la Su-

ceava, care se ocupă de cum-

părat carne şi mâncare, ei vin 

să controleze activitatea profe-

sională a profesorului Ciuce? 

Colegiul Medicilor Cluj a trans-

mis Corpului de Control că exis-

tă situaţii in extremis în care 

copiii nu pot fi  operaţi în ser-

viciul de chirurgie infantilă. Nu 

desconsider chirurgia infanti-

lă. Să nu vă închipuiţi că toa-

te cazurile de chirurgie infan-

tilă le operează profesorul Ciu-

ce. Sunt cazuri selecţionate. Nu 

mai avem specialişti în chirur-

gie infantilă în Cluj. În urgen-

ţele vitale medicul intervine in-

diferent de specialitate. Şi asta 

era o urgenţă”, a precizat Au-

rel Bizo, preşedintele Colegiu-

lui Medicilor din Cluj.

Directorul medical al SCJU Cluj-Napoca, Cristina Ghervan, a 
declarat, că în 29 iunie, tatăl fetiţei decedate a cerut apro-
barea conducerii unităţii medicale ca fetiţa, care nu se năs-
cuse încă, să fi e operată de Constantin Ciuce la Secţia 
Chirurgie nr. 1 de adulţi, în condiţiile în care medicul respec-
tiv nu are specialitatea de chirurgie pediatrică.

Ea a subliniat că a fost convocată o echipă de specialiști ca-
re a decis că singura soluţie era transferul bebelușului la 
Spitalul ”Marie Curie” din București, solicitându-se în acest 
sens un elicopter, însă copila a murit între timp.

„Încă din aprilie, un medic ginecolog le-a spus părinţilor că 
acest copil are nevoie de o operaţie imediat după naștere, 
iar părinţii l-au contactat pe profesorul Ciuce. Acesta nu a 
înștiinţat conducerea spitalului despre acest caz, nu a con-
vocat o comisie multidisciplinară care să evalueze cazul și 
nici nu a solicitat aprobarea conducerii pentru operaţia co-
pilului. Decesul copilului s-a produs din cauza gravităţii mal-
formaţiei. Acest caz ar fi  trebuit direcţionat de la început la 
București”, a mai spus directorul medical al SCJU 
Cluj-Napoca.

La rândul său, șefa Secţiei de Neonatologie a Clinicii de 
Ginecologie din cadrul SCJU Cluj-Napoca, Gabriela Zaharie, 
a declarat că șansele de supravieţuire ale fetiţei erau „ze-
ro”, chiar dacă ar fi  fost operată.

„Era un copil compromis. După naștere, nou-născutul a be-
nefi ciat de intubare, am încercat să îl stabilizăm, l-am dus la 
Terapie Intensivă, să benefi cieze de oxigenare, deși nu avea 
volum pulmonar. ”, a explicat Zaharie.

Ea a adăugat că operaţia în cazul unei hernii diafragmatice 
putea fi  făcută de orice chirurg pediatru.

„Putem să operăm dacă nu avem specialitate? Eu, ca ma-
nager, pot lua decizii peste legislaţie? Ce se întâmpla dacă 
aprobam solicitarea de operaţie, iar copilașul murea pe 
masa de operaţie? Eu nu am putut să îmi asum această răs-
pundere. Faptul că părintele a solicitat, nu ne absolvea de 
vină. Nu am nimic cu domnul Ciuce, dar dacă opera copii 
de 20 de ani nu putea face o structură de copii, nu putea să 
își facă specialitatea? Altfel, ajungem ca un neurochirurg să 
opereze un apendice. Domnul Ciuce ar trebui să își facă spe-
cialitatea de chirurgie pediatrică și să facem în structura spi-
talului un compartiment pentru copii”, a precizat manage-
rul SCJU Cluj, Petru Șușcă.

Profesorul Constantin Ciuce a făcut o plângere penală îm-
potriva conducerii SCJU pentru abuz în serviciu și una în 
contencios administrativ, pentru faptul că reorganizarea spi-
talului îi afectează activitatea.

Susţinătorii lui Şuşcă au altă părere

Dănuț Șendroiu, tatăl fetiței decedate Prof. Doctor Natalia Hagău, șeful secției de Anestezie-Terapie Intensiva

CONSTANTIN CIUCE | șeful secţiei Clinice 
Chirurgie Generală I, SCJU Cluj

 „Noi nu acuzăm că a murit, acuzăm 
că nu i s-a oferit o minimă şansă 
de a putea să fi e salvată. Nu se pune 
problema morţii, ci problema 
că nu i s-a dat o şansă.“
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În anotimpurile calde, 

când termometrele abia fac 

faţă temperaturilor extrem 

de mari, organismul îşi 

pierde pofta de viaţă şi 

totul tinde să devină mono-

ton, începem să avem o 

senzaţie de oboseală de 

care parcă nu mai scăpăm, 

iar ameţelile sunt şi ele un 

alt factor care contribuie la 

o zi nu prea plăcută.

În perioadele caniculare 

sunt o sumedenie de alimen-

te ce pot fi  consumate, iar pre-

pararea acestora nu durează 

prea mult.

Supele reci sunt un aliment 

minunat în zilele toride de va-

ră. Supa de roşii sau supa cu 

castraveţi şi mărar conţin mul-

te vitamine şi prepararea aces-

tora nu durează mult. Servi-

te reci sunt răcoroase şi pline 

de energie.

Pepenele verde

Este alimentul ideal pe 

timp de vară. Răcit bine, cu 

o compoziţie predominantă 

din apă, poate să aducă un 

strop de răcoare în zilele foar-

te calde. Cu toate acestea, 

consumat în cantităţi prea 

mari nu este indicat. Sunt şi 

alte fructe pe care nutriţio-

niştii şi medicii le recoman-

dă în vreme de caniculă. În-

deosebi, ar trebui să consu-

maţi fructe organice care nu 

sunt pline de produse chimi-

ce. Acestea au şi o cantitate 

redusă de zahăr în compo-

ziţia lor naturală.

Salatele

O alegere la îndemâna tu-

turor pot fi  salatele. De la sim-

ple la mixte, cu fructe, cartofi  

fi erţi sau pui, creveţi, nuci şi 

seminţe acestea asigură orga-

nismului pe întreaga durată a 

zilei aportul de vitamine de 

care are nevoie. De asemenea 

aveţi grijă la dressing. Maio-

neza sau ketchup-ul în exces 

nu sunt o idee bună când a-

Mâncăruri ideale pentru zile 

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Autorităţile clujene s-au 

întâlnit şi au luat o serie 

de măsuri pentru a preve-

ni situaţile în care canicu-

la pune în difi cultate acti-

vităţile oamenilor.

Temperaturile maxime vor 

atinge frecvent 35-37 de gra-

de, iar indicele temperatu-

ră-umezeală (ITU) va depăşi 

pragul critic de 80 de unităţi.

Primarii municipiilor şi a 

oraşului Huedin au fost soli-

citaţi să instaleze corturi de 

prim-ajutor în centrele aglo-

merate, care să dispună de 

personal medical califi cat pre-

cum şi de apă şi de instru-

mentar medical adecvat.

Pentru perioada de canicu-

lă peste 200 de farmacii de-

vin puncte de prim-ajutor pen-

tru cetăţenii afectaţi.

De asemenea, Inspectora-

tul pentru Situaţii de Urgenţă 

al judeţului Cluj va acorda o 

atenţie maximă prevenirii a-

pariţiei incendiilor, dar şi de 

intervenţii rapide în stingerea 

acestora. Pompierii vor fi  spri-

jiniţi şi de Direcţia Silvică Cluj, 

care va monitoriza în perma-

nenţă situaţia pădurilor.

Pentru a vă limita tempe-
ratura în locuinţe autorită-
ţile vă recomandă să închi-

deţi ferestrele expuse la soa-

re şi să trageti draperiile. Des-

chideţi ferestrele seara târziu, 

noaptea şi dimineaţa devre-

me, provocând curenţi de aer, 

pe perioada cât temperatura 

exterioară este inferioară ce-

lei din locuinţă. Stingeţi sau 

scădeţi intensitatea luminii ar-

tifi ciale. Închideţi orice apa-

rat electro-casnic de care nu 

aveţi nevoie.

Persoanelor vârstice re-
prezentanţii autorităţilor clu-
jene le recomadă să-şi ame-

najeze un ambient care să nu 

suprasolicite capacitatea de 

adaptare a organismului. Con-

sumaţi apă plată, ceai slab în-

dulcit sau sucuri naturale de 

fructe făcute în casă fără con-

servanţi. Alimentaţia să fi e 

predominat din legume şi fruc-

te proaspete. Se vor consuma 

numai alimente proaspete din 

magazinele care disupun de 

instalaţii frigorifi ce funcţiona-

le de păstrare a alimentelor. 

Se va evita consumul alimen-

telor uşor perisabile. Este in-

terzis consumul de alcool şi 

cafea în timpul caniculei. Se 

va evita circulaţia în perioa-

dele de vârf ale caniculei sau 

dacă este absolut necesar se 

va folosi îmbrăcăminte uşoa-

ră. Persoanele care suferă de 

anumite afecţiuni trebuie să-şi 

continue tratamentul conform 

indicaţiilor medicului.

Pentru cei care depun un 
efort fi zic deosebit, ei trebu-

ie să evite excesul de efort în 

vârfurile de caniculă, iar da-

că este foarte cald se va sto-

pa activitatea. De asemenea, 

persoanele care depun efort 

fi zic sporit trebuie să utilize-

ze un echipament corespun-

zător, din materiale vegetale 

şi pentru protejarea capului.

Ce obligaţii 
au angajatorii faţă 
de salariaţi

Angajatorii sunt obligaţi ca 

în zilele caniculare să ia mă-

suri de protecţie a lucrători-

lor, printre acestea fi ind asi-

gurarea a cel puţin doi litri de 

apă pentru fi ecare persoană, 

reducerea activităţii în aer li-

ber şi alternarea perioadelor 

de lucru cu cele de repaus în 

locuri umbrite.

Legislaţia în vigoare preve-

de că în perioadele cu tempe-

raturi extreme, care depăşesc 

37 de grade şi sunt corelate 

cu condiţiile de umiditate ma-

re, angajatorii sunt obligaţi să 

asigure condiţii minime pen-

tru menţinerea stării de sănă-

tate a lucrătorilor.

Astfel, pentru salariaţii ca-

re lucrează în aer liber, anga-

jatorii trebuie să ia măsuri de 

reducere a intensităţii şi rit-

mului activităţilor fi zice, de 

alternare a efortului dinamic 

cu cel static şi a perioadelor 

de lucru cu cele de repaus în 

locuri umbrite şi să asigure fi -

ecărui lucrător câte doi-patru 

litri de apă minerală, duşuri 

şi echipament individual de 

protecţie. În cazul angajaţilor 

care lucrează în spaţii închi-

se, trebuie să se ia măsuri de 

ventilare corespunzătoare.

Angajatorii care nu pot asi-

gura aceste condiţii, de comun 

acord cu reprezentanţii sindi-

catelor sau cu reprezentanţii a-

leşi ai salariaţilor, trebuie să ia 

măsurile de reducere a progra-

mului de lucru sau de eşalona-

re pe două perioade a zilei de 

lucru, respectiv până la ora 

11.00 şi după ora 17.00, iar aco-

lo unde se impune, întrerupe-

rea colectivă a lucrului, cu asi-

gurarea continuităţii activităţii 

în locurile în care aceasta nu 

poate fi  întreruptă.

Pentru prevenirea unor ac-

cidente determinate de mun-

ca în condiţii de temperaturi 

extreme, angajatorii trebuie 

să ia următoarele măsuri: asi-

gurarea examenului medical 

la angajare şi a controlului 

medical periodic, urmărind 

depistarea precoce a contra-

indicaţiilor pentru munca la 

temperaturi crescute sau scă-

zute; asigurarea primului aju-

tor şi a transportului la cea 

mai apropiată unitate sanita-

ră a persoanelor afectate; tre-

cerea după posibilităţi, în al-

te locuri de muncă sau redu-

cerea programului de muncă 

pentru persoanele cu afecţi-

uni care au contraindicaţii pri-

vind munca la temperaturi ex-

treme.

Canicula sufocă România
Clujul a intrat sub atenţionare codului galben, cu temperaturi de 35-37 de grade şi disconfort termic accentuat. 
Monitorul de Cluj vă prezintă care sunt cele mai eficiente modalităţi de protecţie împotriva caniculei.  

a)  Evitaţi, pe cât posibil, expunerea prelungi-
tă la soare între orele 11:00- 18:00;

b)  Dacă aveţi aer condiţionat, reglaţi aparatul 
astfel încât temperatura să fi e cu 5 grade 
mai mică decât temperatura ambientală;

c)  Purtaţi pălării de soare, haine lejere și am-
ple, din fi bre naturale, de culori deschise;

d)  Pe parcursul zilei faceţi dușuri calduţe, fără 
a vă șterge de apă;

e)  Beţi zilnic între 1,5 – 2 litri de lichide, fără 
a aștepta să apară senzaţia de sete. În pe-
rioadele de caniculă se recomandă consu-
mul unui pahar de apă (sau echivalentul 
acestuia) la fi ecare 15 – 20 de minute. 

f)  Nu consumaţi alcool (inclusiv bere sau vin) 
deoarece acesta favorizează deshidratarea 
și diminuează capacitatea de luptă a orga-
nismului împotriva căldurii;

g)  Evitaţi băuturile cu conţinut ridicat de cofe-

ină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri 
racoritoare carbogazoase) deoarece aces-
tea sunt diuretice;

h)  Consumaţi fructe și legume proaspete (pe-
pene galben, roșu, prune, castraveţi, roșii) 
deorece acestea conţin o mare cantitate 
de apă;

i)  O doză de iaurt produce aceeași hidratare 
ca și un pahar de apă;

j)  Evitaţi activitaţile în exterior care necesită 
un consum mare de energie (sport, gradi-
narit, etc).

k)  Aveţi grijă de persoanele dependente de 
voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabili-
tăţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, 
chiar dacă nu vi le solicită;

l)  Păstraţi contactul permanent cu vecini, ru-
de, cunoștinţe care sunt în vârstă sau cu 
dizabilităţi, interesandu-vă de starea lor de 
sănătate.

Recomandările specialiştilor pentru caniculă

Persoanelor vârstnice le este recomandat să evite plimbările la amiază
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caniculare
fară sunt peste 30 de grade.

Cartofi i gătiţi pe grătar, 

mâncaţi calzi sau reci reduc 

aportul caloriilor însă îl cresc 

pe cel al vitaminelor. Nu es-

te greu de pus pe grătar un 

mix de legume pe care îl pu-

teţi servi în orice moment al 

zilei.

Îngheţata şi iaurtul 
îngheţat

Alegerea cea mai bună este 

îngheţata sau iaurtul îngheţat 

dacă vreţi să vă răcoriţi când 

temperatura încinge termome-

trele. Cu toate acestea trebuie 

să fi ţi atenţi ca acestea să fi e şi 

sănătoase, cu grăsimi scăzute.

Băuturile sunt şi ele un ele-

ment de bază în lupta împo-

triva căldurii. Cel mai impor-

tant lucru în vreme de cani-

culă este să vă păstraţi nive-

lul fl uidelor din organism la 

un nivel ridicat. Fără o hidra-

tare regulată corpul devine slă-

bit şi există chiar şi riscul de-

cesului la persoanele în vâr-

stă. Sucurile sunt foarte sănă-

toase însă acestea aduc şi un 

plus de calorii. Băuturile alco-

olice nu sunt recomandate.

Clujenii au la dispoziţie, 

în această vară, două 

ştranduri şi un bazin 

olimpic în aer liber, unde 

preţul unui bilet variază 

între 10 şi 17 lei pentru 

adulţi, dar şi un parc 

acvatic în comuna înveci-

nată Floreşti, cu toboga-

ne, piscină cu vârtejuri şi 

hidromasaj, aici preţul 

fi ind de 30-40 de lei.

Ştrandul Sun, administrat 

de Regia Autonomă a Dome-

niului Public din subordinea 

Primăriei Cluj-Napoca, s-a des-

chis pentru public la începu-

tul lunii iunie, aici existând 

trei bazine, dar şi două pisci-

ne gonfl abile, în care copiii se 

pot da cu bărcuţele sau cu ba-

loanele.

Potrivit autorităţilor, ştran-

dul a fost reabilitat în urma 

unei investiţii de circa 250.000 

de lei, fi ind achiziţionate, în 

plus faţă de anul trecut, 90 de 

şezlonguri, astfel încât nună-

rul acestora a ajuns la 120.

De asemenea, pentru co-

pii au fost amplasate toboga-

ne în bazinul mic, iar de-a 

lungul ştrandului a fost reali-

zată o pistă pentru alergare, 

pentru cei care vor să practi-

ce jogging-ul. Totodată, a fost 

extins sistemul de încălzire a 

apei prin amplasarea de pa-

nouri solare.

La acest ştrand, preţurile sunt 

mai mici decât anul trecut, un 

bilet de intrare pentru adulţi cos-

tând 10 lei, iar pentru copii – 5 

lei. Închirierea unui şezlong cos-

tă 5 lei, dar se plăteşte şi o ga-

ranţie de 5 lei, o plimbare cu 

bărcuţele costă 3 lei pentru 15 

minute, iar cei care vor să în-

chirieze baloane vor achita 5 

lei, tot pentru 15 minute.

De asemenea, clujenii pot 

folosi în mod gratuit masa de 

ping-pong, dar trebuie să plă-

tească 100 de lei pe oră pen-

tru a închiria terenul de fot-

bal şi 20 de lei pe oră pentru 

terenul de tenis.

Ştrandul Sun este deschis 

zilnic, între orele 9.00 şi 20.00.

Aquapark-ul din comuna 

Floreşti s-a deschis la începu-

tul lunii mai, aici existând ba-

zine pentru copii cu o multi-

tudine de jocuri de apă, o pis-

cină pentru adulţi de 1,5 me-

tri adâncime cu vârtejuri şi 

hidromasaj, dar şi tobogane 

de 70, respectiv 115 metri lun-

gime. Temperatura apei în ba-

zine este afi şată zilnic.

Cei care aleg să îşi petrea-

că timpul liber în cadrul par-

cului acvatic au la dispoziţie, 

în mod gratuit, umbreluţe, co-

laci, şezlonguri, vestiare cu 

dulapuri. Toto aici se organi-

zează, la diverse evenimente, 

petreceri cu spumă în bazine.

În Cluj mai există și ştrandul 

Clujana și Complexul de Nata-

ţie al Universităţii Tehnice.  

Unde ne bălăcim în Cluj

Copilul trebuie să fi e 

într-un ambient ferit de 

căldură, umiditate excesi-

vă şi curenţi de aer. Nu 

trebuie introduse alimente 

noi în alimentaţie în 

această perioadă.

Pentru sugari mama va 

alăpta ori de câte ori suga-

rului îi este foame. Copilul 

va fi  îmbrăcat lejer şi nu va 

fi  scos din casă decât în a-

fara perioadelor caniculare 

din zi, şi obligatoriu cu că-

ciuliţa pe cap.

Mamele care alăpteaza tre-

buie să se hidrateze corespun-

zător cu apă plată, ceai slab în-

dulcit, sucuri naturale de fructe 

făcute în casă fară conservanţi.

La cel mai mic semn de su-

ferinţă al copilului sau al ma-

mei, aceştia se vor prezenta la 

medicul de familie. Copiilor 

preşcolari li se vor face duşuri 

cu apă la temperatura camerei.

Recomandări pentru prevenirea 
îmbolnăvirii copiilor
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Avertizarea meteo 
pentru astăzi

Avertizarea meteo 
pentru mâine
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap 2 camere deco-
mandat Cehosovaciei parter 
66mp, mare, centrală termică, 
curat, 230 euro 0723424624 
(2.2)

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche cu suprf 
mică de teren sau spaţiu 
commercial în Cluj. Tel 
0740-876853 (2.2)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

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

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

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (5.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 

negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (6.7)

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi rela-
ţii suplimentare la tel. 
0727-086183.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

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

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 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 în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ PF ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, bucătărie, baie, 
centrală termică, cheltuieli de în-
treţinere foarte mici, P-ţa Mihai 
Viteazu. Totul contorizat. Pentru 
persoane serioase, birouri, cabi-
nete. Tel 0762-258062 (1.7)

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament 2 camere, 
fi nisat, central, parter cu aparta-
ment 1-2-3 camere ultracentral. 
Tel 0744-164087 (1.7)

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

BGS Divizia de Securitate 
angajeaza Agenti Securitate – 

mall-uri Cluj – salariu 
atractiv, bonusuri, gratuitati 
si reduceri medicale. Relatii 

L-V, orele 09-17, contact 
0753045999 (2.10)

¤ Angajam soferi categ.C si E cu 
atestat, mecanici auto si munci-
tori necalifi cati. Contact: 
0761.646.130. (1.5)

¤ TOP SHOP angajeaza AGENT 
COMERCIAL pentru magazinele 
proprii. Oferim salariu 
motivant+bonuri de masa+ co-
misioane din vanzari. 
0733.460.284/ hr.ro@
studio-moderna.com (1.5*)

¤ Angajam: zugravi, rigipsari, 
muncitori necalifi cati. Salariu 
atractiv. Telefon: 021.313.43.79 
(4.10)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Tel 0748-945.449 (4.5)

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăștur, 
str. Câmpului Sud-Vest. Deţin te-
ren de 7500 mp, cu posibilitate 
de extindere. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (7.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, ABS, 
închidere centralizată, geamuri 
automatizate. Preţ 3350 euro 
negociabil. Tel 0742-632820 
(4.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 
pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la tele-
fon 0723-064864. (8.11)

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

¤ Vând frigider Arctic cu 2 uși, 
180cm, în stare bună. Tel 
0745-920199 (1.7)

¤ Vând televizor color, în stare 
bună. Tel 0745-920199 (1.7)

MOBILIER

¤ Vând masă din lemn masiv, 
lăcuită, cu 2 bănci cu picioare 
din fier, rabatabile. Tel 
0745-569336 (1.7)

DIVERSE

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. 
la tel. 0741-547.721.

¤ Vând ouă de casă, de la pă-
sări crescute în gospodărie, de 
găină, raţă, gâscă, hrănite cu 
cereal ecologice. Tel 
0762-258060 (1.7)

¤ Vând urgent coniac, 47 grade 
preţ 30 lei și rachiu de fructe, preţ 
25 lei. Tel 0264-591965 (1.7)

¤ Vând țigări electronice, acce-
sorii și lichide. Ofer garanţie și 
post garanţie. Consultanţa gra-
tuită. Cea mai eficientă metodă 
de a te lăsa de fumat. Tel 
0762-258062 (1.7)

¤ Vând vin alb Fetească demi-
sec. Tel 0722-515094 (1.7)

¤ Vând barcă de cauciuc ru-
sească penru 2 persoane cu ac-
cesorii și o vestă de salvare, 
nouă, culoare roșie. Tel 
0723-064864 (1.7)

¤ Vând cadru spijin deplasare, 
butoi 200l, oală smălţuită 20 l, 
cratiţă smălţuită 30l. Tel 
0770-358234 (1.7)

¤ Vând cărucior Pierre Cardin 
cu copertină de ploaie pentru 
copil mic. Vând pătuţ sport ra-
batabil. Tel 0742-838226 (1.7)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (5.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (8.11)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Mesaj: toţi păgubiţii FNI care 
nu au recuperat banii și fac parte 
din grupul GIB dar nu au predat 
carnetele de AFNI în original să 
mă contacteze urgent. Tel 
0757-907842 sau 0730-228091 
zilnic 10.00-18.00.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-
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ADRESĂ:
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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.

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

¤ Donez revistele „Știinţă și teh-
nică”, „Tehnium” și „Lumea Avi-
aţiei”. Tel 0723-064864 (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari, vând bi-
cicletă Pegas original. Tel 
0723-064864 (1.7)

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

¤ Vând roiuri de albine. Tel 
0722-515094 (1.7)

¤ Vând bivoliţă cu viţel de 4 săp-
tămâni, tânără și liniștită, la pri-
mul viţel. Lapte bun, se adaptează 
ușor cu orice persoană, nu este fri-

coasă. Se poate vedea în comuna 
Sânpaul. Tel. 0762-268062 (1.7)

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia capricorn, pești, berbec, din 
anii 1972, 1973, 1975, 1976, 
1982,1983, 1964, 1965, 1984 cu 
loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Eu, din 1971, fără obligaţii, as-
pect fi zic plăcut, fără obligaţii, ro-
mantică. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistare și 
statut societate SC Flori Construct 
SRL, R0 15397481; J12/1084/2003. 
Se declară nule. (1.1)

¤ Bio Box SRL, cu sediul in 
Cluj-Napoca, str. Caisului, nr.19, 
jud. Cluj, J12/2629/2013, CUI 
32153932 declar pierdute certifi -
catele constatatoare de la sediu si 
de la toate cele 6 puncte de lucru 
ale societatii emise de ORC Cluj. 
Se declara nule. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
fi rmei SC Stage Club SRL, 
J12/218/2010, CUI 26509041 
pentru punctul de lucru din Cluj-
Napoca, B-dul. Eroilor, nr. 5, ap. 
6, subsol, jud. Cluj. Il declar nul. 
(1.1)
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 ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Careul cu 5 ași
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc., episodul 3)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., episodul 7)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 6)
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naţiei (reality 
show) – Best Of
23:10 Călugăriţa (1966, f. dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Case cu personalitate (en-
gl., 2011, episodul 3)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Inimă de frate (tur., 
2011, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (s. tv)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 3, episodul 5)

21:30 Commando (sua, 1985, 
acţiune)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Click! (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Dragoste și ură (mex., 
2015, telenov., episodul 10)
16:00 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 17)
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 4)
20:30 Aventură periculoasă 
(can., 2006, thrill.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 22)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 106)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (div.)
14:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) – Etapa 34
14:30 Casa Poporului (2013, 
talk show) (reluare)
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’
16:30 Liga I: Rapid București - 
Dinamo București (emis. sport)
18:30 Retrospectiva ligii I. Etapa 
32 (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 42)
21:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) - Ediţia 28
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’
23:00 Retrospectiva ligii I. Eta-
pa 32

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

1. CASIER – INCASATOR (de teren)

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Persoana care da dovada de:

– bune abilitati de comunicare
– seriozitate, responsabilitate, initiativa, loialitate
– experienta minim 1 an.

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, intre orele 

8,30 – 16.00

Telefon: 0264 / 375101; rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

organizează la sediul din Cluj-Napoca, 
Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS
pentru ocuparea posturilor vacante de 

infi rmier debutant şi îngrijitoare
Proba scrisă va avea loc în data de 29.07.2015, ora 11.00
Condiţii de participare la concurs: – studii – Școala Generală;
Data limită de depunere a dosarelor: 20.07.2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr. 
8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de 
H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
unui post vacant, de LABORANT, studii medii, la disciplina 
Fiziologie.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. 
Victor-Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca:

– Proba scrisă: 29.07.2015, ora 10;
– Proba practică: 31.07.2015, ora 10;
– Proba de interviu: 03.08.2015, ora 10;

Cerinţe de participare:
–  studii postliceale cu diplomă conform profi lului postului 

sau liceale;
– curs de iniţiere în domeniu;
–  cunoștinţe privind organizarea și funcţionarea unui 

laborator.

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
21.07.2015 în intervalul orar 9-15 la

sediul Universităţii, str. Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca, 
etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la tel: 0264-597256, int. 
2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii TRISOM PAVLOV 
S.A. având sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul Muncii, 
nr.18, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul 
Cluj sub nr. J12/4541/2004, având C.U.I. 17041188 în 
temeiul art.111 coroborat cu art.113 din Legea nr.31/1990 
republicata și modifi cată,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Pentru data de 12 August 2015, la sediul societăţii, pentru 
toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârşitul 
zilei de 27 iulie 2015 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în data de 13 August 2015, în același loc, la aceeași 
oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 
09.30, cu următoarea ordine de zi:

1.  Reluarea activităţii societăţii începând cu data de 15 
august 2015;

2.  Mandatarea Administratorului Unic Grapa-Leanca Sorina, 
să semneze, în numele și pe seama acţionarilor societăţii, 
hotărârea A.G.E.A. adoptată;

3.  Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatării 
Administratorului Unic d-șoara Mureșan Octavia-Anamaria 
în vederea redactării actelor, să semneze în numele și 
pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. 
adoptată și să îndeplinească toate formalităţile privind 
înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORC Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a IV-a și să semneze actului constitutiv al societăţii 
actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 din 
Legea 31/1990.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tricotaje 
Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, 
jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii Tricotaje 
Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, 
jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data 
ședinţei, la prima convocare, sub sancţiunea pierderii 
dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare tel. 0264-597.534, int. 207, 
între orele 08.00-10.00.

Societatea TRISOM PAVLOV S.A.
Administrator unic – Grapa-Leanca Sorina
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Ministrul grec al Apărării 

Panos Kammenos a anun-

ţat luni că trei partide de 

opoziţie au semnat o 

declaraţie de susţinere a 

premierului Alexis 

Tsipras în vederea negoci-

erii unui nou plan de sal-

vare cu creditorii.

Astfel, cinci partide se re-

unesc, în total, în spatele pre-

mierului, care avea deja sus-

ţinerea formaţiunii sale, Syri-

za (extremă stânga), şi a Par-

tidului Grecilor Independenţi 

(naţionalişti) care face parte 

din coaliţie.

În opinia lui Kammenos, 

această susţinere anunţă o 

„nouă eră” în politica greacă 

şi sporeşte şansele Atenei de 

a ajunge la un acord cu cre-

ditorii săi europeni şi interna-

ţionali.

Tsipras a convocat o reu-

niune a liderilor partidelor 

luni, la o zi după ce grecii au 

respins prin referendum pro-

puneri anterioare ale credito-

rilor, şi la doar câteva ore du-

pă demisia ministrului grec 

de Finanţe Yanis Varoufakis.

Discuţii cu principalii 
lideri ai lumii

Premierul Tsipras a discu-

tat luni la telefon cu cancela-

rul german Angela Merkel, cu 

o zi înainte de summitul de 

urgenţă al liderilor din zona 

euro. Negocierile dintre Ate-

na şi creditorii săi au fost sus-

pendate în timpul campaniei 

dinainte de referendum.

De asemenea, Tsipras a dis-

cutat şi cu Vladimir Putin des-

pre rezultatul referendumului 

de duminică din Grecia şi des-

pre „o serie de probleme pri-

vind continuarea dezvoltării 

cooperării ruso-greceşti”, a 

anunţat Kremlinul. În convor-

birea cu Tsipras, Putin şi-a „ex-

primat susţinerea faţă de po-

porul grec în vederea depăşi-

rii difi cultăţilor cu care se con-

fruntă ţara”, potrivit preşedin-

ţiei ruse. Şeful celei de a doua 

cea mai mare bancă de stat 

din Rusia, VTB, a declarat în 

weekend că Rusia ar putea fi  

interesată să achiziţioneze ac-

tive greceşti, în cazul în care 

acestea ar urma să fi e privati-

zate.

Andrei Kostin a precizat că 

Moscova ar putea să fi e inte-

resată de porturi, aeroporturi, 

căi ferate sau companii din 

sectorul energetic.

Pe de altă parte, Tsipras a 

discutat luni, la telefon, cu 

preşedintele Băncii centrale 

Europene (BCE) Mario Draghi, 

potrivit unor surse guverna-

mentale elene citat de ziarul 

francez Le Figaro.

Totodată, şeful statului grec, 

Prokopis Pavlopoulos a dis-

cutat la telefon, luni înainte 

de prânz, cu preşedintele 

François Hollande.

Aceste discuţii au avut loc 

în timpul unei pauze a reuni-

unii liderilor tuturor partide-

lor greceşti, convocaţi de că-

tre Alexis Tsipras, sub egida 

preşedintelui Pavlopoulos.

Tsipras a discutat deja la 

telefon cu Hollande, dumini-

că seara, după anunţarea vic-

toriei taberei „nu” în referen-

dumul prin care grecii au res-

pins un plan european de sal-

vare a ţării.

Vicecancelarul german Sig-

mar Gabriel a declarat luni, 

anterior, că este necesar ca Eu-

ropa să se pregătească să ofe-

re un ajutor umanitar Greciei. 

Gabriel, care este totodată mi-

nistrul german al Economiei, 

a declarat că există riscul ca 

Grecia să se confrunte cu o pe-

nurie de bunuri esenţiale, ca 

de exemplu medicamente. „Po-

porul are nevoie de ajutor, aco-

lo (în Grecia), iar noi nu ar tre-

bui să îl respingem doar pen-

tru că suntem nemulţumiţi de 

rezultatului referendumului” 

de duminică, a declarat vice-

cancelarul la Berlin.

Şi preşedintele României a 

avut o reacţie în urma referen-

dumului din Grecia. „Deşi Gre-

cia a votat NU la referendu-

mul de ieri, sper că înţelepciu-

nea politică şi economică va 

prima în cele din urmă şi se 

vor găsi soluţii care să însem-

ne DA pentru viitorul euro-

pean al Greciei. Este foarte im-

portant pentru toate statele U-

niunii Europene să se caute în 

continuare căi pentru a ieşi 

din criză”, a declarat preşedin-

tele Klaus Iohannis, într-un 

mesaj postat luni pe Facebook.

Grecii au respins 
măsurile de austeritate

Cetăţenii greci au votat în 

proporţie de 61,28% împotri-

va măsurilor propuse de cre-

ditorii internaţionali, 38,72% 

pronunţându-se în favoarea 

acestora, conform rezultate-

lor ofi ciale parţiale. Potrivit 

rezultatelor anunţate după nu-

mărarea a 94,73 la sută din 

voturi, 61,28% dintre alegă-

tori au respins măsurile eco-

nomice propuse de Grupul 

Bruxelles, iar 38,72% s-au 

pronunţat în favoarea acesto-

ra. Prezenţa la urne a fost de 

62,51%.

Susţinere pentru Tsipras 
în urma referendumului
Premierul grec Alexis Tsipras se bucură de o popularitate în creştere 
în urma referendumului din Grecia.

Alexis Tsipras are 40 de ani şi este premierul Greciei din 26 ianuarie 2015.
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CTP Cluj-Napoca
lansează noul site www.ctpcj.ro, începând cu data de 01.07.2015

Noul site web a fost realizat conform tendinţelor actuale din domeniu și își propune să 
îmbunătăţească experienţa utilizatorului on-line oferind o interfaţă simplă și intuitivă, și 
totodată un acces facil la informaţiile de interes.

Considerăm site-ul un canal important de comunicare cu benefi ciarii serviciilor noastre 
de transport. Astfel, avem o prioritate din a pune mereu la dispoziţia cetăţenilor, informaţii 
prompte și de actualitate.

Conţinutul prezentat pe site a fost complet reorganizat având în centrul său călătorul. 
Am identifi cat principalele interese ale călătorului pe site-ul Companiei (orare, știri, tarife 
etc.) și ţinând cont și de problemele cu care s-au confruntat utilizatorii în trecut, am încercat 
să le prezentăm într-un mod cât mai accesibil. Noul site propune o structură diferită, dar 
mai ușor de parcurs. Călătorul clujean are la dispoziţie informaţii suplimetare detaliate 
despre liniile de transport, orarul acestora, traseele sub formă liniarizată precum și hărţi 
asociate. Informaţia este structurată pe zone: metropolitan, urban și chiar pe cartierele 
orașului și zone de interes.

Un atuu al noului site îl reprezintă și capacitatea de a se adapta la diferite dimensiuni 
ale dispozitivelor de pe care este accesat. Astfel, am încercat să asigurăm o experienţă 
unică atât utilizatorilor de sisteme desktop cât și utilizatorilor de dispozitive mobile. Un 
călător afl at în trafi c poate consulta cu ușurintă de pe telefonul mobil orarul liniei care îl 
interesează, fără a fi  nevoit să downloadeze(să descarce) de pe site fi șiere excel sau pdf.

Tendinţele actuale în domeniul tehnologiei se concentrează spre dezvoltarea aplicaţiilor 
pentru platforme mobile iar, în acest sens, tot mai mulţi clujeni, și nu doar clujeni, au 
încercat să dezvolte aplicaţii pentru facilitarea accesului la informaţii privind transportul 
public. Prin noul format al site-ului am încercat să redăm această experienţă utilizatorilor 
de platforme mobile, site-ul prezentându-se sub forma unei aplicaţii pe diverse gadgeturi.

Cu ajutorul sistemului pilot AVL existent în cadrul companiei am reușit să extindem 
nivelul informaţiilor dobândite, și astfel, am obţinut noi modalităţi de prezentare și de 
utilizare a datelor legate de reţeaua de transport și de programele de circulaţie.

Astfel, pentru a oferi acces cât mai facil la informaţii, atât de căutate, cum sunt traseele 
și orarele, CTP Cluj-Napoca a încheiat un parteneriat cu Google în cadrul programului 
„Google Transit”. Această aplicaţie pune împreună informaţia actualizată despre liniile și 
programele de transport cu puterea de procesare Google. Iar, pentru a obţine indicaţii de 
orientare pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun se poate începe căutarea 
atât din site cât și din Google Maps.

Un călător afl at în trafi c poate astfel, cu ușurintă să primească indicaţii de orientare 
pentru transportul public din locaţia curentă sau dorită spre orice destinaţie selectată, direct 
pe telefonul mobil.

O facilitate nouă a site-ului o constituie posibilitatea de abonare la Buletinul cu noutăţi. 
Utilizatorul se poate, de exemplu, abona la una sau mai multe linii și va primi ulterior pe 
email notifi cări legate de modifi cările ce privesc linia respectivă: orarul, traseul liniei, precum 
și alte informaţii de interes.

Conștienţi fi ind de faptul că orașul nostru este Capitala Europeană a Tineretului 2015 
și, începând cu acest an, ne așteaptăm la o creștere a numărului de turiști, am pregătit și 
versiunea website-ului în limba engleză, întărind prin acest demers sprijinul și devotamentul 
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca faţă de comunitate și cetăţenii acesteia.

Ne implicăm activ pentru a îmbunătăţi constant serviciile de transport public oferite 
clujenilor, iar noul site considerăm că este o demonstraţie a acestui angajament.

Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A.

Simona Halep a revenit în 

ţară în cursul serii de 

duminică, la o săptămână 

după eşecul usturător 

suferit în primul tur al 

turneului de la 

Wimbledon, asta chiar 

dacă săptămâna trecută 

declara că nu doreşte să 

mai revină în ţară din 

cauza vorbelor urâte care 

sunt spuse despre ea.

Jucătoarea de tenis Simo-

na Halep a declarat că este o 

persoană difi cilă „un pic” şi 

probabil din acest motiv nu a 

găsit încă varianta perfectă de 

antrenor, ea precizând că îşi 

va pune gândurile în ordine 

în perioada următoare pentru 

a decide cu ce tehnician va 

colabora la turneele din SUA.

„Am auzit că am record la 

aşa ceva (n.r. – schimbarea 

antrenorilor), anul acesta sau 

în ultimii doi ani. Nu pot să 

mă laud cu faptul că schimb 

antrenorii foarte des, dar nu 

am găsit încă varianta perfec-

tă cu care să mă simt bine 

mai mult timp. Sunt o persoa-

nă difi cilă un pic şi poate cer 

prea mult uneori. O să încerc 

zilele acestea de pauză să-mi 

pun gândurile în ordine şi să 

văd ce decizie voi lua. Încă 

nu am decis nimic şi sunt 

într-o perioadă în care decid 

greu acum”, a spus Halep, du-

minică seară, la revenirea în 

ţară din Marea Britanie, unde 

a fost eliminată în prima man-

şă a turneului de la Wimble-

don.

Ea a afi rmat că acceptă cri-

ticile care îi sunt adresate du-

pă ce pierde meciuri şi nu es-

te afectată din acest motiv.

„Nu am citit nimic, am au-

zit câteva chestii... Fiecare es-

te liber să spună ce doreşte. 

E bună şi critica atunci când 

ai momente mai grele. La cri-

tică în tenis mă refer. Am mul-

te de făcut ca să revin la for-

ma mea bună, dar merg îna-

inte. Mental, nu sunt deloc 

jos. Voi lua o pauză ca să-mi 

revin mai repede. Pauză în-

seamnă zile libere de la tenis, 

o să mă pregătesc fi zic. Apoi 

voi merge în America la tur-

nee”, a precizat jucătoarea.

Halep nu renunţă la echi-

pa de Cupa Federaţiei şi îşi 

doreşte să evolueze în întâl-

nirea cu Cehia, de anul viitor, 

din sferturile de fi nală ale Gru-

pei Mondiale.

„Bineînţeles că voi juca în 

FedCup. Când sunt bine fi zic 

şi mă simt în stare, joc. Întot-

deauna am jucat. Aştept cu 

nerăbdare să fi u alături de 

echipă şi să reuşesc să fac do-

uă puncte. Toate jucătoarele 

cehe joacă bine, au experien-

ţă mare în FedCup, au câşti-

gat de trei ori titlul. O să fi e 

un meci greu, dar şi noi avem 

o echipă bună şi trebuie să 

avem încredere că putem fi  

acolo”, a declarat Halep, adă-

ugând că nu va putea evolua 

la turneul de la Bucureşti, de-

oarece vrea să stea departe de 

tenis o perioadă.

Despre eliminarea suferită 

la Wimbledon în faţa sporti-

vei Jana Cepelova din Slova-

cia, Halep a spus că această 

înfrângere a trezit-o.

„Am jucat slab, cred. Nu 

am putut să mă concentrez 

foarte bine pe ceea ce am de 

făcut. Sunt şi eu supărată că 

am pierdut aşa repede, dar 

îmi voi reveni, nu este o dra-

mă şi nu mă simt mental jos. 

Această înfrângere m-a trezit 

un pic şi sunt sigură că de 

acum o să fi e mult mai bine, 

o să mă relaxez mai mult, nu 

o să mai iau atâta presiune 

pe umerii mei şi pe mentalul 

meu şi o să joc ceea ce ştiu 

eu mai bine”.

Câştigătoarea turneului de 

la Wimbledon va fi , în opinia 

Simonei Halep, americanca 

Serena Williams. Halep a mai 

spus că va încerca să fi e pre-

zentă la întâlnirea România – 

Slovacia din Cupa Davis, ca-

re va avea loc între 17 şi 19 

iulie, la Tenis Club Idu din 

Mamaia.

„Dacă voi fi  în ţară mă voi 

duce să-i susţin pe băieţi în 

Cupa Davis, pentru că este şi 

oraşul meu şi pot să spun că 

mi-e dor de clubul acela un-

de am crescut”, a precizat ea.

Simona Halep a mai decla-

rat că nu va renunţa la proba 

de dublu: „Cred că voi conti-

nua şi participările la dublu. 

Eu cred că este o chestie bu-

nă, pe care am acceptat-o în 

sistemul meu de jucătoare. 

Sunt bune meciurile de dublu 

şi cred că voi mai juca.”

Halep, semifi nalista ediţi-

ei precedente, a fost învinsă, 

cu scorul de 5-7, 6-4, 6-3, de 

sportiva slovacă Jana Cepelo-

va, locul 106 WTA, în prima 

manşă a turneului de la Wim-

bledon. Ea va reveni în acti-

vitate la turneele de pe con-

tinentul nord-american, care 

preced US Open, ultimul Grand 

Slam al anului, programat să 

se desfăşoare între 31 august 

şi 13 septembrie.

Halep: „Mental, 
nu sunt deloc jos. 
Voi lua o pauză 
ca să-mi revin”
Simona Halep a renunţat la colaborarea cu 
Victor Ioniţă înainte de Wimbledon. Ea a fost 
antrenată la turneul de la Londra de Daniel Dobre.

Simona Halep declara, la fi nalul anului trecut, că 2015 va fi  pentru ea un an 
competițional mai greu decât 2014, dar că are încredere că „o să iasă bine”

Horia Tecău şi Jean 

Julien Rojer au jucat 

semifi nale la primele 

două turnee de Mare 

Şlem ale anului, 

Australian Open şi 

Roland Garros.

Perechea româno-olande-

ză Horia Tecău/Jean-Julien 

Rojer s-a califi cat, ieri, în sfer-

turile de fi nală ale probei mas-

culine de dublu din cadrul 

turneului de tenis pe iarbă 

de la Wimbledon, al treilea 

de Mare Şlem al anului, du-

pă 7-6 (7), 6-3, 7-6 (1) cu 

australienii Lleyton Hewitt/

Thanasi Kokkinakis.

Tecău şi Rojer, favoriţii nu-

mărul patru, s-au impus du-

pă două ore şi 21 de minute, 

deşi australienii au reuşit 10 

aşi (doar 2 Tecău şi Rojer) şi 

au avut 20 de mingi direct 

câştigătoare (10 pentru Tecău/

Rojer). Horia şi partenerul său 

au fost superiori la procenta-

jul punctelor din primul ser-

viciu, 84% faţă de 73%.

Cuplul româno-olandez şi-a 

asigurat un cec de 43.000 de 

lire sterline şi 360 de puncte 

ATP.

Tot ieri, cuplul româno-in-

dian Florin Mergea – Rohan 

Bopanna, cap de serie numă-

rul 9, s-a califi cat, luni, în sfer-

turile de fi nală ale probei mas-

culine de dublu la Wimble-

don, al treilea turneu de Grand 

Slam al anului.

Partida n-a fost deloc una 

uşoară pentru Mergea şi Bo-

panna care au avut nevoie de 

patru seturi, extrem de dispu-

tate, încheiate toate în tiebreak, 

pentru a se impune în faţa pe-

rechii Lukasz Kubot (Polonia) 

– Max Mirnîi (Belarus): 7-6 

(4), 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (8).

În sferturile de fi nală, Mer-

gea şi Bopanna, favoriţii 9 ai 

turneului, vor juca împotriva 

fraţilor Bryan.

Tecău și Mergea s-au calificat 
în sferturile de finală la Wimbledon
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„Bursucul” pleacă 
în China
Proaspătul antrenor de la ASA 
Târgu Mureș, Dan Petrescu, va 
părăsi banca tehnică pentru o 
ofertă venită din China. Două 
milioane de euro va primi teh-
nicianul pe sezon de la echipa 
Jiangtsu Sainty, echipă situată 
pe locul 6 în Superliga Chineză. 
În locul acestuia Costel Gâlcă, 
Vasile Miriuţă și Adrian Falub 
sunt cei care ar putea să ia loc 
pe banca tehnică a echipei din 
Târgu Mureș.

Niculescu pierde 
în optimi
Jucătoarea română de tenis 
Monica Niculescu a ratat califi -
carea în sferturile de fi nală ale 
turneului pe iarbă de la 
Wimbledon, ieri, după ce a fost 
învinsă de elvețianca Timea 
Bacsinszky, cap de serie numă-
rul 15, cu 1-6, 7-5, 6-2, în op-
timi.

Pe scurt
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„Mental, nu 
sunt deloc jos”
Simona Halep a renunţat la cola-
borarea cu Victor Ioniţă înainte 
de Wimbledon. Pagina 11
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Echipa Statelor Unite a 

câștigat Cupa Mondială 

feminină de fotbal din 

Canada, duminică, la 

Vancouver, după ce a 

zdrobit Japonia, 

deținătoarea trofeului, cu 

scorul de 5-2 (4-1), în 

fi nală.

Americancele și-au trecut 

în palmares al treilea lor titlu 

mondial, după cele din 1991 

și 1999, grație unui meci de 

excepție făcut de „decarul” 

Carli Lloyd, care a reușit o 

„triplă”.

SUA a tranșat practic soar-

ta meciului în primul sfert de 

oră, având în vedere că în mi-

nutul 16 conducea cu 4-0. Car-

li Lloyd (3, 5, 16), Lauren Ho-

liday (14) și Tobin Heath (54) 

au marcat pentru învingătoa-

re, în timp ce pentru nipone 

au înscris Yuki Ogimi (27) și 

Julie Johnston (52, autogol).

Americancele au crescut 

ca nivel de la debutul turne-

ului, ele fi ind și campioanele 

olimpice en titre. Echipa SUA 

și-a luat o revanșă în fața Ja-

poniei după fi nala pierdută în 

2011 la loviturile de departa-

jare, în Germania.

În fi nala de duminică, Lloyd 

a marcat primele două goluri 

în urma unor lovituri libere, 

iar a treia sa reușită, din mi-

nutul 16 a fost o veritabilă 

operă de artă, cu un șut lobat 

de la 50 de metri care a în-

vins-o pe Kaihori.

Americanca Carli Lloyd a 

fost desemnată cea mai bună 

jucătoare a Cupei Mondiale 

2015 de către grupul de studiu 

tehnic al Federației Internaționale 

de Fotbal. Ea a făcut un meci 

excepțional, înscriind șase go-

luri în total la turneul fi nal din 

Canada, pentru care a primit 

„Balonul de Aur”.

Franțuzoaica Amandine 

Henry a fost desemnată a do-

ua cea mai bună jucătoare a 

competiției (Balonul de ar-

gint), în fața niponei Aya Miya-

ma (Balonul de bronz).

Americanca Hope Solo a 

primit premiul pentru cel mai 

bun portar, iar canadianca Ka-

deisha Buchanan a fost alea-

să cea mai bună tânără jucă-

toare.

Titlul de golgheter a reve-

nit germancei Celia Sasic, ca-

re a marcat tot șase goluri, ca 

și Lloyd, însă a jucat mai 

puține minute.

SUA a cucerit al treilea titlul de campioană 
mondială la fotbal feminin
Carli Lloyd a reușit cel mai rapid hat-trick din istoria Cupei Mondiale feminine.

Fundaşul dreapta Raul 

Ciupe, care a jucat în ulti-

mele trei sezoane la 

Universitatea Cluj, a fost 

achiziţionat de formaţia FC 

Viitorul, a anunţat, luni, 

site-ul ofi cial al echipei pre-

gătite de Gheorghe Hagi.

Ciupe a fost căpitanul U-

niversităţii în returul sezonu-

lui trecut, când la cârma echi-

pei a venit antrenorul Adrian 

Falub, fi ind al doilea jucător 

transferat de Viitorul de la 

Cluj, după Lucian Munteanu.

Raul Ciupe a declarat că îşi 

doreşte să contribuie la înde-

plinirea obiectivului echipei 

de pe malul mării, adică ca-

lifi carea în Play-Off-ul Ligii 

Naţionale.

„După discuţiile pe care 

le-am avut cu conducerea, es-

te un proiect foarte bun şi cred 

că pot să ajut şi eu la realiza-

rea acestui obiectiv. Obiecti-

vul de califi care în Play-Off 

cred că este realizabil şi sunt 

foarte încrezător, în special 

după ultimele transferuri ca-

re au fost făcute la echipă şi 

rezultatele din sezonul tre-

cut”, a declarat Raul Ciupe, 

pentru site-ul clubului.

Antrenorul echipei Viito-

rul Constanţa, Gheorghe Hagi, 

a declarat că şi-a ales pentru 

noul sezon jucători care se 

potrivesc stilului echipei.

„Am luat jucători pe stilul 

nostru, dar nu ne schimbăm 

jocul. Chiar dacă înainte era 

mai greu să facem asta, acum 

încercăm să fi m noi tot tim-

pul, luând jucători care se pli-

ază pe stilul nostru”, a decla-

rat antrenorul echipei Viito-

rul Constanţa, Gheorghe Hagi.

Pentru Universitatea Cluj, 

transferul lui Ciupe vine după 

ce de la echipă au plecat re-

cent şi atacantul Vlad Morar, 

dar şi portarul Robert Veselov-

sky. Morar s-a transferat în Is-

rael, la Beitar Ierusalim, iar Ve-

selovsky s-a mutat mai aproa-

pe de ţara natală, semnând cu 

echipa cehă Mlada Boleslav.

Jucătorii clujeni sunt liberi 

să plece de la club dacă re-

nunţă la datoriile pe care le 

are Universitatea faţă de ei, 

adică salariul pentru mai bi-

ne de şase luni.

Ionuţ Neag, Andreas Cal-

can, Pablo Ceppelini, Justin 

Mengolo şi Lorant Kovacs sunt 

singurii jucători rămaşi din 

lotul sezonului trecut la echi-

pa clujeană.

FC Viitorul a mai transfe-

rat în această vară 10 jucători: 

Aurelian Chiţu, Florin Cernat, 

Constantin Mişelăricu, Ioan 

Filip, Ciprian Vasilache, Adnan 

Aganovic, Cristian Ganea, Cris-

tian Munteanu, Vlad Achim 

şi Victor Rîmniceanu.

Raul Ciupe ajunge de la „U” 
la echipa „regelui”
În vârstă de 31 de ani, fundaşul dreapta a jucat în ultimele trei sezoane pentru FC Universitatea 
Cluj. A mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaş, Sportul Studenţesc şi FC Braşov.

Raul Axente Ciupe a evoluat timp de trei sezoane la Universitatea Cluj 
(2012-2015) marcând 1 gol în cele 73 de meciuri jucate


