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Când o va lua 
la vale Autostrada 
Sebeş–Turda?
Autostrada Sebeş-Turda a fost dată pe mâ-
na unei fi rme respobsabile de dezastrul de 
la Autostrada Sibiu-Orăştie. Pagina 4

SOCIAL

Contractul cu noul 
investitor de la Jucu 
a fost semnat
Investitorul german Henschel GmbH va 
veni în Parcul Industrial Tetarom III din 
Jucu. Pagina 2

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

În județul Cluj, promovabilitatea la bacalaureat este de 82,18%promovabilitatea la bacalaureat este de 82,18% (mai mare decâ t anul 
trecut, câ nd a fost 73,91%), dar un singur absolvent a reuş it să  obţ ină  media 10un singur absolvent a reuş it să  obţ ină  media 10, 
comparativ cu cei zece din 2014. Paginile 6-7

Elevii clujeni sunt fruntaşii ţării la examenul maturităţii

Clujul, pe primul loc 
la bacalaureat 2015

ACTUALITATE

Cum poate un român să îngheţe 
cursul la care a luat creditul

Deșeurile de la Pata Rât sunt 
„evacuate” prin incendiere
Fumul înecăcios și toxic de la arderea gunoaielor afectează 
comunele din estul municipiului și Aeroportul Cluj-Napoca.

Decizia Tribunalului Bucu-
reşti care obligă o bancă să „în-
gheţe” cursul leu-franc elveţian 
la valoarea din momentul sem-
nării contractului, în cazul unui 
client care a dat în judecată ban-
ca, este un precedent şi pentru 
alte credite la alte bănci, afi rmă 
avocatul Codruţ Avram, cel ca-
re a câştigat procesul.

Avocatul a afi rmat că unul 
dintre aspectele care au con-
dus la câştigarea procesului a 
fost faptul că în contractul de 
împrumut nu erau prevăzută şi 
o prognoză a riscului de creş-
tere a valorii francului elveţi-
an, monedă în care clienta lui 
a făcut creditul, relatează gan-
dul.info.

„Niciun moment nu s-a soli-
citat sistarea plăţii ratelor, cli-
enta dorind să plătească ratele 
respective şi în timpul procesu-
lui”, a afi rmat avocatul Codruţ 
Avram.

Potrivit acestuia, clauzele din 
contarctul clientei sale sunt simi-
lare altor clauze din contractele 
altor bănci. „Această decizie poa-
te fi  un precedent şi pentru alte 
credite la alte bănci, indiferent de 
monedă”, a mai spus el.

Potrivit acestuia, în cazul în 
care nu există niciun fel de des-
chidere la negociere, „instanţa 
este singura soluţie şi, din pă-
cate, unica în prezent” pentru 
cei care şi-au luat credite înain-
te de criză.

Gunoaiele de pe rampa de la 
Pata Rât au fost aprinse du-
minică seara.

Fumul gros, negru şi înecă-
cios a fost vizibil de la sute de 
metri şi a ajuns chiar pe pista 
Aeroportului Cluj-Napoca.

Surse din Consiliul Judeţean 
Cluj susţin că activitatea Aero-
portului a fost afectată şi că exis-
tă chiar o reclamaţie ofi cială în 
acest sens.

Potrivit informaţiilor obţinu-
te de reporterii cotidianului 
Monitorul de Cluj, a fost sesiza-
tă şi Garda de Mediu, care ur-
mează să ancheteze incidentul.

Fumul intens a fost observat de 
operatorii din turnul de control al 
Aeroportului, care au alertat Ro-
matsa şi Inspectoratul pentru Situ-
aţii de Urgenţă, deoarece exista ris-
cul afectării sănătăţii pasagerilor şi 
angajaţilor aeroportului, precum şi 
de perturbare a activităţii.

A doua zi, Aeroportul a făcut 
o sesizare în scris la Consiliul Ju-
deţean Cluj, instituţie căreia îi es-
te subordonat, şi a arătat riscuri-
le la care au fost expuşi pasagerii 
şi angajaţii, au declarat pentru 
Monitorul de Cluj surse din CJ.

Continuare în pagina 3
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Chirurgul „interzis” de Șușcă salvase viețile a șase copii
Cazul nou-născutului decedat în timp ce medicii și administrația Spitalului Județean 
se certau scoate la iveală grave probleme ale sistemului medical. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Judeţul Cluj a negociat 

şase luni cu noul investi-

tor din Parcul Industrial 

Tetarom de la Jucu. 

Matthias Thomas Henke, 

preşedintele Henschel, a 

explicat de a ales Clujul, 

în detrimentul altor oraşe, 

precum Braşov sau Sibiu.

Societatea germană 

Henschel GmbH va investi 10 

milioane de euro în Parcul In-

dustrial Tetarom III din Jucu 

şi va peste 100 de noi locuri 

de muncă. Preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj, Mihai 

Seplecan, a semnat marţi, con-

tractul cu noul investitor. So-

cietatea are o tradiţie de pes-

te 200 de ani pe piaţa din Ger-

mania şi e specializată în fa-

bricarea elementelor mecani-

ce de transmisie pentru ma-

şinile pe şine – tramvai, me-

trou, tren.

Directorul Tetarom, Viorel 

Găvrea, a declarat marţi că au-

torităţile judeţene sunt în dis-

cuţii de cel puţin şase luni pen-

tru aducerea acestui investitor 

şi că cea mai tare competiţie a 

fost cu Braşovul şi cu Sibiul.

„Compania Henschel are 

210 ani vechime. Discutăm cu 

dânşii de aproape şase luni. 

Cea mai tare competiţie a fost 

cu Braşovul şi cu Sibiul. Eu 

am scos în evidenţă, am ară-

tat că noi nu suntem o fi rmă 

privată, suntem deţinuţi de 

administraţia publică, ceea ce 

înseamnă seriozitate. Aero-

portul din Cluj a fost un alt 

punct cheie în discuţii, Uni-

versitatea Tehnică şi infra-

structura au constituit alte 

avantaje pentru ca ei să alea-

gă Clujul şi nu celelalte ora-

şe. Vorbim de o investiţie de 

peste 10 milioane de euro ca-

re va crea 40 de locuri de mun-

că în prima fază, urmând ca 

pe viitor să se facă mai mul-

te angajări. Vor fi  sute de an-

gajări”, a precizat Găvrea.

Potrivit lui Găvrea, compa-

nia va ocupa o suprafaţă uti-

lă de 3,6 hectare, 4,4 ha cu 

perimetrul utilităţilor, chiar în 

faţa fabricii Bosch de la Jucu.

Obiectul contractului este 

constituirea în favoarea SC 

Henschel RO SRL a unui drept 

real de superfi cie asupra unei 

parcele de teren în suprafaţă 

de 36.610 mp (pentru constru-

irea şi operarea investiţiei) în 

perimetrul parcului industri-

al pe o durată de 40 de ani, 

cu opţiunea prelungirii.

Matthias Thomas Henke, 

proprietarul companiei, a pre-

cizat că la Jucu se vor produ-

ce elemente mecanice pentru 

cutii de transmisie pentru tot 

ceea ce înseamnă transport 

pe şine. Reprezentanţii fi rmei 

germane au precizat că urmă-

resc să angajeze ingineri, fi -

ind interesaţi de inginerie me-

canică şi mecatronică, precum 

şi de ingineria materialelor.

„Am fost întrebat din dife-

rite părţi de ce am luat aceas-

tă decizie, de ce am decis să 

vin în România, mai ales spre 

Cluj. Decizia pentru Cluj şi 

pentru Tetarom III a fost lua-

tă mai ales pe baza a trei ar-

gumente principale. Începând 

cu primul dintre cele trei mo-

tive pentru care am venit spre 

Cluj, susţinerea foarte bună 

din partea autorităţilor locale 

politice precum şi a conduce-

rii de la Tetarom. Îl cunosc pe 

domnul preşedinte al Consi-

liului Judeţean încă de pe vre-

mea când era consilier jude-

ţean şi încă de atunci se im-

plica personal pentru venirea 

noastră la Cluj. Îl admir per-

sonal şi am toată stima faţă 

de imensa sa forţă de muncă, 

lucrând fără oprire pentru Cluj, 

pentru locuitori şi pentru in-

teresele acestui oraş. Această 

calitate a dânsului o admir în 

mod deosebit şi mă motivea-

ză personal să investesc în 

Cluj. Motivul numărul doi, 

posibilitatea de a dezvolta şi 

concretiza tehnologiile noas-

tre împreună cu Universitatea 

Tehnică Cluj-Napoca. Am pri-

lejul de a recurge la o mare 

rezervă de ingineri temeinic 

pregătiţi pentru a putea dez-

volta împreună proiectele 

noastre complexe. Al treilea 

motiv, fondurile din partea 

statului român şi al Uniunii 

Europene care sunt oferite 

pentru o investiţie precum a 

noastră. Industria noastră a-

re nevoie de susţinere fi nan-

ciară intensivă, cele tehnolo-

gice fi ind foarte solicitante, 

comparativ cu alte industrii”, 

a precizat Henke.

Compania Henschel a fost 

fondată în Kassel, Germania, 

în anul 1810 iar activitatea de 

producţie a cutiilor de viteze 

a început în anul 1918, în pa-

ralel cu producţia de automo-

bile Henschel.

Henschel Power Transm-

mition a început să producă 

ax, cutie de viteze, cutie de 

viteze pentru motoare diesel 

si alte piese necesare pentru 

cutia de viteze a propriilor ca-

mioane si autobuze. În Ger-

mania anilor 1960 când a în-

ceput dezvoltarea autocami-

oanelor diesel şi locomotive-

le electrice reprezentau viito-

rul transportului feroviar, 

Henschel a dezvoltat şi a pro-

dus ax si cutie de viteze pen-

tru diferite modele de loco-

motive si tramvaie, eforturile 

companiei fi ind legate de pro-

gresul tehnologiei feroviare.

În prezent, Parcul Indus-

trial Tetarom III de la Jucu a-

re ca şi clienţi companii pre-

cum De’Longhi SRL, Robert 

Bosch SRL, Transcarpatica SA, 

Karl Heinz Dietrich Internati-

onal Exped SRL, Imperial SRL, 

Star Storage SRL şi Contrast 

Import Export SR, cu un nu-

măr total de circa 2 100 de 

angajaţi.

„Începerea investiţiei şi 

construcţiei depinde de pre-

lucrarea dosarelor pe care le 

vom depune pentru fonduri”, 

a mai precizat Henke.

Investiţie nemţească la Jucu
Contractul prin care Henschel GmbH va investi în Parcul Industrial 
Tetarom III din Jucu a fost semnat ieri la sediul Consiliului Judeţean Cluj.

Trei maşini implicate 
într-un accident 
rutier grav în Floreşti
Un accident rutier grav a avut 
loc pe DN1 E60, pe raza localită-
ţii Florești, soldat cu rănirea a 
două persoane și avarierea a 
trei mașini.
Un bărbat de 59 de ani, din 
Florești, în timp ce conducea un 
autoturism pe DN1 E60, dinspre 
Gilău, înspre Cluj-Napoca, a 
pierdut controlul asupra autove-
hiculului și a pătruns pe sensul 
opus de circulaţie.
În acest context, a intrat în coli-
ziune frontală cu un autoturism 
care circula regulamentar, din 
sens opus, și pe care l-a proiec-
tat într-un alt autovehicul care 
se deplasa pe aceeași direcţie.

Accidentul s-a soldat cu rănirea 
bărbatului de 59 de ani, precum 
și a unui bărbat de 64 de ani, 
din Cluj-Napoca, conducător al 
primului autoturism acroșat.
„Valoarea pagubelor materiale 
a fost estimată la circa 40.000 
de lei. Poliţiștii continuă cercetă-
rile pentru stabilirea împrejură-
rilor exacte în care s-a produs 
accidentul”, au declarat repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Doi şoferi, reţinuţi 
pentru 24 de ore
Doi conducători auto au fost 
prinși în Florești în timp ce con-
duceau sub infl uenţa alcoolului.
Cei în cauză, au fost implicaţi, la 
data de 5 iunie, în două acci-
dente rutiere soldate cu pagube 

materiale, produse în Florești.
Valorile indicate de aparatul eti-
lotest, în urma testării celor doi, 
au fost de peste 1,00 mg/l alco-
ol pur în aerul expirat.
Cei doi bărbaţi, de 27 și 38 de 
ani, din Mănăstireni și 
Cluj-Napoca, sunt cercetaţi pen-
tru conducerea unui vehicul sub 
infl uenţa alcoolului, faptă pre-
văzută de Codul penal.

Bandă de hoţi, 
prinsă după un furt
Patru tineri din Mintiu Gherlii 
sunt cercetaţi după ce au furat 
mai multe obiecte dintr-o gos-
podărie. Cei patru au fost prinși 
de oamenii legii luni, 6 iulie.
În noaptea de 16 spre 17 apri-
lie, cei patru tineri, cu vârste cu-

prinse între 15 și 25 de ani, din 
Mintiu Gherlii, au pătruns, în 
curtea unui imobil, de unde au 
furat mai multe bunuri.
Gașca de tineri a furat din beciul 
imobilului, precum și dintr-o 
anexă, produse alimentare, a-
paratură electronică și bani, ca-
uzând un prejudiciu de circa 500 
de lei.
„În urma identifi cării acestora, 
prejudiciul a fost recuperat par-
ţial de către poliţiști. În cauză se 
efectuează cercetări sub aspec-
tul săvârșirii infracţiunii de furt 
califi cat, precum și pentru docu-
mentarea întregii activităţi in-
fracţionale”, au decalrat repre-
zentanţii IPJ Cluj.
Doi șoferi băuţi, reţinuţi pentru 
24 de ore. Au fost implicaţi în 
două accidente grave.

Pe scurt

Matthias Thomas Henke, președintele Henschel, Mihai Seplecan, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj 
și Viorel Găvrea, directorul Tetarom la semnarea contractului
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În după-amiaza zilei de 

miercuri temperaturile 

maxime se vor situa în 

jurul valorii de 39 de 

grade, iar disconfortul ter-

mic va fi  deosebit de 

accentuat. Primăria 

Cluj-Napoca a amenajat 

de ieri patru puncte în 

care clujenii se pot răcori.

Clujenii vor putea consu-

ma apă rece în corturile am-

plasate pe trotuar, în zone ex-

trem de circulate. În patru 

puncte din oraş, trecătorii se 

vor putea adăposti pentru câ-

teva minute de arşiţa soarelui 

pentru a servi apă rece:

–  în Piaţa Lucian Blaga, lân-

gă Casa de Cultură a Stu-

denţilor;

–  pe Calea Turzii – staţia CTP 

vizavi Teatrul Naţional (sens 

de mers înspre cartierul Zo-

rilor);

–  în Piaţa Mihai Viteazu (zo-

na din apropierea statuii lui 

Mihai Viteazu);

–  în Piaţa Mărăşti (vizavi de 

piaţă, în staţia spre Mănăş-

tur).

Primăria le recomandă cluje-

nilor o serie de măsuri pen-

tru a trece mai uşor peste a-

ceste zile călduroase:

–  să evite ieşirile în perioade-

le cu temperaturi ridicate, 

în special persoanele vârst-

nice, în intervalul 11:00– 

16:00;

–  să consume zilnic doi litri 

de lichide – apă plată sau 

ceai (să evite băuturile al-

coolice şi cele carbogazoa-

se);

–  să supravegheze copiii, evi-

tând locurile de joacă expu-

se direct radiaţiilor solare;

–  aparţinătorii să viziteze cel 

puţin o dată pe zi persoa-

nele vârstnice bolnave şi ce-

le cu dizabilităţi care locu-

iesc singure, vor fi  vizitate 

cel puţin odată sau de do-

uă ori pe zi de către aparţi-

nători;

–  pentru prevenirea apariţiei 

focarelor de incendii este 

necesară verifi carea şi des-

chiderea luminatoarelor în 

podurile locuinţelor;

–  se interzice arderea necon-

trolată a resturilor vegetale 

şi a miriştilor.

Ambulanţele au fost mult 

mai solicitate ieri decât în mod 

obişnuit. „Ambulanţele au fost 

solicitate în plus cu aproxi-

mativ 20%, dar la această oră 

(n. red.: ora 17:00) nu avem 

o statistică clară”, a declarat 

şeful Serviciului de Ambulan-

ţă Cluj, Horia Simu.

Pentru perioada de canicu-

lă peste 200 de farmacii de-

vin puncte de prim-ajutor pen-

tru cetăţenii afectaţi.

Inspectoratul pentru Situ-

aţii de Urgenţă al judeţului 

Cluj va acorda o atenţie deo-

sebită prevenirii apariţiei in-

cendiilor, dar şi de interven-

ţii rapide în stingerea acesto-

ra. Pompierii vor fi  sprijiniţi 

şi de Direcţia Silvică Cluj, ca-

re 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 

scadeţi intensitatea luminii ar-

tifi ciale. Închideţi orice apa-

rat electro-casnic de care nu 

aveţi nevoie.

Persoanelor vârstice re-
prezentanţii autorităţilor 
clujene le recomadă să-şi 

amenajeze un ambient care 

să nu suprasolicite capacita-

tea de adaptare a organis-

mului. Consumaţi apă pla-

tă, ceai slab îndulcit sau su-

curi naturale de fructe făcu-

te în casă fără conservanţi. 

Alimentaţia să fi e predomi-

nat din legume şi fructe 

proaspete. Se vor consuma 

numai alimente proaspete 

din magazinele care disupun 

de instalaţii frigorifi ce func-

ţionale de păstrare a alimen-

telor. Se va evita consumul 

alimentelor uşor perisabile. 

Este interzis consumul de al-

cool şi cafea în timpul cani-

culei. Se va evita circulaţia 

în perioadele de vârf ale ca-

niculei, sau dacă este abso-

lut necesar se va folosi îm-

brăcăminte uşoară. Persoa-

nele care suferă de anumite 

afecţiuni trebuie să-şi conti-

nue tratamentul conform in-

dicaţiilor 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. 

Căldura infernală doboară Clujul
Clujul a intrat sub cod portocaliu de caniculă, fiind anunţ ate temperaturi de 38-39 de grade Celsius 
la umbră ş i disconfort termic accentuat. Monitorul de Cluj vă  prezintă  cele mai eficiente modalită ţ i 
de protecţ ie î mpotriva căldurii. 

Urmare din pagina 1

Prefectul judeţului Cluj, 

Gheorghe Vuşcan, a confi r-

mat pentru Monitorul de Cluj 

informaţiile. „Alaltăieri seară 

(duminică, 5 iulie – n.r.) s-a 

primit o sesizare că în zona 

Pata Rât este fum dens, pro-

venit de la nişte cauciucuri 

arse, care afectează zborurile 

de pe Aeroport”, a declarat 

Vuşcan. Prefectul susţine că 

a fost informat de către ad-

junctul de la Garda de Mediu 

despre incident şi spune că în 

zonă s-au deplasat poliţişti, I-

SU, Garda de Mediu. Rapor-

tul urmează să fi e întocmit zi-

lele viitoare.

„În 5 iulie, în jurul orei 

21.56, am fost solicitaţi să 

intervenim pe rampa de gu-

noi de la Pata Rât pentru că 

ieşea fum. Am intervenit cu 

o autospecială de stingere a 

incendiilor, dar odată ajunşi 

la faţa locului, am constat 

că nu s-a impus folosirea au-

tospecialei, nu a existat pe-

ricol să se extindă (incendiul 

– n.r.)”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj purtătorul 

de cuvânt al Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă 

Cluj, Andrei Biriş. El a evi-

tat să se pronunţe cu privi-

re la cauza probabilă a in-

cendiului.

Surse contactate de Moni-

torul de Cluj afi rmă că practi-

ca aprinderii gunoaielor pe 

rampa de la Pata Rât era frec-

ventă în urmă cu câţiva ani, 

fi ind o modalitate ieftină de 

„reducere” a volumului deşe-

urilor depozitate. În contex-

tul depăşirii capacităţii de de-

pozitare şi a obligaţiei de în-

chidere a rampei neconforme 

de gunoi de la Pata Rât nu es-

te exclus ca gunoiul să fi  fost 

aprins intenţionat, susţin ace-

leaşi surse.

Deșeurile de la Pata Rât sunt „evacuate” prin incendiere
Fumul înecăcios și toxic de la arderea gunoaielor afectează comunele din estul municipiului și Aeroportul Cluj-Napoca. 

a)  Evitaţi, pe cât posibil, ex-
punerea prelungită la soa-
re 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 ample, 
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 perioadele de caniculă 
se recomandă consumul 
unui pahar de apă (sau 
echivalentul acestuia) la 
fi ecare 15 – 20 de minu-
te. 

f)  Nu consumaţi alcool (in-
clusiv bere sau vin) de-
oarece acesta favorizea-
ză deshidratarea și dimi-
nuează capacitatea de 
luptă a organismului îm-
potriva căldurii;

g)  Evitaţi băuturile cu conţi-
nut ridicat de cofeină (ca-
fea, ceai, cola) sau de za-
hăr (sucuri racoritoare 
carbogazoase) deoarece 
acestea sunt diuretice;

h)  Consumaţi fructe și legu-
me proaspete (pepene 
galben, roșu, prune, cas-
traveţi, roșii) deorece 
acestea conţin o mare 
cantitate de apă;

i)  O doză de iaurt produ-
ce aceeași hidratare ca 
și un pahar de apă;

j)  Evitaţi activitaţile în exte-
rior care necesită un con-
sum mare de energie 
(sport, gradinarit, etc).

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

l)  Păstraţi contactul per-
manent cu vecini, rude, 
cunoștinţe care sunt în 
vârstă sau cu dizabili-
tăţi, interesandu-vă de 
starea lor de sănătate.

Recomandările 
specialiştilor 
pentru caniculă
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Cod galben

Cod portocaliu

Avertizarea meteo pentru astăzi

În zonele foarte circulate ale Clujului Primăria a amplasat corturi unde oamenii se pot adăposti de arșiță și unde pot bea un pahar cu apă
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COMUNICAT DE PRESĂ

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!“

„Creşterea competitivităţii fi rmei prin implementarea unei soluţii de comerţ online 

a produselor destinate sectorului sanitar medical“

– proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională –

Cluj-Napoca, 07.07.2014

S.C. CASSIDY MANAGEMENT S.R.L., cu sediul în Cluj Napoca, Str. Piaţa 1 Mai, nr. 4-5 

judeţul Cluj, cod poștal: 400141, derulează, începând cu data de 08.03.2014, proiectul 

„Creșterea competitivităţii fi rmei prin implementarea unei soluţii de comerţ online a 

produselor destinate sectorului sanitar medical”, co-fi nanţat prin Fondul European de 

Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor 

și Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia 

Informaţiei și Comunicaţiilor pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 218.872,57 lei, din care asistenţa fi nanciară 

nerambursabilă este de 122.653,57 lei.

Proiectul a fost implementat în localitatea Cluj Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5, judeţul Cluj, 

cod poștal 400141 pe o durată de 16 luni.

Rezultatele proiectului:

• 2 module funcţionale ale sistemului informatic

• 3 categorii de produse/servicii disponibile spre comercializare electronică

• 4 persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact Lorin Sîntămărian

Funcţie: Reprezentant legal

Tel. 0753-094.703, Fax: 0364-100.733, e-mail: offi ce@medicalcass.ro

Daciana Derda

Noii liberali turdeni au 

anunţat într-o conferinţă 

de presă că au demarat 

activităţile politice care 

vor duce la câştigarea ale-

gerilor în 2016 dar şi ţinta 

electorală a următoarelor 

alegeri locale: postul de 

primar, cel de viceprimar 

şi un număr de 10 consili-

eri locali.

Cristian Felezeu şi Bogdan 

Bulgaria sunt cele două opţi-

uni dintre care se va alege cel 

care va reprezenta PNL Turda 

la alegerile locale de anul vii-

tor.

Bogdan Bugaria este direc-

tor general al ASA Cons Ro-

mania & ASA Epitoipari Hun-

gary (CONSOLIS group RO & 

H) şi este primul candidat la 

Primăria Turda care vine din 

mediul privat, iar Cristian Fe-

lezeu ocupă în prezent func-

ţia de consilier local.

Printre priorităţile enume-

rate de cei doi candidaţi la 

funcţia de primar se afl ă şi re-

lansarea economică a oraşu-

lui, coroborate cu dezvoltarea 

infrastructurii şi moderniza-

rea turismului, un accent de-

osebit se va pune şi pe dez-

voltarea industriei, care în opi-

nia lor reprezintă punctul stra-

tegic pe care administraţia lo-

cală turdeană va trebui să se 

axeze în perioada 2016-2020.

De asemenea, va fi  lansa-

tă şi o platformă online de 

consultare a cetăţenilor.

Reamintim că în luna mar-

tie a acestui an, actualul pri-

mar, Tudor Ştefănie a anun-

ţat că nu mai candidează pen-

tru un nou mandat. Acesta a 

precizat că PNL are resurse 

pentru a găsi un nou candi-

dat „ va fi  o competiţie des-

chisă în interiorul partidului, 

la care e bine să participe cât 

mai mulţi, fi ecare urmând a 

se valida în faţa electoratu-

lui, testul fi nal fi ind undeva 

la începutul anului viitor, 

când se va face un sondaj de 

opinie în ceea ce priveşte de-

semnarea candidatului” men-

ţiona la acea vreme Tudor 

Ştefănie.

Cine-l înlocuieşte 
pe Ştefănie la Primărie?

Asocierea formată din fi r-

mele Tecnic Consulting 

Engeneering şi Egis 

România a câştigat la 

începutul anului contrac-

tul prin care verifi cau 

calitatea lucrărilor făcute 

între Aiud şi nodul rutier 

de la Decea. 

Un serviciu plătit cu 1,1 mi-

lioane de euro, în cea mai ma-

re parte bani europeni. Un ra-

port al Companiei de Auto-

străzi atrage atenţia asupra 

unor nereguli descoperite în 

documentele cu care cele do-

uă fi rme au câştigat licitaţia. 

Cele două fi rme au misiunea 

de a superviza lucrările pen-

tru 12 kilometri din autostra-

da Sebeş–Turda.

Compania de Drumuri acu-

ză de fals două fi rme care s-au 

asociat şi au câştigat un con-

tract de peste un milion de eu-

ro, după ce au dat informaţii 

neadevărate în actele prezen-

tate la licitaţie. Şefi i de la Dru-

muri ştiu de această problemă 

din luna mai. Deocamdată, în-

să, nu au depus nicio plânge-

re penală, iar contractul a ră-

mas în picioare. Acestea au tre-

cut ca expert independent pen-

tru proiect un angajat al Direc-

ţiei Regionale de Drumuri Ti-

mişoara, ceea ce este ilegal. In-

formaţiile au ajuns şi la urechi-

le membrilor Consiliului de Ad-

ministraţie al CNADNR, care, 

pe 8 mai, au împuternicit con-

ducerea Companiei să pună ca-

păt contractului şi să sesizeze 

organele abilitate. Au trecut de 

atunci două luni, iar procedu-

rile abia dacă au demarat. Ofi -

cialii Companiei de Autostrăzi 

au transmis că se fac paşii le-

gali pentru rezilierea contrac-

tului, iar că organele compe-

tenţe vor fi  sesizate când se va 

termina procedura.

Firmele implicate nu par a 

şti despre ce este vorba. Într-un 

răspuns pentru Digi24, compa-

nia Egis, în actele căreia s-ar fi  

descoperit neregulile, nu comen-

tează acuzaţiile, dar susţine că 

nu are informaţii că i-ar fi  lua-

tă lucrarea. Cealaltă fi rmă, Tec-

nic Consulting Engeneering, a 

refuzat orice dialog. Această so-

cietate a fost unul din proiec-

tanţii celor 22 de kilometri din 

Cunţa şi Sălişte, parte a auto-

străzii Sibiu – Orăştie. Pe tron-

sonul respectiv au apărut pro-

bleme – asfaltul a luat-o la va-

le pe anumite porţiuni. Recent, 

cei de la Tecnic şi-au mai adju-

decat un contract, cel pentru ac-

tualizarea studiului de fezabili-

tate al autostrăzii Sibiu-Piteşti. 

Valoarea contractului este de 6,5 

milioane de euro. Potrivit Direc-

ţiei de Luptă Antifraudă, în ca-

zul descoperirii de nereguli la 

un proiect cu fonduri europene 

se aplică penalităţi. Problemele 

de la licitaţii au costat România, 

până acum, peste 250 de mili-

oane de euro numai pe Progra-

mul de Transport.

În luna aprilie a acestui an, 

Monitorul de Cluj scria des-

pre faptul că în zona viaduc-

tului de la Aciliu există restric-

ţii de viteză la tot pasul, fi -

suri în asfalt, parapete rupte 

pe care nu le repară nimeni, 

garduri care numai „de pro-

tecţie“ nu se mai pot numi. 

Şoseaua care a înghiţit 1,5 mi-

liarde de lei încă pare depar-

te de fi nalizare, deşi a fost da-

tă în folosinţă în plină cam-

panie electorală. O lună mai 

târziu, în luna mai, Monito-

rul de Cluj atrăgea atenţia că 

reparaţia fi surii apărută în no-

ul lot de autostradă dintre Să-

lişte şi Cunţa, în zona viaduc-

tului de la Aciliu, nu a avut o 

viaţă prea lungă: denivelările 

au apărut din nou, iar asfal-

tul a început să cedeze la nici 

30 de zile de la reparaţii. A-

ceste valuri urmează exact 

cursul fi surii acoperită pe 24 

aprilie, iar diferenţele de ni-

vel depăşesc zece centimetri, 

fapt care pune la serioase în-

cercări amortizoarele maşini-

lor care folosesc banda întâi.

În iarna acestui an, cei de 

la CNADNR spuneau într-un 

comunicat ofi cial că lucrările 

de refacere a zonei impun în-

chiderea totală a trafi cului pe 

aproximativ 250 de metri pe 

parcursul a două luni.

Construcţia Autostrăzii Se-

beş-Turda a fost scoasă la lici-

taţie în luna iulie a anului 2014, 

de Compania Naţională de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţionale 

din România. Valoarea totală 

a investiţiei pentru construc-

ţia celor 70 de kilometri este 

de 4.643.146.000 lei, potrivit 

hotărârii de guvern şi este îm-

părţită în patru loturi.

În cât timp o va lua la vale 
și Autostrada Sebeș–Turda ?
Autostrada Sebeş–Turda a fost dată pe mâna unei firme responsabile de dezastrul de la Autostrada Sibiu–Orăştie.

A1 este un etern şantier
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Arhiepiscopia Vadului, 

Feleacului şi Clujului a 

inaugurat marţi, 7 iulie, 

Centrul misionar de tine-

ret „Ioan Bunea” din jude-

ţul Bistriţa-Năsăud.

La eveniment au partici-

pat ierarhi din Mitropolia Clu-

jului, consilieri eparhiali, pre-

oţi şi protopopi din Arhiepi-

scopie, precum şi reprezen-

tanţi ai autorităţilor locale şi 

judeţene.

Inaugurarea a început de 

la ora 17:00 cu săvârşireasluj-

bei de sfi nţire de către un so-

bor de arhierei şi preoţi în 

frunte cu Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei.

După slujba de sfi nţire, a 

fost inaugurată biblioteca 

„Sfântul Ioan Iacob”, care va 

funcţiona în cadrul centrului 

ca fi lială a Bibliotecii judeţene 

„George Coşbuc” din Bistriţa 

şi a fost lansat un volum de-

dicat memoriei Părintelui Pro-

fesor Ioan Bunea, patronul spi-

ritual al aşezământului.

Demarate în vara anului 

2012, lucrările la Centrul mi-

sionar de tineret „Ioan Bunea” 

din Sângoerz Băi au fost sus-

ţinute permanent de către În-

altpreasfi nţitul Părinte Arhie-

piscop şi Mitropolit Andrei, 

construcţia fi nalizându-se în 

numai trei ani.

Clădirea Centrului de tine-

ret de la Sângeorz-Băi este la 

ora actuală cea mai modernă 

din ţară, cu o capacitate de 

70 locuri de cazare, o biblio-

tecă, o sală multifuncţională, 

săli de mese şi cabinet medi-

cal, toate completate de spa-

ţii de recreere, terenuri de 

sport şi zone de relaxare.

Finalizarea lucrărilor, într-un 

timp atât de scurt a fost posi-

bilă cu spirjinul fi nanciar ofe-

rit de Consiliul Judeţean Bistri-

ţa-Năsăud, dar şi prin donaţii-

le preoţilor şi ale credincioşilor 

din întreaga Arhiepiscopie, ca-

re au înţeles importanţa unui 

astfel de proiect pentru misiu-

nea Bisericii cu tinerii.

Situat într-un ambient ge-

ografi c deosebit, Centrul îşi 

propune să le ofere tinerilor 

un climat sănătos în care aceş-

tia să se recreeze, să-şi clă-

dească un orizont spiritual so-

lid şi o viaţă mai bună, pen-

tru a putea dărui bunătate co-

munităţii în care trăiesc. Aici 

vor fi  organizate tabere, acti-

vităţi diverse pentru tineri, se-

siuni de comunicări, confe-

rinţe sau training-uri.

Centru de tineret, inaugurat la Sângeorz-Băi

Proasta organizare a sis-

temului sanitar româ-

nesc, litigiile dintre medi-

cii Spitalului Judeţean 

Cluj şi spaima unui 

manager că spitalul pe 

care îl conduce ar fi  

putut fi  acuzat de mal-

praxis – au luat şansa la 

viaţă micuţei Sara Maria 

Şendroiu. 

Fetiţa s-a născută prematur, 

la Cluj, cu o malformaţie con-

genitală gravă – hernie diafrag-

matică şi a decedat la câteva ore 

de la naştere în ambulanţa ca-

re o transporta la Chirurgie Pe-

diatrică în aşteptarea unui eli-

copter care s-o ducă la Spitalul 

„Marie Curie” din capitală.

Profesorul Constantin Ciu-

ce, şeful Secţiei de Chirurgie 

1, din cadrul Spitalului Jude-

ţean Cluj, a declarat că ar fi  

operat-o pe fetiţă, dacă nu s-ar 

fi  izbit de binecunoscuta bi-

rocraţie românească.

Operaţia nu a fost făcută, 

iar fetiţa a decedat după cinci 

ore de la naştere, în ambu-

lanţa care o transporta între 

spitale, după o bâlbâială ge-

nerală. Profesorul Ciuce nu 

a fost lăsat de managerul spi-

talului, Petru Şuşcă, să ope-

reze pe motiv că nu are spe-

cializare în chirurgie pedia-

trică, aşa cum prevăd norme-

le legale. Profesorul Ciuce s-a 

arătat indignat, mai ales că, 

în trecut, după cum a decla-

rat, el a mai operat şase co-

pii, care s-au născut cu ace-

eaşi gravă malformaţie, şi toţi 

au supravieţuit.

„În niciunul dintre aceste 

şase cazuri nu am fost între-

bat niciodată dacă am speci-

alitatea de chirurgie pediatri-

că. Este vina mea pentru că, 

de-a lungul timpului, niciun 

manager şi nimeni altcineva 

nu m-a întrebat din punct de 

vedere administrativ, şi ier-

taţi-mă, sigur că par ignorant, 

dar preocuparea mea a fost 

perfecţionarea profesională 

şi nu legislaţia. Ori, pe par-

tea profesională, nimeni nu 

mi-a atras atenţia că practic 

o profesie ilegală!”, a spus 

chirurgul clujean. Între ma-

nagerul spitalului şi profeso-

rul Ciuce există o dispută mai 

veche, acesta din urmă acu-

zându- l pe economist, întro 

plângere penală, de abuz în 

serviciu. Ministerul Sănătăţii 

a dispus nu doar ca Direcţia 

Judeţeană de Sănătate Publi-

că să meargă în control, dar 

a şi constituit o comisie de 

evaluare medicală a cazului, 

care va descinde astăzi în te-

ritoriu. Comisia e formată din 

reprezentanţi ai Colegiului 

Medicilor, ai Ministerului Să-

nătăţii, chirurgi pediatri şi 

medici neonatologi.

Nota 4 la managementul 
de caz

Managerul Petru Şuşcă a 

precizat pentru presa locală că 

este ilegal ca medicii de adulţi 

să trateze copiii şi că spitalul 

pe care îl conduce nici nu avea 

dotarea necesară aşa cum are 

Spitalul de copii către care fu-

sese trimisă fetiţa. Prin urma-

re, după naşterea fetiţei, prof. 

Ciuce nici măcar nu a fost con-

tactat de neonatologii care s-au 

ocupat de caz, deşi părinţii fe-

tiţei şi-au dat acordul expres 

ca nou-născutul să fi e operat 

de acesta. „Nu puteam merge 

la neonatologie să smulg co-

pilul! Nu ştiu care ar fi  fost 

şansele de supravieţuire, nu 

am spus niciodată că şansele 

vor fi  de sută la sută, dar mă-

car am fi  încercat să facem ce-

va. Ăsta e marele meu regret”, 

a spus Ciuce.

Tatăl copilului, strigăt 
de ajutor: Fetiţa avea 
o şansă la viaţă

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. În 

ultimii 20 de ani, domnul pro-

fesor Ciuce a operat copii cu 

rezultate bune. Ne gândim să 

apelăm la instanţele judecă-

toreşti şi să dăm în judecată 

conducerea spitalului, pentru 

că a refuzat să îl lase pe dom-

nul Ciuce să ne opereze feti-

ţa. Nu cerem despăgubiri, ci 

vrem ca alţi părinţi să nu mai 

treacă prin aceleaşi drame”, 

a precizat Dănuţ Şendroiu.

„Putem să operăm dacă nu 

avem specialitate? Eu, ca ma-

nager, pot lua decizii peste le-

gislaţie? Ce se întâmpla dacă 

aprobam solicitarea de opera-

ţie, iar copilaşul murea pe ma-

sa de operaţie? Eu nu am pu-

tut să îmi asum această răs-

pundere. Faptul că părintele 

a solicitat, nu ne absolvea de 

vină. Nu am nimic cu dom-

nul Ciuce, dar dacă opera co-

pii de 20 de ani nu putea fa-

ce o structură de copii, nu pu-

tea să îşi facă specialitatea? 

Altfel, ajungem ca un neuro-

chirug să opereze un apendi-

ce. Domnul Ciuce ar trebui să 

îşi facă specialitatea de chi-

rurgie pediatrică şi să facem 

în structura spitalului un com-

partiment pentru copii”, a 

menţionat managerul Spita-

lului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj, Petru Şuşcă.

Ce a uitat să menţioneze 

Petru Şuşcă este faptul că 

profesorul Constantin Ciuce 

a făcut în urmă cu doi ani o 

cerere privind înfi inţarea unui 

compartiment de chirurgie 

pediatrică unde să i se per-

mită să opereze copii, dar 

documentul a fost ignorat de 

conducerea Spitalului Jude-

ţean.

Chirurgul ignorat de Petru Şuşcă 
mai salvase viețile a şase copii
Cazul nou-născutului de la Cluj, care a decedat în timp ce medicii şi administraţia spitalului se certau, 
scoate la iveală gravele probleme ale sistemului medical.

Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei i-au transmis managerului 
Petru Șușcă o listă cu șase întrebări la care să răspundă în 
acest caz.

1.  Dacă totuși copilul nu avea nici o șansă, cum se încearcă 
acum a se acredita, de ce aţi vrut să-l transferaţi la 
București la Spitalul Marie Curie? (Copilul avea o șansă la 
Cluj, pentru care părinţii v-au implorat!)

2.  Vi s-a spus că transportul cu elicopterul reprezintă un risc 
și că acesta se asumă numai dacă nu e un alt medic în 
Cluj care să-l opereze?

3.  La început v-aţi certat pe transferul la Sf. Marie Curie, iar 
după scandal, brusc, copilul putea fi  operat la Spitalul de 
Copii. Nu credeţi că aţi irosit din timpul bebelușului?

4.  Aţi folosit pentru transportul nou-născutului ambulanţa 
de transport a Neonatologiei, dotată inclusiv cu incuba-
tor?

5.  Dacă doctorul Constantin Ciuce a mai operat, la fel de ile-
gal, cum spuneţi, șase copii având același diagnostic și 
toţi trăiesc, ce sufl et aţi avut de a vă pune contra salvării 
vieţii bebelușului?

6.  Domnule ministru Bănicioiu, cum aveţi de gând să rezol-
vaţi criza de medici pediatri?

Șase întrebări pentru Petru Șușcă 
și sistem

OPERAȚII

6
copii care sufereau 
de aceeași 
malformație ca cea 
a Sarei Maria, hernie 
diafragmatică, au fost 
operați cu succes 
de prof. Ciuce și toți 
trăiesc

Doctorul Constantin Ciuce, șeful secției Clinice Chirurgie Generală I din cadrul Spitalului Clinic Județean 
de Urgență (SCJU) Cluj
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Promovabilitatea la exa-

menul de bacalaureat în 

judeţul Cluj este de 

82,18%, mai mare decât 

cea înregistrată anul tre-

cut, când a fost 73,91%, 

iar un singur absolvent a 

reuşit să obţină media 10, 

comparativ cu zece câţi 

au fost în 2014.

Reprezentanţii Inspectora-

tului Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj au declarat, marţi, într-o 

conferinţă de presă, că rezul-

tatele obţinute sunt foarte bu-

ne, fi ind mai mari cu aproa-

pe zece procente faţă de anul 

trecut. „Rezultatele la bacala-

ureat din acest an în judeţul 

Cluj sunt foarte bune, promo-

vabilitatea este de 82,18%, 

mai mare cu aproape 10% fa-

ţă de anul trecut, când a fost 

de 73,91%. Este un singur 

elev cu media 10, o elevă de 

la Colegiul Naţional «Emil Ra-

coviţă», la specializarea Ştiin-

ţele Naturii”, a declarat un re-

prezentat al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Cluj. Potrivit 

acestuia, 796 de absolvenţi de 

liceu au obţinut medii între 9 

şi 9,99.

„Ca rezultate slabe avem 

promovabilitate de 20% la un 

liceu tehnologic din Dej sau 

de 32% la unul din Huedin”, 

a afi rmat ofi cialul.

Anul acesta au fost pre-

zenţi la examenul de bacala-

ureat peste 4.800 de absol-

venţi din judeţul Cluj, doi fi -

ind eliminaţi pentru că au co-

piat.

Lucrările absolvenţilor din 

judeţul Cluj au fost corectate 

la Oradea.

Clujul, cel mai ridicat 
nivel de promovare

Promovabilitatea la prima 

sesiune a bacalaureatului es-

te de 66,41% înainte de solu-

ţionarea contestaţiilor, cu pes-

te şapte procente mai mare 

decât anul trecut (59,25%), 

cel mai ridicat nivel de pro-

movare fi ind în judeţele Cluj 

(82,18%) şi Braşov (78,74%), 

iar cel mai scăzut în Giurgiu 

(36,06%). Anul trecut, pro-

movabilitatea la bacalaureat 

a fost în judeţul Cluj de 

73,91%, fi ind înregistrate ze-

ce medii de 10.

În judeţul Cluj au fost în-

registrate licee cu promovabi-

litate sută la sută la bacalau-

reat, precum Colegiul Naţio-

nal “Emil Racoviţă”, Liceul 

Teoretic “Zsigmond Janos”, 

Liceul Teoretic “Gheorghe Şin-

cai” sau Liceul Teoretic “Ni-

colae Bălcescu”, toate din 

Cluj-Napoca.

La prima sesiune a exame-

nului de bacalaureat, înainte 

de contestaţii sunt 63 de me-

dii de 10, în scădere faţă de 

anul trecut, când au fost 104. 

Cele mai multe medii de 10, 

respectiv nouă, sunt în jude-

ţul Timiş.

Dintre candidaţii care au 

susţinut examenul la nivel na-

ţional, 53.336 au fost respinşi, 

respectiv 37.219 din promo-

ţia curentă şi 16.117 din pro-

moţiile anterioare.

Câţi elevi au dat 
examenul 
de Bacalaureat

Din totalul celor 168.939 

de candidaţi înscrişi, la prima 

sesiune a examenului s-au 

prezentat 159.703, dintre ca-

re 137.475 din promoţia cu-

rentă şi 22.228 din promoţii-

le anterioare, iar alţi 9.236 de 

candidaţi au absentat. Din 

examen au fost eliminaţi 303 

elevi, pentru fraudă sau ten-

tativă de fraudă. La sesiunea 

iunie-iulie a Bacalaureat 2015 

s-au înscris 168.945 de absol-

venţi, cu peste 7.000 mai mul-

ţi decât în aceeaşi sesiune a 

anului trecut. Cei mai mulţi 

dintre candidaţii înscrişi, re-

spectiv 163.462, au absolvit 

liceul la forma de învăţământ 

zi, 2.943 au urmat cursurile 

liceale la seral şi 2.540 la frec-

venţă redusă, potrivit Minis-

terului Educaţiei.

Clujul, cel mai rid
Elevii clujeni sunt fruntaşii ţării la examenul de bacalaurea

O elevă îşi strânge în braţe mama de bucurie pentru că a obţinut o notă bună la bac

Două eleve îşi caută numele pe listă pentru a afl a ce note au obţinut la 
examenul maturităţii

O elevă se bucură că a trecut cu bine de emoţiile examenului

108 candidaţi din cei 191 

care au susţinut exame-

nul de bacalaureat la 

Colegiul Tehnic „Unirea” 

din Ştei din Bihor, unde 

există suspiciuni de frau-

dă, au fost eliminaţi, iar 

aproximativ 40 de cadre 

didactice sunt cercetate 

disciplinar, fi ind depusă 

şi o sesizare penală la 

Poliţie.

Şeful Inspectoratului Şco-

lar Judeţean (ISJ) Bihor, Ni-

colae Avram, a declarat că 108 

candidaţi care au susţinut una 

dintre probele de la bacalau-

reat la Colegiul Tehnic „Uni-

rea” din Ştei au fost eliminaţi.

Conform sursei citate, aceş-

tia au susţinut una din probe 

în zece săli de clasă, unde 

profesorii supraveghetori şi 

membrii comisiei de bacala-

ureat ar fi  fost implicaţi în fra-

udarea examenului.

În şcoala respectivă au sus-

ţinut examenul 191 de cadi-

daţi în 14 săli, iar în zece din-

tre acestea s-ar fi  copiat.

„Am studiat imaginile în-

registrate de sistemele de su-

praveghere video şi se vede 

clar cum candidaţii schim-

bau între ei ciornele, fi ind 

ajutaţi chiar de către profe-

sorii supraveghetori”, a de-

clarat inspectorul şcolar ge-

neral.

Avram a precizat că apro-

ximativ 40 de cadre didacti-

ce, respectiv toată comisia de 

bacalaureat şi ceilalţi profe-

sori implicaţi, sunt cercetaţi 

disciplinar.

108 candidaţi, eliminaţi 
după frauda de la Bac din Bihor
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dicat nivel de promovare la BAC
at din acest an, deși doar un elev a reușit să ia nota 10 pe linie.

Topul liceelor din Cluj 
după promovabilitate

TOP 10 judeţe privind rata de promovare la Bac 2015

1 COLEGIUL NAŢIONAL „EMIL 
RACOVIŢĂ” CLUJ 

3 LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL 
VLAICU” CLUJ 

5LICEUL TEORETIC CRESTIN PRO 
DEO CLUJ

7LICEUL TEORETIC „NICOLAE 
BĂLCESCU” CLUJ

9LICEUL TEORETIC „ONISIFOR 
GHIBU” CLUJ

2 LICEUL „JANOS ZSIGMOND” 
CLUJ 

4 LICEUL TEHNOLOGIC „VIRGIL 
MADGEARU” CLUJ

6 LICEUL TEORETIC „GHEORGHE 
ŞINCAI” CLUJ

8 TRANSYLVANIA COLLEGE

10 COLEGIUL NAŢIONAL 
„GEORGE COŞBUC” CLUJ

rată de promovare

100%
87 de elevi 
promovați

rată de promovare

100%
6 elevi promovați

rată de promovare

100%
9 elevi promovați

rată de promovare

100%
124 de elevi 
promovați

rată de promovare

99,19%
122 de elevi 
promovați

rată de promovare

100%
54 de elevi 
promovați

rată de promovare

100%
5 elevi promovați

rată de promovare

100%
134 de elevi 
promovați

rată de promovare

100%
5 elevi promovați

rată de promovare

99,18%
121 de elevi 
promovați

1. Cluj

82,2%
2. Brașov

78,74%
3. Bacău

78,34%
4. Sibiu

76,81%
5. Brăila

76,6%
6. Iași

76,3%
8. Prahova

74,4%
7. Galați

74,6%
9. Alba

74,2%
10. Satu Mare

73,4%

Fiica cea mare a primarului 
Emil Boc a obţinut 
media 9,56 la bacalaureat
Fiica cea mare a primaru-

lui municipiului Cluj-

Napoca, Emil Boc, a obţinut 

media 9,56 la examenul de 

bacalaureat, ea absolvind 

Liceul Teoretic ”Gheorghe 

Şincai” din oraş.

Potrivit rezultatelor posta-

te, marţi, pe site-ul Ministeru-

lui Educaţiei, Cezara Boc a lu-

at nota 9,2 la limba şi litera-

tura română, 9,5 la istorie şi 

10 la logică, argumentare şi 

comunicare.

Media fi nală obţinută la 

bacalaureat de fi ica cea ma-

re a lui Emil Boc este 9,56.

Cezara Boc a absolvit Liceul 

Teoretic ”Gheorghe Şincai” din 

Cluj-Napoca, specializarea ştiin-

ţe sociale, fi ind un ”utilizator 

avansat la competenţe digitale”.

Şi Emil Boc a absolvit ace-

laşi liceu, iar fi ica sa cea mi-

că, Patricia, este elevă la ace-

eaşi unitate de învăţământ, ur-

mând ca din toamnă să urme-

ze cursurile clasei a X-a.calaureat

Singura absolventă cu media 10 
la Bac din Cluj vrea să devină medic 
Singura absolventă din 

judeţul Cluj care a obţinut 

media 10 la bacalaureat, 

Ana Gheorghe Milea, a 

absolvit Colegiul Naţional 

„Emil Racoviţă” şi vrea să 

devină medic, urmând să 

dea admitere la 

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie (UMF) „Iuliu 

Haţieganu” Cluj-Napoca.

Ana Gheorghe Milea a de-

clarat, marţi, că s-a pregătt con-

stant pe tot parcursul anului 

pentru examenul de bacalaure-

at, nu pe ultima sută de metri.

„Sunt bucuroasă pentru a-

ceastă medie de 10 obţinută. A 

fost multă muncă şi în primul 

rând aş vrea să mulţumesc pro-

fesorilor de la liceul nostru ca-

re s-au implicat foarte mult, la 

toate materiile. Pentru bacalau-

reat m-am pregătit constant, pe 

tot parcursul anului, nu pot să 

spun că a fost o perioadă când 

m-am pregătit mai mult. Nu am 

lăsat totul pe ultima sută de me-

tri, astfel încât nu mi-a fost greu 

în ultima perioadă. Acum mă 

pregătesc să dau admitere la 

UMF Cluj-Napoca, la Medicină 

Generală, vreau să devin me-

dic, încă nu m-am gândit la vreo 

specializare. Sper să fi e totul în 

regulă”, a spus absolventa.

„Nu aş putea să spun că am 

cuantificat orele de 

pregătire...m-am pregătit con-

stant în toţi anii de liceu şi din 

acest motiv nu am fost nevoită 

să acumulez toate cunoştinţele 

pe ultima sută de metri. Consi-

der că învăţământul românesc 

oferă o pregătire foarte bună ce-

lor interesaţi, iar părţile negati-

ve prefer să nu le comentez eu”, 

a mai menţionat Ana Milea.

Ana Gheorghe Milea a ob-

ţinut note de 10 la limba şi li-

teratura română, matematică 

şi biologie. „Colegii de clasă, 

profesorii şi conducerea şcolii 

m-au felicitat pentru rezultat”, 

a spus aceasta. © monitorulcj.ro

© monitorulcj.ro
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IMOBILIARE

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 coasă rotativă 185 du-
pă tractor, stare bună, preţ 
2400 lei. Tel 0724443744. 
(1.72)

¤ 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 ţigări 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 
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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-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

0757-907842 sau 0730-228091 
zilnic 10.00-18.00.

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)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă. 
Ofer 30 lei/bucată. Tel 
0727-590355 (2.52*)

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

 ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. 
mag.)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Transformarea (div.)
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc., episodul 4)
18:30 Istorii de buzunar 
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., episodul 8)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Ediţie specială (live)
21:50 Robin Sharma@București
22:00 Starea naţiei – Best Of
23:10 Hesher (sua, 2010, 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 (emis. 
info.) (live)
20:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:00 Un show păcătos (div.)

PRO TV

12:00 Case cu personalitate (en-
gl., 2011, episodul 4)
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
21:00 Fotbal Supercupa Româ-
niei: Steaua – ASA Târgu Mureș
23:15 Știrile Pro TV

23:45 Jane și Maura: Detectivi 
în Boston (sua, 2010, s. poliţist, 
sezonul 3, episodul 1)

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 11)
16:00 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 18)
18:00 Focus 
19:30 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 1, episodul 5)
20:30 Cronica netului (2014, 
mag. de div., sezonul 3, epi. 4)
21:00 Nunţi de poveste (reality 
show, sezonul 1, episodul 4)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 23)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 107)

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 (emis. info.)
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 Sport confi denţial 
14:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) – Ediţia 28
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’
16:30 Liga I: FC Viitorul Con-
stanţa – Petrolul Ploiești
18:30 Retrospectiva ligii 1. Eta-
pa 33 (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 43)
21:00 Liga Magazin
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
23:00 Retrospectiva ligii 1. Eta-
pa 33

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

ACORD DE MEDIU

„S.C. DYNAMIC LOGISTICS CENTER S.R.L anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „AMPLASARE PANOURI 
FOTOVOLTAICE”, propus a fi  amplasat în localitatea Luncani, 
comuna Luna, FN, judetul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul S.C. 
DYNAMIC LOGISTICS CENTER S.R.L strada Mihai Viteazu, 
nr. 1, bl. D, Scara C, Ap. 39, municipiul Campia Turzii, judetul 
Cluj, în zilele de luni pana vineri între orele 08:30-14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni – vineri între orele 
8.30-14.00, precum și la următoarea adresă de e-mail : 
offi ce@apmcj.anpm.ro.”
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PUBLICITATE

ANUNȚ DE ANGAJARE

Organizează
- în data de 14.07.2015, la sediul Primăriei din Turda, între 

orele 09:00- 16:00, interviuri în vederea angajării de

Operatori/ Manipulanți
Contractul de muncă se încheie până la sfârșitul lunii 

noiembrie, cu posibilitate de prelungire pe perioadă 
nedeterminată, în funcție de performanțele individuale 
obținute.

Benefi cii
•  Salariul de încadrare de 1050 lei brut pentru primele 

6 luni;
•  După 6 luni de contract, salariul de încadrare se mărește 

la 1200 lei brut;
•  ,,Bonus de prezență” de 100 de lei brut lunar;
•  Bonus de performanță, după 6 luni petrecute în 

companie, în valoare de 1200 lei brut pe an;
•  Tichete de masă pentru fi ecare zi lucrată, în medie de 

196 lei lunar;
•  Masă caldă, gratuită, asigurată în cantina din cadrul 

fabricii, în valoare de 230 de lei;
• Transport gratuit;
•  Suport medical gratuit asigurat de companie în incinta 

fabricii, de către un medic de medicina muncii.

Condiții de muncă
• Temperatură constantă în orice perioadă a anului;
• Mediu de lucru curat;
•  Program de lucru efectiv de 7 ore și 30 de minute, la 

care se adaugă o pauză de 30 de minute;
• Respect și înțelegere din partea colegilor și a superiorilor.

Pentru personal calificat (Stivuitoriști, Tehnicieni 
Mentenanță, Tehnicieni Calitate), oferta de muncă este 
adaptată specifi cului postului.

Vă rugăm să aveți la dumneavoastră o copie după 
buletin.

 

Peste 800 de milioane de 

persoane trăiesc în sără-

cie extremă şi suferă de 

foame, în pofi da faptului 

că Obiectivele Mileniului 

pentru Dezvoltare (OMD) 

ale ONU au înregistrat cea 

mai mare reuşită din isto-

ria eforturilor în lupta 

împotriva sărăciei, anun-

ţă Naţiunile Unite.

Numărul persoanelor care 

trăiesc în sărăcie extremă – 

cu mai puţin de 1,25 dolari 

pe zi – a scăzut cu mai mult 

de jumătate, la 836 de mili-

oane, de la 1,9 miliarde câte 

erau în 1990, a anunţat ONU, 

într-un raport care analizea-

ză opt obiective de dezvolta-

re enunţate în Declaraţia Mi-

leniului, în 2000.

„În urma unor progrese pro-

funde şi consistente, ştim acum 

că sărăcia extremă poate fi  era-

dicată peste încă o generaţie”, 

a declarat secretarul general al 

ONU Ban Ki-moon (foto), ci-

tat într-un comunicat.

„Obiectivele Mileniului 

pentru Dezvoltare au contri-

buit în mare măsură la aces-

te progrese şi ne-au arătat cum 

guvernele, companiile şi so-

cietatea civilă pot coopera şi 

atinge progrese majore”, a 

adăugat el.

Însă progresele înregistra-

te au fost inegale, atât la ni-

vel de regiuni, cât şi de ţări, 

subliniază ONU, iar noul pro-

gram de dezvoltare durabilă 

este necesar să se concentre-

ze asupra inegalităţilor, pen-

tru a îmbunătăţi viaţa celor 

mai săraci şi mai vulnerabili.

Lideri lumii urmează să ad-

opte un nou set de obiective 

de dezvoltare – cunoscut sub 

numele de Obiective de Dez-

voltare Durabilă (ODD) – în 

cadrul unui summit ONU, în 

septembrie. Noile obiective 

vizează eradicarea sărăciei pâ-

nă în 2030.

Numărul copiilor care mor 

înainte să împlinească vârsta 

de cinci ani a scăzut cu pes-

te jumătate, începând din 1990 

încoace, însă 16.000 de copii 

continuă să moară zilnic, cea 

mai mare parte dintre ei din 

cauze care pot fi  prevenite, se 

subliniază în raport.

Mulţumită investiţiilor în 

lupta împotriva unor boli ca SI-

DA şi malaria, noile infectări 

cu HIV au scăzut cu 40% în 

perioada 2000-2013, iar numă-

rul persoanelor care mor de 

malarie cu aproape jumătate, 

începând din 1990 încoace.

Peste 800 de milioane 
de persoane trăiesc 
în sărăcie extremă

O nouă cerere de ajutor 

fi nanciar din partea 

Greciei este „iminentă”, a 

anunţat marţi preşedinte-

le Eurogrupului, Jeroen 

Dijsselbloem, la fi nalul 

unei noi reuniuni a miniş-

trilor de fi nanţe din zona 

euro.

„Nu am primit astăzi o scri-

soare care să ofi cializeze o 

nouă cerere de ajutor din par-

tea Atenei”, a spus Dijsselblo-

em în faţa presei la Bruxelles. 

„O aşteptăm foarte curând şi 

va exista o nouă reuniune a 

Eurogrupului pentru a o ana-

liza”, a adăugat el.

Prim-ministrul grec Alexis 

Tsipras va fi  audiat miercuri 

în plenul Parlamentului Euro-

pean de la Strasbourg, la trei 

zile după referendumul din 

Grecia prin care a fost respins 

un plan de reforme propus de 

creditorii ţării, informează 

marţi o sursă guvernamenta-

lă greacă.

Preşedintele Parlamentu-

lui European, Martin Schulz, 

a confi rmat pe contul său de 

Twitter prezenţa lui Alexis 

Tsipras în cadrul unei sesi-

uni a parlamentului consa-

crate negocierilor în curs în-

tre Grecia şi creditorii săi. 

Mai mulţi parlamentari eu-

ropeni şi-au exprimat dorin-

ţa de a putea avea un dialog 

cu premierul grec asupra 

acestor chestiuni, cum s-a 

întâmplat marţi cu preşedin-

tele Comisiei Europene, 

Jean-Claude Juncker.

Dezbaterea va avea loc la 

ora locală 09.45 (07.45 GMT). 

Grupul ALDE din Parlamen-

tul European a apreciat într-un 

comunicat dat publicităţii 

marţi că „a venit timpul ca 

Alexis Tsipras să-şi asume res-

ponsabilităţile şi să le explice 

cetăţenilor europeni ce inten-

ţionează să facă pentru a men-

ţine intactă zona euro”.

O intervenţie a premieru-

lui grec în PE urma să aibă 

loc la fi nele lui iunie, dar a 

fost anulată din cauza nego-

cierilor atunci în curs la Bruxel-

les între Grecia şi creditorii 

săi.

După referendumul de du-

minică soldat cu victoria ta-

berei opozanţilor ultimelor re-

forme propuse de UE şi FMI, 

responsabilii greci s-au întâl-

nit pentru prima dată marţi, 

la Bruxelles, cu partenerii lor 

europeni.

Vicecancelarul german şi 

ministru al Economiei, Sig-

mar Gabriel, a recunoscut, 

într-un interviu publicat marţi 

în săptămânalul „Stern”, că 

acceptarea Greciei în zona eu-

ro, în 2001, a fost „o mare na-

ivitate”.

„Din perspectiva actuală, 

admiterea Greciei în zona eu-

ro s-a realizat într-o manieră 

foarte naivă”, a spus Gabriel, 

„dar şi mai rău este că toţi au 

privit timp îndelungat” cum 

ţara se adâncea tot mai mult 

în criză, a adăugat el.

Ministrul german a rezu-

mat lecţia ce trebuie trasă din 

criza greacă în afi rmaţia că 

„niciodată de acum încolo nu 

mai trebuie închişi ochii atunci 

când o ţară nu respectă regu-

lile jocului în Europa”.

În acest sens, Gabriel nu 

s-a referit numai la chestiuni 

economice, ci a subliniat că 

nu trebuie închişi ochii „când 

în Ungaria sunt pervertite re-

gulile jocului democratic din 

Europa sau când în state din 

UE populaţii, precum ţiganii, 

suferă o asemenea discrimi-

nare încât nu le rămâne alt-

ceva de făcut decât să fugă 

din ţară”.

În acelaşi timp, preşedin-

tele social-democraţilor ger-

mani semnalează că ar putea 

apărea posibilitatea unei ie-

şiri a Greciei din zona euro, 

în cazul în care Guvernul de 

la Atena va arăta aceeaşi „dis-

ponibilitate” de a aplica refor-

mele.

„Dacă acum am decide să 

anulăm datoria fără ca Grecia 

să facă schimbări radicale, nu 

s-ar obţine nimic”, a spus mi-

nistrul, subliniind că „se va 

putea vorbi despre posibilita-

tea reducerii datoriei dacă Exe-

cutivul elen demonstrează, la 

rândul său, că va aplica refor-

mele”.

Ajutorul financiar 
pentru Grecia, iminent
Situaţia economică a Greciei intensifică relaţiile cordiale dintre europeni.
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Pugilistul american Floyd 

Mayweather a fost depo-

sedat de titlul de campion 

mondial la categoria wel-

ter, versiunea WBO, pe 

care l-a cucerit după vic-

toria la puncte în faţa fi li-

pinezului Manny 

Pacquiao, pentru că nu 

s-a conformat regulilor, a 

anunţat Organizaţia 

Mondială a Boxului 

(WBO).

Mawyeather, care a înre-

gistrat pe 2 mai a 48-a victo-

rie în tot atâtea meciuri dis-

putate în cariera sa profesio-

nistă, nu a plătit taxa de 

200.000 de dolari pentru lup-

ta cu Pacquiao, până la data 

limită de 3 iulie, WBO deci-

zând în aceste condiţii să-i re-

tragă centura de campion şi 

să declare titlul vacant.

Câştigător la puncte în 

aşa-numitul „meci al seco-

lului”, care i-a dezamăgit în-

să pe iubitorii boxului, bo-

xerul din Statele Unite a în-

casat o bursă de 220 milioa-

ne dolari pentru această lup-

tă, potrivit estimărilor. Po-

trivit regulamentului WBO, 

boxerii trebuie să achite aces-

tei organizaţii 3% din bursă 

pentru un meci cu titlul mon-

dial în joc, cu un plafon de 

200.000 dolari.

WBO a precizat că, toto-

dată, este împotriva regula-

mentului ca boxerii să deţi-

nă titluri la mai multe cate-

gorii, iar Floyd Mayweather 

trebuia să anunţe categoria 

de greutate la care doreşte să 

rămână.

El are la dispoziţie 14 zile 

pentru a face apel, însă este 

puţin probabil ca el să obţină 

câştig de cauză.

În vârstă de 38 ani, Floyd 

Mayweather a anunţat că do-

reşte să dispute încă un meci, 

în luna septembrie, probabil 

ultimul din cariera sa, împo-

triva unui adversar deocam-

dată nestabilit.

În prezent cel mai bun pu-

gilist al planetei, Floyd 

Mayweather este şi cel mai 

bine plătit sportiv din lume, 

din toate timpurile. Doar din 

meciul cu Pacquiao a încasat 

între 220 şi 230 de milioane 

de dolari, incluzând aici şi 

drepturile de imagine. Ajuns 

la 38 de ani, Mayweather es-

te neînvins la profesionişti în 

cele 48 de meciuri şi se poa-

te lăuda cu titluri mondiale 

câştigate la 5 categorii de gre-

utate.

Mayweather a pierdut titlul cucerit 
în fața lui Pacquiao din cauza banilor
Boxerul american deține în acest moment titlurile de campion mondial 
WBA și WBC atât la categoria welter, cât și super-welter.

Două dintre cele mai 

bune înotătoare ale lumii, 

maghiara Katinka Hosszú 

şi olandeza Sharon von 

Rouwendaal, vor lua star-

tul la Campionatele 

Internaţionale de înot ale 

României, care vor avea 

loc la bazinul Dinamo din 

Bucureşti.

Katinka Hosszú este una 

dintre cele mai titrate sporti-

ve ale ultimilor ani. Salba sa 

de succese include o colecţie 

impresionantă de titluri euro-

pene şi mondiale, în bazin 

olimpic şi în bazin scurt. Prin-

tre altele, Katinka Hosszú a 

fost desemnată de trei ori cea 

mai bună sportivă a Ungari-

ei, cea mai bună înotătoare a 

Europei de două ori (2013 şi 

2014), cea mai bună înotătoa-

re a lumii, premiu decernat 

de FINA, în anul 2014, men-

ţionează site-ul ofi cial al Fe-

deraţiei Române de Nataţie şi 

Pentatlon Modern.

Katinka Hosszu este deţi-

nătoarea recordurilor mondi-

ale în probele de 100 metri 

mixt, 200 metri mixt, 100 me-

tri spate şi 200 metri spate, 

toate realizate în bazin scurt, 

de 25 de metri. Înotătoare 

completă, Katinka Hosszú a-

re ca stiluri preferate liber, 

spate şi fl uture, la care se 

adaugă, evident, şi procede-

ul mixt. Visul ei este să devi-

nă anul viitor campioană olim-

pică, motiv pentru care face 

toate eforturile. Competiţia de 

la Bucureşti reprezintă o eta-

pă obligatorie de pregătire 

pentru ciclul pe termen lung 

al sportivei, cu fi nalitate la Jo-

curile Olimpice din 2016.

Sharon von Rouwendaal 

este o personalitate rară în 

comunitatea nataţiei, reuşind 

performanţa ca la ediţia 2014 

a Campionatelor Europene, 

de la Berlin, să cucerească 

medalii atât la înot în ape li-

bere, cât şi la înot în bazin. 

Sharon von Rouwendaal de-

ţine una din cele mai bune 

performanţe mondiale ale 

anului 2015, în proba de 400 

metri liber, iar obiectivul ei 

pentru acest sezon îl repre-

zintă Mondialele de la Kazan, 

iar la Campionatele Interna-

ţionale ale României soseşte 

cu gândul unei ultime verifi -

cări înainte de plecarea spre 

Rusia.

Competiţie de la Bucureşti 

este înscrisă în calendarul ofi -

cial al FINA, iar pe listele de 

start fi gurează 270 de sportivi 

din nouă ţări, Georgia, Tuni-

sia, Muntenegru, Ungaria, 

Franţa, SUA, Qatar, Olanda şi 

România.

Federaţia va participa cu o 

echipă compusă din mai mult 

de 30 de sportivi.

„Principalele noastre obiec-

tive sunt obţinerea a cât mai 

multor medalii şi titluri de 

campioni internaţionali, dar 

şi realizarea baremurilor de 

califi care la Campionatele 

Mondiale şi Jocurile Olimpi-

ce. O altă ţintă ar fi  atragerea 

unui public numeros către 

Campionatele Internaţionale 

şi către nataţie în general”, a 

mărturisit preşedinta Federa-

ţiei Române de Nataţie şi Pent-

atlon Modern, Camelia Potec.

„Ne bucură enorm faptul 

că FINA ne-a acordat privile-

giul de a avea o competiţie 

aprobată în calendarul inter-

naţional. O astfel de poziţie 

nu a fost simplu de obţinut, 

mai ales că, în România, în a-

fara Universiadei din 1981, nu 

avem precedent în acest sens. 

De aceea avem obligaţia de a 

fi  la înălţime, la toate capito-

lele. Sunt convinsă că totul va 

merge bine, iar ediţia din 2016 

a Campionatelor Internaţio-

nale va fi  mai bună decât cea 

de acum. Mă mai gândesc şi 

la o verifi care a capacităţilor 

noastre organizatorice pentru 

că, de ce nu, aspirăm ca în 

viitor să aducem Campiona-

tele Europene în România”, a 

mai spus Camelia Potec.

Premiile Campionatelor In-

ternaţionale de Înot ale Ro-

mâniei vor fi  acordate după 

un clasament pe sistem open, 

primele poziţii fi ind recom-

pensate cu suma de 10.000 de 

euro.

Două dintre cele mai bune 
înotătoare ale lumii vin în România
Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern organizează în perioada 8-12 iulie Campionatele 
Internaţionale de Înot, fiind prima întrecere de acest fel după 34 de ani.

Katinka Hosszú a fost desemnată cea mai bună înotătoare a Europei în 2013 și 2014 și cea mai bună înotătoare a lumii în anul 2014
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Nici o victorie 
până acum
Echipa naţională de handbal 

feminin, cu patru sportive uni-

versitare și antrenoarea 

Carmen Amariei, au debutat 

luni cu o înfrângere la 

Universiada de la Gwangju în 

faţa Serbiei, scor 25-27. În a 

doua partidă a grupei prelimi-

nare, disputată ieri, naţionala 

României a reușit doar un egal, 

25-25 (14-13), cu reprezentati-

va Muntenegrului. În meciul 

programat pentru ziua de mâi-

ne, handbalistele noastre vor 

întâlni selecţionata Japoniei.

Pe scurt

SPORT

Cele mai bune 
înotătoare 
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în România
Federaţia Română de Nataţie şi 
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natele Internaţionale de Înot, fi -
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Pentru creşterea nivelului 

competiţiei, Comitetul 

Executiv al Federaţiei 

Române de Fotbal a apro-

bat în cadrul şedinţei din 

6 iulie 2015 noul sistem 

competiţional al 

Juniorilor A şi B.

Campionatele naţionale ale 

juniorilor A (jucători născuţi 

în 1997 sau mai tineri), re-

spectiv juniorilor B (jucători 

născuţi în 1999 sau mai ti-

neri) se vor disputa într-un 

sistem nou, pe două catego-

rii distincte.

În campionatul de elită vor 

participa echipele de juniori 

ale cluburilor care s-au clasat 

pe locurile 1-3 în cele 8 serii 

(24 de echipe), în ediţia 

2014-2015.

Echipele care doresc parti-

ciparea în „elită” trebuie să 

solicite în scris, până la data 

de 31 iulie, înscrierea în com-

petiţie.

Echipele vor fi  repartizate, 

pe baza criteriului geografi c, 

în două grupe a câte 12 echi-

pe, care vor juca în sistem 

campionat (tur-retur). Turul 

campionatului va avea loc în 

perioada 29 august – 7 noiem-

brie 2015 iar returul campio-

natului vor avea loc în peri-

oadele 14 noiembrie – 5 de-

cembrie 2015 – 4 etape şi 12 

martie – 16 aprilie 2016, ur-

mătoarele 7 runde, cu o eta-

pă intermediară pe 13 aprilie.

Primele două clasate din 

fi ecare grupă se califi că la tur-

neul fi nal, în semifi nalele cam-

pionatului naţional.

În campionatul clasic par-

ticipă echipele cluburilor cla-

sate pe locurile 4-12 (16) în 

seriile ediţiei 2014-2015, pre-

cum şi alte unităţi sportive 

afi liate la FRF/AJF.

Echipele înscrise şi accep-

tate vor fi  repartizate în 4 se-

rii a câte 14-16 echipe, în func-

ţie de numărul lor. Dacă nu-

mărul este mai mare, se vor 

crea serii suplimentare.

Jocurile se vor desfăşura în 

sistem campionat (tur-retur, 

26-30 etape), iar echipele cla-

sate pe primul loc în aceste se-

rii vor promova în ”elită”.

Din sezonul 2015-2016 se 

înfi inţează Cupa României 

elită atât la juniori A, cât şi 

la juniori B, competiţie re-

zervată echipelor clasate pe 

locurile 1-8 în fi ecare grupă 

a Campionatului naţional de 

elită.

Sistem nou pentru campionatele 
de juniori A și B la fotbal

Federaţia Română de 

Fotbal a stabilit progra-

mul primei faze a Cupei 

României, ediţia 

2015-2016, care urmează 

să debuteze miercuri, 15 

iulie, de la ora 17:30.

Dintre cele 37 de meciuri ca-

re se vor disputa miercurea vi-

itoare, trei dintre ele nu vor avea 

loc, deoarece unul dintre adver-

sari s-a desfi inţat. Astfel ştim 

deja primele trei echipe care vor 

participa în turul II al competi-

ţiei. Granitul Babadag (TL), Vic-

toria Muntenii Buzău (IL) şi Ri-

pensia Timişoara (TM) s-au ca-

lifi cat mai departe fără să joa-

ce, în detrimentul echipelor Oţe-

lul Galaţi 2 (GL), Viitorul Axin-

tele (IL) şi Minerul Mehedinţi 

2010 (MH), care s-au retras în 

acest an din Liga a 3-a.

Câştigătoarea Cupei jude-

ţene în Vâlcea, Flacăra Hore-

zu, încă nu-şi cunoaşte adver-

sarul, deoarece judeţul Olt în-

că nu şi-a desemnat reprezen-

tanta. Astăzi, Avântul Opore-

lu şi AS Milcov vor juca înce-

pând cu ora 18:00, pe stadi-

onul „1 Mai” din Slatina pen-

tru a câştiga trofeul şi a se ca-

lifi ca în primul tur al Cupei 

României, faza naţională.

În cadrul şedinţei din 6 iu-

lie 2015 a Comitetului Execu-

tiv al Federaţiei Române de 

Fotbal, membrii acestuia au 

adoptat cu unanimitate de vo-

turi formatul Cupei Români-

ei, ediţia 2015 – 2016.

În caz de egalitate după 90 

de minute de joc, se dispută 

prelungiri şi, dacă egalitatea 

persistă, se execută lovituri 

de departajare.

Faza a II-a Cupei Români-

ei, la care vor participa cele 

37 de echipe califi cate din fa-

za I plus 5 echipe participan-

te în Liga a 3-a este progra-

mată să aibă loc miercuri, 29 

iulie 2015, ora 17:30.

FRF a anunţat programul primelor 
partide din Cupa României

Programul campionatului

Campionatul clasic va începe pe 22 august.

Faza fi nală la juniori A: 22-24 aprilie 2016 (23 aprilie zi de pauză)

Faza fi nală la juniori B: 27-29 mai 2016 (28 mai zi de pauză)

ACS Dumitra (BN) - Gloria Progresul (BN)

Viitorul Ulmeni (MM) - Unirea Dej (CJ) 

Luceafărul Bălan (SJ) - Sănătatea Cluj (CJ)

Someșul 2010 Apahida (CJ) - Arieșul 1907 Turda (CJ) 

Bihorul Beiuș (BH) - Olimpia 2 Satu Mare (SM)

Performanţa Ighiu (AB) - Industria Galda (AB)

Meciurile echipelor din Ardeal

Chiar dacă au perfectat 

şase transferuri la echipă, 

gruparea din Gruia nu se 

opreşte aici. Iuliu 

Mureşan, preşedintele 

clubului CFR Cluj, a dez-

văluit faptul că un fost 

junior al rivalei din muni-

cipiu a semnat deja cu 

clubul, în următoarele 

zile aşteptând să mai 

transfere un jucător.

După transferul jucătorilor 

Traian Marc, Lucian Goian, 

Cristian Lopez Santamaria, 

Ramos Goncalves Vitor Bru-

no, Faria Coelho Daniel Fili-

pe şi Filipe Guterres Nasci-

mento, acum a venit rândul 

să îl aducă la Cluj şi pe An-

drei Mureşan, un jucător ca-

re a crescut la Cluj.

Tatăl său, Iosif Mureşan, 

face parte de aproape 10 ani 

din stafful tehnic al CFR-ului. 

Preşedintele Iuliu Mureşan a 

declarat că în zilele următoa-

re la echipă va mai ajunge un 

atacant, arătându-se foarte in-

teresat şi de readucerea mij-

locaşului Gabriel Mureşan î-

napoi în Gruia.

„Obiectivul nostru va fi 

în primă fază calificarea în 

play-off. Am reuşit să fac 

un lot destul de bun. Vor 

mai veni doi jucători, abia 

ce am semnat cu Andrei Mu-

reşan. Cât despre Voiculeţ, 

noi nu suntem interesaţi de 

el, el este jucătorul nostru, 

mai are un an de contract. 

A fost împrumutat la ASA, 

se va întoarce la noi, pro-

babil. Dintre cei de la ASA, 

poate Gabi Mureşan m-ar 

interesa pentru că, nu pot 

ascunde acest lucru, mereu 

am ţinut la el. Este un jucă-

tor valoros, care este puter-

nic legat de istoricul şi per-

formanţele noastre. Mi-ar 

plăcea să revină în Gruia, 

dar încă nu am făcut demer-

surile”, a spus Iuliu Mure-

şan la Digi Sport.

Andrei Mureşan, care va 

împlini 30 de ani la 1 august, 

este un fundaş central, dar ca-

re poate evolua şi la „închi-

dere”. Originar din Turda, An-

drei a fost legitimat ultima da-

tă la Sheriff Tiraspol. Mure-

şan este de fapt un produs 

100% al centrului de copii şi 

juniori ai rivalilor de la CFR, 

Universitatea Cluj.

După ce a evoluat la juni-

orii „şepcilor roşii”, Mureşan 

a făcut pasul spre echipa de 

seniori, acolo unde a evoluat 

cinci sezoane. În ultimul an, 

Andrei Mureşan a fost împru-

mutat la Gloria Bistriţa, care 

în 2008 l-a achiziţionat defi -

nitiv.

În campionatele externe el 

a debutat în 2009, atunci când 

a fost împrumutat la Kuban 

Krasnodar. După un sezon, 

2011-2012, la Khazar Lanka-

ran, Andrei Mureşan a reve-

nit în fotbalul românesc la As-

tra Giurgiu. Din 2014 juca pen-

tru gruparea din Moldova.

Un jucător crescut la „U” Cluj 
a fost transferat la CFR Cluj
Iuliu Mureşan a anunţat un nou transfer care va întări echipa în apărare.

Andrei Mureșan (în alb) a jucat pentru Universitatea Cluj de la 16 ani, în perioada 2001-2007, 
după care a fost transferat la Gloria Bistrița


