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ADMINISTRAŢIE

Colectarea selectivă, 
un vis frumos
Au trecut două săptămâni de la imple-
mentarea noilor reguli şi nimic nu s-a 
schimbat în cartiere.  Pagina 2

TIMP LIBER

Încă o zi până la EC
Festivalul de la Bonţida îşi deschidă por-
ţile mâine de la ora 14:00, pentru cea 
de-a 7 ediţie.  Pagina 7

POLITICĂ

„Jocurile foamei” la PSD
Studenţii îşi pot pierde bursele pe timpul 
verii şi călătoriile gratuite cu trenul. Banii 
ar merge la primari.  Pagina 3

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

Banii europeni sunt folosiţi pentru reînnoirea flotei de transport în comun 
(autobuze electrice, troleibuze şi tramvaie noi), dar şi pentru realizarea proiectelor 
Centurii Metropolitane, trenului metropolitan, respectiv a metroului. Pagina 5

METEO

Vine iar căldura! Temperaturi 
de 30 de grade săptămâna viitoare

ECONOMIE

Peste 600.000 de locuri de muncă 
vor dispărea din România

Meteorologii anunţă că vara 
îşi va reintra în drepturi şi pe 
sfârşitul săptămânii ne putem 
aştepta la temperaturi de până 
la 30 de grade.

Regimul termic pentru urmă-
toarele două săptămâni (15 – 
28 iulie) va fi  unul oscilant, cu 
o încălzire semnifi cativă de la 
jumătatea primei săptămâni şi 
temperaturi de 31 – 32 de gra-
de Celsius, respectiv o uşoară 
răcire a vremii în timpul celei 
de-a doua săptămâni şi fenome-
ne de instabilitate atmosferică 
după data de 22 iulie, reiese din 
prognoza publicată luni de Ad-
ministraţia Naţională de Mete-
orologie (ANM).

În Transilvania, valorile ter-
mice vor creşte de la o zi la 
alta până în data de 22 iulie, 
cu medii ale maximelor ce vor 
porni de la 20 – 21 de grade 
şi vor urca spre 29 – 30 de 
grade, iar în a doua săptămâ-
nă se vor păstra, în general, 
în jurul aceloraşi valori. Nop-
ţile vor fi reci în prima săptă-
mână, cu minime termice, în 
medie, între 10 şi 12 grade, 
după care vor marca o creşte-
re la valori de 14 – 16 grade. 
Manifestări specifice instabi-
lităţii atmosferice se vor sem-
nala aproape în fiecare du-
pă-amiază, dar cu precădere 
în intervalul 23 – 28 iulie.

Peste 600.000 de locuri de 
muncă vor fi  afectate de auto-
matizare şi tehnologii revoluţio-
nare care vor înlocui omul în ur-
mătorii 10 ani.

Un raport lansat recent arată 
că românii vor pierde câteva su-
te de mii de locuri de muncă din 
cauza roboţilor şi a automatiză-
rilor, printre cele mai afectate ra-
muri fi ind agricultura şi produc-
ţia, două dintre cele mai impor-
tante din punct de vedere econo-
mic. În România vor dispărea pes-
te 275.000 de locuri de muncă 
doar din agricultură şi producţie.

Locurile de muncă în care e-
fortul fi zic este unul mare vor 
dispărea treptat şi vor fi  înlocu-

ite de cele în care empatia, cre-
ativitatea sau arta vor fi  princi-
palele calităţi.

Până în 2028 vor fi  create pes-
te 325.000 de locuri de muncă în 
sănătate şi educaţie, conform ce-
lor de la PriceWaterhouseCoopers.

Creşterea în domeniul sănă-
tăţii va fi  de peste 20%, în timp 
ce educaţia şi formarea vor 
avea creşteri de 17% în urmă-
torii ani. O creşte importantă 
o va avea şi domeniul fi nanci-
ar, precum şi HoReCa ( hote-
luri şi restaurante).

România este pe locul 27 din 
28 de ţări într-un clasament cu 
privire la digitalizarea economi-
că şi socială.
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AA

Pacienți „sub acoperire” în spitale, 
pentru depistarea medicilor care iau șpagă
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, intenționează să trimită în spitale pacienți „sub acoperire” 
pentru a identifica angajații care condiționează actul medical de mită. Pagina 4
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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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CLUJ-NAPOCA

Accident cu un microbuz 
lângă Cluj-Napoca

Un microbuz cu 8 pasageri plecaţi din 
Republica Moldova spre Italia s-a oprit 
într-un cap de pod în localitatea clujeană 
Sânnicoară în noaptea de duminică spre 
luni. “Un bărbat de 50 de ani, cetăţean 
din Republica Moldova, conducător al mi-
crobuzului, nu a adaptat viteza de deplasa-
re la condiţiile de drum, a pătruns in sen-
sul giratoriu, a sărit peste acesta și a pără-
sit partea carosabila prin dreapta sensului 
său de deplasare, respectiv înspre 
Cluj-Napova, și a intrat in coliziune fronta-
la cu un canal de colectare a apelor pluvia-
le. O femeie de 63 de ani, pasageră, a su-
ferit leziuni ușoare”, transmite IPJ Cluj. 
"Două autospeciale cu modul de descarce-

rare și două ambulanţe SAJ au intervenit 
ca urmare a unui accident rutier în care un 
microbuz a intrat într-un cap de pod. Nu 
au fost necesare operaţiuni pentru descar-
cerare sau deblocarea persoanelor din mi-
crobuz. Trei persoane au fost consultate de 
către echipajele SAJ, dintre care una a fost 
transportată la spital. A fost vorba despre 
o femeie de cca 60 de ani care acuza du-
reri la spate", transmite ISU Cluj.

Accident în Feleacu din 
cauza carosabilului umed
Un accident cu victime a avut loc ieri dimi-
neaţă la ieșirea din localitatea Feleacu. 
"Un accident rutier în afara localităţii 
Feleacu, coliziune frontală între doua auto-
turism. Șoferul care urca, într-o curba ar fi  
pierdut controlul asupra direcţiei de depla-
sare și a intrat pe sensul opus, unde a 
acroșat un alt autoturism. Șoferii au fost 
testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fi ind 
negativ. O persoană a fost rănită ușor în 
urma impactului. Poliţia recomandă con-
ducerea preventivă pe timp ploios", trans-
mit reprezentanţii IPJ Cluj.

Ciocnire violentă între 
un scuter şi o Dacia Papuc 
pe Calea Turzii
Un accident rutier a avut loc, luni, în jurul 
prânzului, pe Calea Turzii, în municipiul 
Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, o autospecială 

cu modul de descarcerare și un echipaj 
SMURD au intervenit ca urmare a unui acci-
dent rutier care a avut loc pe Calea Turzii, din 
municipiul Cluj-Napoca. Evenimentul a avut 
loc în jurul orei 12:20, iar echipajul SMURD 
a acordat asistenţă medicală de urgenţă 
unui bărbat de 32 ani. Acesta a fost trans-
portat la spital, conștient, dar cu suspiciune 
de fractură la un membru superior. Conform 
informaţiilor furnizate de IPJ Cluj, un bărbat 
de 65 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce 
conducea un autoturism pe Calea Turzii în-
spre str. Observatorului, a pierdut controlul 
asupra direcţiei de mers din pricina carosabi-
lului umed, într-o curbă la stânga, pătrun-
zând pe sensul opus. Șoferul a intrat apoi în 
coliziune cu motoscuterul condus de bărba-
tul de 32 de ani, din Turda, care a suferit câ-
teva leziuni. În urma testării cu aparatul eti-
lotest, rezultatul a fost negativ.

Pe scurt

De la 1 iulie 2019, cluje-

nii sunt nevoiţi să colec-

teze selectiv deşeurile 

pe patru fracţii: plastic/

metal, hârtie/carton, 

sticlă, deşeuri redizuale/

amestecate/menajere.

Cei care nu colectează gu-

noiul pe patru fracţii riscă 

amenzi usturătoare de la 1 iu-

lie, dar cu toate astea lucru-

rile se miscă extrem de greu.

Au trecut două săptămâni 

de la implementarea noilor re-

guli şi nimic nu s-a schimbat 

cel puţin în cartierul Grigo-

rescu, unul dintre cele mai 

importante din Cluj-Napoca. 

Locuitorii din zonă susţin că, 

la multe dintre punctele gos-

podăreşti, încă nu au sosit 

containerele speciale, în timp 

ce nici sacii menajeri nu le-au 

fost distribuiţi.

„Adevărat, aşa stă treaba 

în Grigorescu. Gunoiul nu se 

ridică la timp. Nu înţeleg de 

ce nu au implementat aceas-

tă operaţiune, gradul, câte un 

cartier şi abia când funcţio-

na începeau la alt cartier. Es-

te un haos!”, „Nu se ridică 

la timp resturile menajere!”, 

„Să vedeţi numai cum le se-

lectează! Totul la grămadă!” 

sau „Ruşine celor de la Ro-

sal şi chiar şi celor din Pri-

mărie. S-au cam grăbit şi cu 

ameninţările de amenzi. Pri-

ma amendă ar fi  a Primăriei 

pentru că nu sunt de cuvânt”, 

sunt doar câteva dintre co-

mentarile celor care locuiesc 

în Grigorescu.

Chiar dacă soluţia a fost sa-

lutată de mulţi clujeni, lucru-

rile se mişcă extrem de greu 

şi doar în câteva zone din oraş 

a început cu adevărat colecta-

rea selectivă a deşeurilor.

Viceprimarul Dan Tarcea a 

recunoscut că fi rmele de sa-

lubritate prezente în Cluj-Na-

poca – Rosal Group şi Brant-

ner Veres – s-au confruntat cu 

întârzieri în cumpărarea şi li-

vrarea pubelelor speciale. 

Acesta îi îndeamnă pe clujeni 

să-şi verifi ce curţile sau cuti-

ile poştale dacă le-au fost îm-

părţiţi sacii menajeri.

„Firmele de salubritate au 

avut ceva întârzieri în ceea 

ce priveşte achiziţia de con-

tainere şi trimiterea lor la 

Cluj. S-a început demararea 

procedurii de distribuţie a sa-

cilor pe cele patru culori pen-

tru a putea face colectarea 

selectivă şi în zonele de ca-

să. Fiecare persoană ar tre-

bui să verifi ce în curte sau în 

cutia poştală dacă sunt puşi 

sacii sau nu. Cred că vom in-

tra în normalitate în cel mai 

scurt timp”, a punctat Dan 

Tarcea, explicând că progra-

mul fi rmelor de salubritate 

poate fi  consultat pe site-ul 

Primăriei municipiului 

Cluj-Napoca.

Potrivit acestuia, Primăria 

va trece la amenzi după data 

de 15 iulie.

“Se poate majora tariful 

de salubritate dacă nu-şi fa-

ce această colectare selecti-

vă. Dacă este obligatorie de 

la 1 iulie de asta facem aces-

te verifi cări. Nu o să aplicăm 

legea din data de 2 iulie. Dar, 

evident, după 15 zile după 

ce am intervenit va trebui să 

aplicăm legea pentru că avem 

nişte lucruri pe care trebuie 

să le implementăm şi nişte 

reguli pe care trebuie să le 

respectăm cu toţii. Cred că 

ar fi  bine de acum să încea-

pă să facă colectarea selec-

tivă pe cele două fracţii, frac-

ţia umedă, coji, resturi de 

mâncare, iar hârtia, carto-

nul, plasticul, sticla, astăzi, 

trebuie să le pună împreu-

nă şi maşina vine în zile di-

ferite. În acest moment, clu-

jenii primesc saci transpa-

renţi, mai ales cei care stau 

în zone de case. Cu siguran-

ţă, că nu se întâmplă pe toa-

te străzile din Cluj-Napoca 

şi mai avem de rezolvat niş-

te nuanţe, de aceea, am fă-

cut şi acea aplicaţie prin ca-

re fiecare cetăţean poate ve-

dea în fiecare moment un-

de este maşina de gunoi”, 

a mai spus acesta.

Colectare selectivă? 
Un vis frumos la Cluj!
Cum arată o zonă de (ne)colectare selectivă din cartierul Grigorescu

Fotografi a a fost făcută duminică pe strada Fântânele
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ARS OPINIÆ

Muzica și zgomotul 

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Simona Halep a câștigat turne-
ul feminin de tenis de la 
Wimbledon, una dintre cele  
mai importante competiții în 
domeniu, de fapt, un fel de 
campionat mondial (neofi cial) 
al sportului alb. Peste un mili-
on de români (1,1) au urmărit, 
sâmbătă, de la ora 16, fi nala, 
pe Eurosport 2. Alți destui 
concetățeni ai noștri au fost 
prezenți la fața locului, printre 
ei nu puțin cunoscutul Ion 
Țiriac. Evenimentul a fost relatat pe larg, din chiar „miezul lu-
crurilor” (All England Club), de numeroși corespondenți ai 
publicațiilor românești și ilustrat cu generozitate de toate tele-
viziunile autohtone. Mai mult, s-au pronunțat despre această 
reușită excepțională a sportivei românce toată fl oarea tenisu-
lui mondial, jucători și foști jucători (Roger Federer, John 
McEnroe, Mats Willander, Chris Evert etc.), antrenori (printre 
ei Daren Cahill), analiști, specialiști, comentatori și, ca de obi-
cei, toți cei care, din pornire sinceră sau din oportunism de ori-
ce fel, au ținut să spună ceva despre acest triumf românesc, cu 
adevărat gigantic și neașteptat. S-au spus, parcă, toate lucruri-
le posibile, de la aspecte tehnice și tactice, până la cele media-
tice și care țin de circumstanțe (de moment, de public, sporti-
ve, statistice, motivaționale etc.). Ar mai fi  ceva de adăugat la 
câteva zile după consumarea evenimentului?
Părerea mea este că da, din câteva motive foarte simple și 
foarte clare.
Oricât de multe lucruri s-ar fi  spus despre această reușită 
sportivă, nu ar fi  niciodată sufi cient sau prea mult. 
Wimbledonul (ca de altfel toate celelalte Grand Slamuri) e un 
turneu cumplit de greu, iar esența performanței ajunge mai cu 
difi cultate la omul de rând și, poate, la sportivul de rând. 
Haloul acesta de detalii, aura ce învăluie o victorie cu un ase-
menea răsunet global sunt necesare și fac bine, întregesc 
reușita și o multiplică, reverberează plăcut pentru toți, transmit 
energie pozitivă, însănătoșesc climatul public, oferă subiecte 
de discuție consensuale/ neconfl ictuale, ameliorează imaginea 
despre sine a românilor (și a oricui) și, preț de minute/ore/zile 
(măcar), ne dau impresia că suntem cineva, că suntem altfel, 
că suntem sau că putem fi  mai buni. Cum ar veni, cu cât mai 
mult (vorbim), cu atât mai bine. 
În altă ordine de idei, performanța incredibilă a Simonei 
Halep naște (și trebuie să nască) emulație, constituind cea 
mai bună paradigmă a succesului sportiv sau de țară. 
Pentru cei care privesc, pentru cei care practică sau vor prac-
tica sportul în viitor. Mai mult, dezvăluirea Simonei că a 
învățat tenisul pe iarba de la Wimbledon (deoarece în 
România nu existau terenuri de iarbă pentru antrenament), 
dincolo de aspectul șocant, poate da idei de afaceri unor in-
vestitori/antreprenori în tenis/sport, de pildă. 
În al doilea rând, un asemenea eveniment trebuie mediatizat 
până la exces, până la saturație, să fi e refl ectat până la cel 
mai mic detaliu de către toți jurnaliștii (instituțiile mediatice). 
Susțin punctul de vedere potrivit căruia jurnaliștii sunt cei care 
vor identifi ca/arăta/spune lucrurile cele mai semnifi cative, re-
levante, interesante despre un fapt, oricare ar fi  el, pentru că 
aceasta este meseria lor, atunci când o fac cu bunăcredință și 
în folosul real al publicului. Vreau să pun că esența 
competiției/performanței o vor transmite jurnaliștii serioși, nu 
morocăneala interesată a lui Ion Țiriac, nu exaltările deșănțate 
uneori ale lui Ilie Năstase, nu „expertizele” unor specialiști ge-
opolitici sau idiosincraziile unor experți etc. Acestea dau culoa-
re și diversitate, dar jurnalismul sportiv generalist sau jurna-
lismul sportiv specializat sunt singurele afl ate în serviciul pu-
blicului și a interesului acestuia. Dincolo de asta, un asemenea 
context de fapte e terenul cel mai propice, de excelență chiar, 
al jurnalismului pozitiv. Și așa e acuzată media că excelează 
printr-un jurnalism preponderent negativ. Cum ar veni, dacă e 
ceva despre care să se scrie de bine, atunci asemenea fapte 
sunt cele  mai potrivite pentru așa ceva. 
În al treilea rînd, s-a văzut/demonstrat cât de ușor poate fi  
deturnat chiar și un eveniment (mediatic) major, cum a fost 
victoria la Wimbledon a Simonei Halep. A fost de ajuns (pen-
tru media ușuratică/ușurică din țara noastră) ca un impresar 
zurliu din fotbal (Anamaria Prodan) să aplice (în văzul presei) 
un pumn în fi gura unui dur al fotbalului (antrenorul Dan Alexa 
- clientul, amantul sau jucăria ei mediatică) pentru ca 
performanța unică în istorie, inimaginabilă, greu repetabilă a 
Simonei să fi e făcută praf din punct de vedere mediatic, să 
treacă pe planul doi. În presa noastră, transformată subit în 
una de „moravuri ușoare”, nimic n-a mai contat atât, nici poli-
tica, nici economia, nici dezastrele, nici nimic. Un amantlâc (și 
acesta „nedovedit”), cu elemente vizuale explicite, a ocupat in-
stantaneu spațiul public principal. 

Merita Simona Halep o asemenea „concurență”?

Merita publicul din România o asemenea interferență?

Merita ca presa noastră să facă un asemenea sacrifi ciu?

Ar fi  bine să contabilizeze (chiar public) ce au pierdut și ce au câștigat.

Și apoi s-o luăm „de la capăt”, confundând politica cu zgomo-
tul ei, viața socială și economică cu scandalurile și sportul cu 
bârfele ce roiesc în jurul său.

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.

Liderii PSD au discutat 

în şedinţa CEX al PSD 

despre gaura bugetară 

care trebuie acoperită la 

rectifi carea de la fi nalul 

lunii iulie pe care trebuie 

să o împace cu dorinţele 

baronilor locali şi ale pri-

marilor şi cu nevoile elec-

torale ale partidului.

„Este o presiune foarte ma-

re pe buget, dar trebuie să le 

dăm bani primarilor pentru că 

urmează alegerile”, a spus Vi-

orica Dăncilă în cadrul şedinţei, 

potrivit unor surse participante 

la discuţii, citate de digi24.ro.

Ministrul Finanţelor le-a 

promis baronilor locali 1,5 mi-

liarde de lei pentru PNDL, 

programul de investiţii dedi-

cat primarilor, principala sur-

să de control fi nanciar asupra 

aleşilor locali. Teodorovici le 

promisese deja primarilor că 

le va da la rectifi care 1,5 mi-

liarde de lei pentru a acoperi 

diferenţa în minus rămasă du-

pă scăderea cotei alocate din 

impozitul pe venit, deci la rec-

tifi care vor merge 3 miliarde 

de lei doar pentru primării.

Teodorovici le-a spus mem-

brilor CEX că va fi  nevoit să 

taie din bugetele ministerelor 

pentru a putea dirija bani că-

tre primării. Potrivit discuţii-

lor din şedinţa liderilor PSD, 

se vor înregistra tăieri de la 

toate ministerele.

În plus, Teodorovici a pre-

zentat planul său de măsuri 

de austeritate.

Studenţii îşi pot pierde 
bursele pe perioada 
verii şi călătoriile 
cu trenul gratis

Câteva dintre măsurile eco-

nomice vizează studenţii. Mi-

nistrul Finanţelor vrea să taie 

bursele studenţilor care pe pe-

rioada verii nu muncesc. Mai 

exact, în cele 3 luni de vacan-

ţă, studenţii care nu au un job, 

fi e el şi part-time, nu vor mai 

primi burse de merit. De ase-

menea, Teodorovici va propu-

ne limitarea călătoriilor gratis 

cu trenul pentru studenţi la cel 

mult 12 călătorii anual.

Impozitarea 
pensiilor speciale

O măsură deja discutată în 

interiorul partidului este cea 

privind impozitarea tuturor 

pensiilor speciale. Conform 

unor surse guvernamentale, 

executivul vrea să impoziteze 

pensiile mai mari de 10 000 de 

lei. Pragul minim al impozitu-

lui, de la care pleaca discuţia 

în interiorul partidului, este de 

30%, însă procentul ar putea 

fi  mai mare, de până la 50%. 

Trebuie găsită şi o formulă în 

funcţie de care să se stabileas-

că suma de la care vor fi  im-

pozitate pensiile, în funcţie de 

salariul mediu brut.

Sporurile pentru condiţii 

periculoase ale funcţionari-

lor publici vor fi  stabilite în 

sumă fi xă Este vorba de spo-

rurile de periculozitate pe care 

le încasează funcţionarii pu-

blici. Majoritatea încasează un 

spor în cuantumul a 15% din 

salariu. Surse din guvern au 

explicat că în anii următori, ani 

în care legea salarizării unitare 

va duce la creşteri de salarii, 

sporurile respective vor pune 

presiune pe bugetele adminis-

traţiei centrale, motiv pentru ca-

re Guvernul vrea să stabilească 

o sumă fi xă pentru aceste spo-

ruri, astfel încât sporurile să nu 

crească odată cu salariul.

„JOCURILE FOAMEI” LA PSD

„Trebuie să le dăm bani 
primarilor, că vin alegerile”
Studenţii îşi pot pierde bursele pe perioada verii şi călătoriile cu trenul gratis

Viorica Dăncilă a declarat luni că CEX al PSD a decis remanierea unor membri ai guvernului

PSD a votat să aibă candidat propriu la prezidenţiale
Primarul general al Capitalei Gabriela Firea a 
anunţat că în CEx de luni a fost dat un vot 
pentru ca partidul să aibă un candidat pro-
priu la prezidenţiale. Ea a adăugat că a fost 
în favoarea unui mandatări a conducerii PSD 
de a intra în dialog imediat cu ALDE și Pro 
România pentru o alianţă.

„Pentru un candidat al PSD, dar mandatarea 
conducerii PSD de a intra în dialog imediat 
cu colegi noștri de la ALDE și Pro România, 

pentru un candidat la prezidenţiale în turul 
întâi, dacă nu măcar pentru turul al doilea. 
Acum s-a dat acest vot în sensul ca PSD să ai-
bă propriul candidat”, a afi rmat Gabriela 
Firea, luni, după CEx.

Firea a mai spus că „trebuie să mergem cu 
un candidat puternic, să aibă un procentaj 
mare de încredre în rândul populaţiei penru 
că timpul e foarte scurt și nu avem timp să 
creștem un alt coleg. Suntem în întârziere ”.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că 
CEX al PSD a decis remanierea unor membri 
ai guvernului. Ministrul Afacerilor Interne, 
Carmen Dan, dar și ministrul de Externe, 
Teodor Meleșcanu vor fi  înlocuiți din funcții. 
Viorica Dăncilă a anunțat că Ramona Mănescu 

este propunerea pentru Externe, Nicolae Moga 
pentru Interne și Mihai Fifor pentru funcția de 
vicepremier pe Parteneriate Strategice. 
Carmen Dan și-a anunțat demisia cu câteva 
minute înainte de ședința Comitetului 
Executiv de luni.

Schimbările din Guvern

Viceprimarul Dan Tarcea 

a anunţat că, în câteva 

zile, buldozerele vor 

intra în zonă pentru 

lărgirea străzii.

Autorizaţia de construire 

pentru supralărgirea şi moder-

nizarea străzii Bună Ziua a fost 

eliberată în 12 iulie. Deşi Pri-

măria a anunţat că lucrările 

vor fi  gata într-un an, conform 

documentelor publicate pe si-

te-ul municipalităţii, durata de 

execuţie este de 36 de luni. De 

mai bine de doi ani, conduce-

rea Primăriei Cluj-Napoca vor-

beşte despre această moderni-

zare, iar proiectul acumulea-

ză deja luni de întârziere şi 

nici măcar nu a început.

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea, spu-

ne că potrivit contractulul, lu-

crările ar urma să fi e gata în 

7 luni, inaugurarea acestora 

putând avea loc fi e în martie, 

fi e în aprilie, fi e în mai.

„Lărgirea străzii Bună Ziua 

se va face la trei benzi, cu do-

uă trotuare şi două piste pentru 

biciclete sufi cient de generoase. 

Termenul normal de execuţie 

va fi  7 luni, dar dacă prindem 

perioada de iarnă în care nu se 

poate lucra... noi când discu-

tăm de un termen contractual 

şi spunem 12 luni aici se iau 

în considerare lunile în care se 

poate lucra. Noi nu ştim astăzi 

dacă în luna decembrie se va 

putea lucra, dacă condiţiile me-

teo permit. Acest termen de 7 

luni poate să fi e devansat sau 

avansat în funcţie de condiţii-

le meteo. Estimez că la înce-

putul anului viitor vom putea 

să circulăm pe strada Bună Zi-

ua. Este o estimare că la înce-

putul anului viitor vor fi  gata 

lucrările, martie, aprilie, mai, 

îmi e greu astăzi să spun pen-

tru că nu ştiu cum va fi  vre-

mea”, a mai spus viceprimarul.

Mai mult, pentru descon-

gestionarea trafi cului în zonă, 

Primăria Cluj-Napoca mai are 

în vedere şi amenajarea a 2 sen-

suri giratorii: la intersecţia stră-

zilor Bună Ziua-Măceşului-Tri-

foiului şi la intersecţia străzilor 

Calea Turzii-Mihai Românul.

A început numărătoarea inversă. 
Bună Ziua are autorizaţie de construire

LUCRĂRI

19,7
milioane lei este 
valoarea totală 
a investiției pentru 
modernizarea 
Bună Ziua
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Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca anunţă 

că începând cu data de 1 

septembrie 2019 nu se vor 

mai emite abonamente pe 

suport de hârtie pentru 

liniile din Cluj-Napoca.

Cei care încă au abona-

mente nominale pe hârtie, 

sunt invitaţi începând din 

data de 15 iulie 2019 să achi-

ziţioneze cardurile nomina-

le de la Centrele de vânza-

re Carduri. Clujenii vor tre-

buie să meargă la unul din-

tre aceste centre o singură 

dată, pentru emiterea car-

dului nominal. După aceea, 

cardurile se vot putea încăr-

ca la oricare dintre cele 61 

de automate din staţiile de 

transport, dar şi la centrele 

de vânzare. Cardurile neno-

minale se pot achiziţiona şi 

încărca de la automatele 

stradale şi de la centrele 

de vânzare. 

„Pentru a evita aglome-

raţia, vă rugăm să obţineţi 

din timp cardurile de trans-

port. CTP este în curs de 

stabilire a unor amplasa-

mente suplimentare de eli-

berare a cardurilor de trans-

port”, au transmis repre-

zentanţii CTP Cluj-Napoca.

ADIO, abonamente pe hârtie! 
Din septembrie, clujenii vor folosi doar carduri pentru transportul public

Centre de vânzare/încărcare a cardurilor de transport
Centrul de vanzare Luni - Miercuri Joi Vineri Samb-Dum

Abonamente CTP – Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79A 07:30-20:45 07:30-20:45 07:30-20:45 Inchis

Abonamente CTP - Piața 1 Mai FN-în statie 06:00-21:45 06:00-21:45 06:00-21:45 Inchis

Primaria Grigorescu -Str. Al.  Vlahuță nr.46-47 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primăria Zorilor- Str. Pasteur nr. 60 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primăria Iris- Piața Liebcknecht nr.7-8 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primăria Someseni- Str. Traian Vuia nr.41 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primăria Centrală - Str. Moţilor nr. 7 08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Inchis

Primăria Mănăștur- Str. Ion Meșter nr. 10 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, intenţionează să 

trimită în spitale pacienţi 

„sub acoperire” pentru 

a identifi ca angajaţii care 

condiţionează actul medi-

cal de mită. Acesta este 

unul dintre paşii unei stra-

tegii anti-corupţie mai 

ample, gândite de 

Ministerul Sănătăţii, 

a declarat Sorina Pintea.

„Eu cred că sunt şi medici 

cinstiţi, dar ştim cu toţii că 

lucrurile pe această parte sunt 

încă nerezolvate. Sunt spita-

le în această ţară unde medi-

cii spun: „Nu este nevoie, mul-

ţumim.” Eu cred că nu meri-

tă aceşti oameni, pentru câţi-

va care fac asta, să fi e mur-

dăriţi”, a explicat ministrul 

Sănătăţii, pentru HotNews.ro.

Ministerul Sănătăţii a ela-

borat şi va pune în aplicare o 

strategie anti-corupţie, un pro-

iect-pilot fi ind deja aplicat la 

Spitalul Fundeni din Bucureşti. 

Angajaţii acestui spital au sem-

nat, în această primăvară, la 

solicitarea conducerii unităţii 

sanitare, „declaraţii anti-mită”, 

în care îşi iau angajamentul să 

nu ceară sau primească bani 

de la pacienţi. De asemenea, 

pe pereţii spitalului au fost li-

pite afi şe prin care pacienţii 

sunt informaţi că angajaţii a-

cestui spital nu primesc „plic”.

„Avem de pus în aplicare o 

strategie anti-corupţie şi am pus 

în aplicare un proiect-pilot la 

Spitalul Fundeni. În acest mo-

ment, pregătim nişte indica-

tori să ne ajute să cuantifi căm 

ceea ce facem. Unul dintre 

obiectivele strategiei este folo-

sirea acestei sintagme de „pa-

cient sub acoperire” care să 

meargă, în funcţie de gradul 

de satisfacţie al pacientului de 

la un anumit spital, să verifi -

ce dacă cele sesizate de paci-

enţi sunt mai mult sau mai pu-

ţin reale. Avem acel chestio-

nar de feedback pe care îl ana-

lizăm, iar dacă vedem că sca-

de gradul de satisfacţie şi creş-

te numărul pacienţilor care spun 

că li s-a cerut şpagă, trimitem 

aceşti «pacienţi sub acoperi-

re»”, a explicat luni ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea.

Sorina Pintea mai spune 

că, cu toate că unii pacienţi 

cărora li se cere şpagă în spi-

tale i se adresează chiar ei 

pentru a se plânge de cele în-

tâmplate, „ei spun că nu vor 

să sesizăm organele de anche-

tă, ceea ce mi se pare ciudat”.

„Eu cred că sunt şi medici 

cinstiţi, dar ştim cu toţii că lu-

crurile sunt încă nerezolvate. 

Nu cere medicul, ci merge asis-

tenta la pacient şi spune: aces-

ta este tariful. Sunt spitale în 

această ţară unde medicii spun: 

«Nu este nevoie, mulţumim.» 

Eu cred că nu merită aceşti oa-

meni, pentru câţiva care fac 

asta, să fi e murdăriţi”, adau-

gă ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea mai sublinia-

ză că „Medicii spun că minis-

trul are ceva cu ei. Ministrul 

nu are nimic cu ei, are grijă de 

pacienţi, pentru că despre as-

ta vorbim, până la urmă. Până 

la urmă, trebuie să ne asumăm 

cu toţii nişte lucruri. Haideţi să 

ne facem treaba!”

Iniţiativa ministrului Sănă-

tăţii de a trimite „pacienţi sub 

acoperire” pentru a indentifi -

ca angajaţii din spitale care iau 

şpagă a fost întâmpinată cu 

ostilitate de medici: cu toate 

că, pe de o parte, medicii sus-

ţin că nu condiţionează actul 

medical de plic, iar cei care fac 

acest lucru ar fi  foarte puţini 

– un procent nesemnifi cativ, 

susţin ei – chiar şi acei medici 

care susţin că sunt oneşti şi 

nu primesc mită critică în bloc 

iniţiativa Ministerului Sănătă-

ţii, pe grupurile profesionale 

de pe reţelele de socializare. 

Medicii o acuză atât pe Sori-

na Pintea, cât şi presa, că „duc 

o campanie împotriva lor”.

Reamintim că angajaţii din 

sistemul sanitar au benefi ciat 

de creşteri substanţiale de sa-

larii anul trecut. Salariile anga-

jaţilor din sistem – medici, asis-

tente şi infi rmiere – s-au du-

blat sau chiar s-au triplat, în u-

nele cazuri.

Pintea trimite pacienţi „sub acoperire” 
în spitale să identifice medicii care cer şpagă
Şpaga din spitale, infecţiile intraspitaliceşti şi investiţiile insuficiente reprezintă principalele 
trei probleme la care românii se gândesc atunci când este vorba despre sistemul sanitar

Medicii susţin că șpaga nu condiţionează actul medical, iar cei care fac acest lucru ar fi  foarte puţini



marți, 16 iunie 2019 | monitorulcj.ro  ADMINISTRAȚIE 5

PUBLICITATE

Banii europeni sunt folo-

siţi pentru reînnoirea 

fl otei de transport în 

comun (autobuze electri-

ce, troleibuze şi tramvaie 

noi), dar şi pentru reali-

zarea proiectelor 

Centurii Metropolitane, 

trenului metropolitan, 

respectiv a metroului.

Practic, în perioada 

2007-2013, municipiul Cluj-Na-

poca a atras fonduri europe-

ne în valoare de 437,8 mili-

oane de lei, cu care a fi nali-

zat 27 de proiecte. În perioa-

da actuală (2014-2020) s-au 

depus cereri de fi nanţare pen-

tru 43 de proiecte, valoarea 

contractelor de fi nanţare sem-

nate ridicându-se la peste 

627,3 milioane de lei, potrivit 

datelor transmise de Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, la 

solicitarea wall-street.ro.

Autobuze, tramvaie, 
troleibuze pentru clujeni

Municipalitatea foloseşte 

banii din fondurile europe-

ne pentru a reînnoi fl ota de 

transport în comun. Repre-

zentanţii Primăriei, în frun-

te cu Emil Boc, au repetat în 

nenumărate rânduri prioriti-

zarea transportului în co-

mun, scopul fi ind ca, până 

în 2025, fl ota Companiei de 

Transport Public (CTP) 

Cluj-Napoca să fi e exclusiv 

nepoluantă. Momentan, con-

tractele pentru achiziţiona-

rea parcului auto se afl ă în 

derulare – 222 milioane de 

lei pentru tramvaie, 147,6 

milioane de lei pentru tro-

leibuze, respectiv 85 de mi-

lioane de lei pentru autobu-

zele electrice.

În cursul anului 2019, nu-

mărul autobuzelor electrice 

pe străzile din Cluj-Napoca 

va ajunge la 41. Cei de la 

Wall Street amintesc că pri-

mele 11 autobuze electrice, 

achiziţionate din fonduri el-

veţiene, au început să fi e fo-

losite în trafi c anul trecut. 

Tot atunci au fost date în fo-

losinţă 60 de autobuze Mer-

cedes-Benz Conecto (Euro 

6). De asemenea, celelalte 

30 de mijloace de transport 

electrice, achiziţionate cu 

bani europeni, vor circula pe 

străzi începând cu acest an.

Turnul Pompierilor, 
piste de biciclete, 
malurile Someşului Mic

Un alt proiect cu fi nanţare 

de la Uniunea Europeană de 

care amintesc ziariştii de la 

Wall Street este cel de revita-

lizare a Turnului Pompierilor 

– fragment din incinta medi-

evală de apărare a Clujului. 

Momentan, lucrările stipula-

te în contractul semnat în va-

loare de 10 milioane de lei 

sunt în execuţie. De aseme-

nea, proiectul de 12,7 milioa-

ne de lei de modernizare a 

Pieţei Unirii – miezul oraşu-

lui medieval – este gata de la 

fi nalul lunii trecute.

Municipalitatea doreşte – 

sau cel puţin speră – să creas-

că şi să îmbunătăţească spa-

ţiul pietonal în zona urbană 

şi să amenajeze piste de bici-

clete (proiect de peste 50,6 

milioane de lei). În plan mai 

sunt creşterea efi cienţei ener-

getice în mai multe spitale şi 

blocuri de locuinţe (190 de 

milioane de lei), respectiv re-

vitalizarea malurilor Someşu-

lui Mic (167 milioane de lei), 

o parte dintre contracte fi ind 

semnate, în timp ce altele sunt 

încă în evaluare.

Cluj-Napoca a mai obţinut 

granturi norvegiene în valoa-

re de circa două milioane de 

euro, cu care administraţia lo-

cală va încerca să efi cientize-

ze energetic licee şi pieţe agro-

alimentare, proiectul fi ind în 

stadiul de evaluare, precizea-

ză economiştii.

Proiecte în pregătire... 
centură metropolitană 
şi metroul!

Municipiul are în plan trei 

proiecte cu fonduri europene, 

dintre care două de mare im-

portanţă pentru infrastructu-

ra oraşului: Centură Metropo-

litană, asistenţa tehnică pen-

tru trenul metropolitan şi me-

trou, respectiv programul 

Ro-Cultură – Garnizoană.

În cazul Centurii Metropoli-

tane, menţionat de edilul Boc 

cu ocazia fi ecărei intervenţii în 

presă, lucrările tehnice pentru 

întocmirea studiilor topografi ce 

şi geotehnice au început. Lici-

taţia pentru realizarea studiului 

de fezabilitate, a planului urba-

nistic zonal şi a detaliilor tehni-

ce pentru autorizarea şoselei de 

ocolire a fost câştigată de o com-

panie clujeană, Explan, care s-a 

asociat cu Transinvest Budapest 

şi SpecialTerv (ambele din Un-

garia), respectiv cu Cadasil SRL, 

din Cluj-Napoca.

Centură Metropolitană va 

avea 38 de kilometri, va le-

ga vestul comunei Gilău de 

Apahida, şi are o alocare fi -

nanciară de la Comisia Euro-

peană de 150 de milioane de 

euro, bani care trebuie folo-

siţi până în 2023.

Două linii de transport 
metropolitan

Cluj-Napoca va avea două 

linii de transport metropoli-

tan, gândite cu precădere pen-

tru persoanele care s-au mu-

tat sau doresc să se mute în 

localităţile învecinate. Achizi-

ţia publică pentru elaborarea 

studiilor tehnice în vederea 

introducerii trenului metropo-

litan în Cluj-Napoca şi comu-

nele limitrofe a fost deja lan-

sată. Astfel, fi rmele interesa-

te pot depune oferte până la 

mijlocul acestei veri, a punc-

tat viceprimarul Dan Tarcea.

Pentru anul 2019, munici-

piul Cluj-Napoca are un bu-

get general de venituri de 1,2 

miliarde lei, însă cheltuielile 

sar peste 1,5 miliarde lei. Cei 

mai mulţi bani merg pentru 

funcţionarea instituţiei 901,6 

milioane lei, la dezvoltare fi -

ind alocaţi 645,3 milioane lei.

Banii europeni atraşi de Cluj-Napoca: 
630 mil. lei curg în infrastructură
Administraţia municipiului Cluj-Napoca a semnat contracte de finanţare în valoare 
de aproape 630 de milioane de lei, pentru perioada 2014-2020

Municipalitatea foloseşte banii din fondurile europene pentru a reînnoi fl ota de transport în comun

Eugen OLARIU
redactia@monitorulcj.ro

Horia Şulea a pierdut 

defi nitiv în instanţă acţiu-

nea ce viza rezilierea con-

tractului cu executantul 

lucrărilor pentru Drumul 

de legătură Sud.

Lucrările (neîncepute) la 

Drumul de legătură Sud al 

satului Floreşti, ce ar fi  tre-

buit să fi e terminate încă de 

la mijlocul anului 2017 au 

fost blocate în toamna lui 

2018. Ca urmare a punctelor 

de vedere DIFERIT(e) dintre 

administraţia locală fl oreştea-

nă şi constructor, societatea 

care trebuia să realizeze dru-

mul de legătură Sud a che-

mat în instanţă conducerea 

Primăriei Floreşti.

Firma Diferit SRL, câşti-

gătoarea licitaţiei pentru exe-

cuţia Drumului de legătură 

Sud a Floreştiului, a solici-

tat majorarea valorii con-

tractului sub pretextul creş-

terii de preţuri la materiale 

şi carburanţi precum şi a sa-

lariului minim în construc-

ţii. Pentru că primarul Ho-

ria Şulea nu a fost de acord 

cu această majorare, Diferit 

SRL a deschis un proces îm-

potriva Primăriei pentru a 

obţine majorarea sumelor 

prin acte adiţionale.

În contrapartidă cu acţi-

unea în instanţă a construc-

torului, considerându-se şan-

tajat de modul în care fir-

ma Diferit a considerat de 

cuviinţă să soluţioneze di-

vergenţa, Horia Şulea nu a 

mai aşteptat decizia instan-

ţei şi a reziliat unilateral 

contractul în 25 septembrie 

2018, promiţându-le floreş-

tenilor că va organiza o no-

uă licitaţie. 

„Constructorul a invocat 

faptul că preţul la care a li-

citat a fost prea mic şi nu 

mai poate realiza lucrarea, 

motiv pentru care a deschis 

un proces în instanţă pen-

tru solicitarea măririi preţu-

lui de execuţie, cu toate că 

valoarea lucrării a fost con-

simţită prin contract ca fi-

ind fixă şi intangibilă până 

la finalizarea lucrărilor. În 

urma acţiunilor de la firma 

constructoare am reziliat 

contractul unilateral şi acum 

suntem pe punctul de a de-

mara o nouă procedură de 

achiziţie publică. Nu am răb-

dare să aştept după nişte oa-

meni care vin să-şi bată joc 

de o comunitate", a decla-

rat Horia Şulea la Radio Cluj 

în 18 octombrie.

În urma deschiderii acţiu-

nii în instanţă, Tribunalul Spe-

cializat Cluj a avut opinie 

DIFERIT(ă) cu privire la rezi-

lierea contractului pentru Dru-

mul de legătură Sud al Floreş-

tiului. Astfel, instanţa a dis-

pus suspendarea notifi cării de 

reziliere a contractului înche-

iat între comuna Floreşti, re-

prezentată de Horia Şulea şi 

fi rma Diferit SRL. Mai mult 

decât atât, administraţia fl o-

reşteană era obligată la plata 

cheltuielilor de judecată în va-

loare de 7.590 lei.

Tribunalul Specializat 

Cluj a menţinut sentinţa din 

26 noiembrie. Sentinţa este 

definitivă şi îl obligă pe Ho-

ria Şulea să plătească, cu ti-

tlu de cheltuieli de judeca-

tă în recurs 7.000 de lei, 

bani din impozitele şi taxe-

le floreştenilor.

Soluţie definitivă a instanţei: „Horia Şulea 
nu poate rezilia contractul cu Diferit!”
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Absolvenţii de liceu care nu 

au luat BAC-ul în prima 

sesiune sau care au lipsit de 

la examene se pot înscrie de 

pe 15 până pe 19 iulie pen-

tru sesiunea iulie-august.

A doua sesiune a Bacalau-

reatului începe cu examenele 

scrise şi se termină cu probele 

de evaluare a competenţelor, 

invers faţă de prima sesiune de 

BAC. Primul examen din sesi-

unea de toamnă este progra-

mat pe 21 august şi este proba 

scrisă la Limba si literatura ro-

mână. Primele rezultate vor fi  

afi şate pe 3 septembrie.

Pe 26 iulie este prevăzută în-

scrierea candidaţilor care au pro-

movat examenele de corigenţe.

Conform calendarului sta-

bilit de Ministerul Educaţiei 

Naţionale, pe 21 august ur-

mează să se susţină proba 

scrisă la Limba şi literatura 

română, pe 22 august – Lim-

ba şi literatura maternă, pro-

ba scrisă şi pe 23 august – 

proba obligatorie a profi lului.

Pe 26 august se va desfă-

şura proba la alegere a profi -

lului şi specializării, proba scri-

să, pe 27 şi 28 august – eva-

luarea competenţelor lingvis-

tice de comunicare orală în 

limba română, pe 29 august – 

evaluarea competenţelor ling-

vistice de comunicare orală în 

limba maternă, pe 30 august 

şi 2 septembrie – evaluarea 

competenţelor digitale.

În zilele de 2 şi 3 septem-

brie se va face evaluarea 

competenţelor lingvistice 

într-o limbă de circulaţie in-

ternaţională, iar pe 3 sep-

tembrie vor fi  afi şate rezul-

tatele la probele scrise (pâ-

nă la ora 12,00). Contestaţi-

ile se pot depune în aceeaşi 

zi între orele 12,00 şi 16,00.

Rezultatele fi nale vor fi  afi -

şate pe 7 septembrie.

Au început înscrierile pentru a doua 
sesiune a examenului de bacalaureat

Mircea Bertea, Directorul 

Colegiului Naţional 

Pedagogic „Gh. Lazăr” 

din Cluj-Napoca a explicat 

pentru edupedu.ro că este 

supărat atât pentru rezul-

tatele la bacalaureat 

din acest an, cât şi pentru 

problemele din sistemul 

educaţional românesc.

Despre statistici şi şcoli 
cu mai mulţi profesori 
decât elevi

Dascălul spune că statisti-

cile oferite de Ministerul Edu-

caţiei cu privire la rezultate-

le la bacalaureat din acest an 

sunt „cosmetizate, ipocrite şi 

nerelevante”.

„De la Clujul pe locul I la 

BAC 2019, la un director de 

colegiu naţional de referinţă 

mâhnit că ne furăm căciula şi 

în educaţie… De ce afi rm acest 

lucru? Pentru că statisticile 

transmise de Ministerul Edu-

caţiei Naţionale (cu recunoaş-

terea fără echivoc a faptului 

că aceste rezultate sunt cele 

mai slabe din ultimii cinci ani!), 

sunt puternic cosmetizate şi, 

deopotrivă, pe alocuri, ipocri-

te şi nerelevante. Cosmetiza-

te, pentru că ele se raportea-

ză doar la candidaţii prezenţi 

la examenul de bacalaureat şi 

nu la totalul elevilor înscrişi 

în clasa a XII-a la nivel naţio-

nal la începutul anului şcolar 

2018-2019. Şi e o diferenţă, nu 

glumă! Apoi, aceste rezultate 

ofi ciale sunt şi ipocrite şi ne-

relevante, pentru că, la anu-

mite licee (cele mai multe din-

tre acestea licee industriale), 

din 150 de elevi ai claselor a 

XII-a, spre exemplu, se înscriu 

(sau li se permite să se înscrie!) 

doar 20 de absolvenţi, din ca-

re promovează bacalaureatul, 

să spunem, 10, procentajul de 

promovare raportat de şcoală 

şi acceptat de inspectorate şi 

de MEN fi ind de 50%, când, 

în realitate, el este de 6,66%. 

Vi se pare normal? Dar în si-

tuaţia în care nu promovează 

ani buni şi consecutivi niciun 

elev şi, totuşi, aşa-zisele licee 

există în continuare, şcoli cu 

mai mulţi profesori decât elevi 

prezenţi efectiv în fi ecare zi. 

Situaţia lor se cunoaşte, inclu-

siv la MEN. S-ar putea uneori 

să fi e chiar criticaţi. Apoi sunt 

repede iertaţi, învăţământul li-

ceal românesc navignd în con-

tinuare, trimfător, cu toate pân-

zele sus. Nu intenţionăm şi 

nici nu putem generaliza, dar 

ştim că mărul putred le poate 

strica şi pe celelalte mere bu-

ne şi frumoase din marele coş 

al învăţământului românesc… 

Şi nu numai ca imagine şi per-

cepţie!”, a spus profesorul.

Huiduirea 
învăţământului 
românesc

Mircea Bertea a amintit şi 

de absolvenţii cu rezultate ex-

cepţionale, care, majoritatea, 

vor lua calea străinătăţii.

„Ştiu că vor fi  cititori care 

vor spune: Dar sunt atâtea li-

cee bune şi foarte bune, cu 

rezultate excepţionale, despre 

ele de ce nu scrieţi? Sunt 

într-adevăr. Şi merită toată la-

uda. Şi liceul/ colegiul meu 

este unul dintre acestea. Me-

rită să scriem şi despre ele, să 

le recunoaştem strădania, 

munca şi rezultatele. O vom 

face foarte curând. Apoi, ne 

vor aduce aminte unii, ca re-

proş, de olimpicii noştri ex-

traordinari, cei mai grozavi 

din lume. Da, jos pălăria pen-

tru valoarea lor ! Numai că, 

să fi m corecţi şi sinceri până 

la capăt, de această valoare 

profi tă marile universităţi ale 

lumii şi foarte puţin universi-

tăţile româneşti. Într-o con-

spiraţie a mediocrităţii, olim-

picii sunt doar speranţa dis-

perării, cum, adevărat, afi rma 

într-un interviu Florin Col-

ceag”, a amintit Bertea.

Învăţământul 
mileniului trecut

Din spusele dascălului, şcoa-

la românească, în mare parte, 

îi învaţă pe copii să aibă suc-

ces la şcoală, nu şi în viaţă.

„E uşor de criticat şi de hu-

lit în presă sau la televizor în-

văţământul românesc. Uneori 

(şi exemplul bacalaureatului e 

aici relevant) există şi teme-

iuri solide pentru asta. E sim-

plu de constatat că educaţia 

în şi pentru România a rămas 

în mileniul trecut, că suntem 

încremeniţi în proiecte demult 

apuse. Aceasta pentru că ne 

lipsesc strategiile educaţiona-

le de ţară, strategii orientate 

către mâine şi nu către trecut 

(încă ne mai lăudăm cu învă-

ţământul nostru de dinainte 

de 1989!) Şi apoi, pentru că 

soarta educaţiei a fost dată pe 

mâna unor politicieni ei înşişi 

certaţi cu educaţia. Este un ade-

văr faptul că învăţământul ro-

mânesc nu-i mai pregăteşte azi 

pe elevi şi pe studenţi (cu pu-

ţine excepţii, desigur: facultă-

ţile de medicină, informatică, 

inginerie) pentru a avea succes 

în viaţă, ci pentru a avea suc-

ces la şcoală/facultate. Este o 

realitate tristă, dar este realita-

tea cruntă!. Învăţământul nos-

tru a intrat în cercul vicios al 

jocului politic ce falsifi că reali-

tăţi pentru a raporta ”noi suc-

cesuri”. Nu este greu de obser-

vat că la noi contează rezulta-

tele la şcoală şi nu performan-

ţa, progresul realizat de elev. 

Toate raportările şi clasamen-

tele din şcoli, inspectorate şco-

lare şi de la MEN se fac în 

funcţie de aceste rezultate. 

Şcoala a devenit doar un fur-

nizor de informaţie, nu de dez-

voltare personală. Nu suntem 

crescuţi şi nu ne creştem co-

piii în cultura responsabilită-

ţii personale. Ne-am obişnuit 

să dăm tot timpul vina pe ci-

neva: pe şcoală, pe minister, 

pe Guvern”, a explicat direc-

torul Colegiului Naţional Pe-

dagogic „Gheorghe Lazăr”.

Director de şcoală, 
indignat de 
rezultatele la BAC
„De la Clujul pe locul I la BAC 2019, la un 
director de colegiu naţional de referinţă 
mâhnit că ne furăm căciula şi în educaţie…”

Mircea Bertea, Directorul Colegiului Naţional Pedagogic „Gh. Lazăr” 
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Cu peste 300.000 de metri 

pătraţi amenajaţi de la 

zero pentru a deveni spa-

ţiul experienţelor de top în 

muzică, arte, fashion, sport 

şi entertaiment, Electric 

Castle urmează să-şi des-

chidă porţile miercuri, 17 

iulie, ora 14:00, pentru cea 

de-a 7 ediţie.

Cu un minim de timp alo-

cat în cele 2 zile rămase, ze-

cile de mii de participanţi pot 

să rezolve on sau offl ine aproa-

pe toate detaliile logistice, de 

la transport şi până la pregă-

tirea bugetului, astfel ca oda-

tă intraţi în festival să se poa-

tă dedica exclusiv distracţiei.

Brăţările pot fi  ridicate 
şi din Cluj-Napoca 
şi de la Bonţida

Accesoriul preferat al ur-

mătoarelor zile, brăţara de fes-

tival poate fi  ridicată chiar şi 

astăzi, în cele două puncte 

speciale deschise, în Iulius 

Mall şi Cluj Arena, până la 

sfârşitul zilei, ceea ce va asi-

gura prioritate atât la îmbar-

carea în autobuze, cât şi la in-

trarea în festival.

Cei care nu reuşesc să pro-

fi te de acest pre-start, o vor 

face direct la porţile de acces 

din Bonţida, cu un detaliu 

foarte important de reţinut: o-

rice bilet trebuie să fi e nomi-

nal şi să conţină o adresă, in-

diferent de formatul (electro-

nic sau printat) sau modali-

tatea în care a fost obţinut. 

Accesul minorilor în festival 

este gratuit până la 12 ani, în-

să doar cu însoţitor până la 

15 ani. Tinerii între 16 şi 18 

ani vor trebui să prezinte acor-

dul părinţilor înainte de a-şi 

ridica brăţara.

Dintre diversele variante 

existente pentru a ajunge în 

festival, organizatorii reco-

mandă fi e linia specială de 

autobuze, fi e trenurile, un mod 

de a evita aglomerarea trase-

ului rutier deloc generos în-

tre Cluj Napoca şi Bonţida. 

Autobuzele vor circula non 

stop, începând cu miercuri, 

ora 8:00, biletele putând fi  de-

ja cumpărate online sau di-

rect cu brăţara de la autobu-

ze. Toate trenurile care tran-

zitează Bonţida vor opri în 

halta satului, la distanţă de 

aproximativ o oră între ele pe 

perioada zilei, orarul în deta-

liu existând inclusiv pe site-ul 

festivalului.

Mii de locuri de parcare

Maşina personală rămâne 

o alternativă, peste 5.000 de 

locuri de parcare sunt pregă-

tite în aria festivalului, însă 

organizatorii o recomandă 

doar celor care ştiu că au mai 

puţine drumuri de făcut sau 

celor generoşi, care o vor îm-

părţi cu prietenii. Biletele de 

parcare e mai bine să fi e achi-

ziţionate online pentru a sal-

va timp şi bani.

Electric Castle este, de ani 

buni, un festival în care banii 

cash pot fi  folosiţi doar la în-

cărcarea brăţării. Chiar dacă 

în festival vor exista sufi cien-

te puncte de top up, cel mai 

simplu e ca operaţiunea de 

transfer a banilor pe brăţară 

să fi e efectuată online, din 

contul individual al fi ecărui 

participant; va ajuta mult şi 

la returnarea eventualelor su-

me rămase necheltuite.

Mâncare pentru 
toate gusturile

Cu puţin simţ practic, ba-

gajele pot fi  foarte uşoare, su-

permarketul va fi  deschis în 

aria festivalului, oferind tot 

ce e necesar. Ţinutele extra-

vagante pot fi  asumate chiar 

şi de cei care vor ocupa cele 

17.000 de locuri din campin-

guri, landromatele disponibi-

le promite un refresh imediat 

pentru orice tip de haine. Pen-

tru cei care petrec mai putin 

timp în festival, există zona 

de lockers unde pot fi  depo-

zitate bunuri, de preferabil pe 

o perioadă mai scurtă.

Zonele de food court au fost 

extinse odată cu această edi-

ţie, atât în festival, cât şi în 

campinguri, care au propriile 

zone de lounge. Gusturile sunt 

respectate în diversitatea lor, 

cu oferte pe măsură, indiferent 

de regimul vegan, vegetarian 

sau foarte proteic adoptat.

0740.221.022 – numărul 

Safety Line pentru ediţia din 

acest an. Politica Zero Tole-

ranţă la orice tip agresiune în-

cepe cu modul în care deci-

dem cu toţii că nu ignorăm 

situaţii ce pot degenera şi so-

licităm intervenţia echipelor 

speciale de security. Linia va 

funcţiona non stop.

Încă o zi şi începe Electric Castle! Tot ce trebuie să ştii despre ediţia din acest an.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Weekendul trecut a avut 

loc Dac Fest, cel mai mare 

festival de acest gen din 

ţară, unde membrii orga-

nizaţiei Terra Dacica 

Aeterna din Cluj-Napoca 

au recreat obiceiuri de-ale 

dacilor şi romanilor, dar 

şi marile bătălii dintre 

cele două popoare, din 

anii 101-102 şi 105-106.

A X-a ediţie a Festivalului 

Dac Fest a avut loc în perioa-

da 12-14 iulie, pe platoul de 

la Măgura Uroiului, lângă Si-

meria, judeţul Hunedoara, un 

loc important pentru istoria 

poporului român. Pe lângă 

grupurile de reenactori din ţa-

ră, la ediţia Dac Fest din acest 

an au participat mai multe 

asociaţii din Italia, Bulgaria, 

Ungaria şi Rusia.

Măgura Uroiului este în-

săşi un loc special. Situl ar-

heologic este cunoscut şi prin 

toponimele Măgura, Dealul 

Uroiului sau Muntele de Aur. 

Măgura Uroiului este un deal 

ce a fost locuit încă din cele 

mai vechi timpuri. Vechea ca-

rieră de andezit a dacilor a in-

trat în rândul rezervaţiilor şti-

inţifi ce şi arheologice, a deve-

nit o destinaţie turistică.

O zi în Dacia liberă

Deschiderea festivalului a 

avut loc vineri, iar români din 

toate colţurile ţării s-au adu-

nat la Măgura Uroiului, pe un 

platou imens, care a fost trans-

format pentru un weekend în-

treg într-un sat dacic. Zeci de 

persoane se plimbau îmbră-

caţi în haine specifi ce dacilor, 

femeile fi ind îmbrăcate în ro-

chii largi, de tip sac, cu de-

colteuri generoase, cu părul 

împletit şi purtând bijuterii 

spiralate, iar bărbaţii cu că-

măşi lungi, crăpate pe lateral, 

opinci şi şosete de lână, cum 

era obiceiul în urmă cu aproa-

pe două milenii.

Astfel, invitaţii au putut să 

vadă cum trăiau şi munceau 

dacii, dar şi cum arătau tabe-

rele militare romane. Vizita-

torii au putut să participe la 

numeroase ateliere, să vadă 

cum se machiau dacii sau cum 

îşi făceau bijuteriile. În altă 

parte a „satului”, câţiva daci 

pregăteau masa, mistreţ cu 

măr şi ghimbir, dar şi alte bu-

nătăţuri pe care le mâncau 

strămoşii noştri.

Totuși, punctele de atrac-

ţie ale festivalului au fost sce-

netele organizate de către re-

enactori, printre care: ritual 

de nuntă dacică, târg de sclavi, 

ritual de incinerare.

La târgul de sclavi, publi-

cul a avut ocazia să liciteze 

pentru un sclav, aşa cum se 

proceda în antichitate. Licita-

ţia începea de la un leu şi a 

ajuns până la 100 de lei.

Sâmbătă, după lăsarea în-

tunericului, ielele au dansat 

în jurul focului de tabără de 

la poalele Măgurii Uroiului.

Lupte între gladiatori

Publicul s-a înghestuit la 

Dac Fest când au avut loc lup-

tele între gladiatori. Bărbaţi 

îmbrăcaţi în costume specifi -

ce gladiatorului s-au luptat 

spre încântarea publicului. 

Luptele au fost aprige, iar aces-

tea se încheiau în funcţie de 

cum decidea publicul. Când 

unul dintre gladiatori ajungea 

să îl pună la pământ pe celă-

lalt, se cerea opinia publicu-

lui. Gladiatorul înfrânt meri-

ta să fi e cruţat sau să fi e ucis 

de către adversarul său?

Unii au scăpat cu viaţă, la 

mila publicului, în timp ce al-

te lupte s-au terminat într-o 

„baie de sânge”. Desigur, ni-

meni nu a fost rănit în timpul 

acestor confruntări.

Bătăliile între 
daci şi romani

Alte două momente-che-

ie din timpul festivalului au 

fost cele două bătălii dintre 

daci şi romani, de la 101-102 

şi 105-106, reenactorii încer-

când să reproducă cât mai 

specific aceste file din isto-

ria noastră.

Zece ani de Dac Fest, 
o idee pornită de la Cluj

Ideea unui festival care să 

ne omagieze strămoşii, pe daci 

şi pe romani, a pornit de la 

Cluj şi a ajuns într-una dintre 

zonele cu cea mai mare în-

semnătate istorică din ţară. 

Prima dată însă a apărut Ter-

ra Dacica Aeterna, prima aso-

ciaţie de reconstituire istorcă 

antică de la noi din ţară.

„Toată ideea a pornit de la 

Cluj, de la Paul Cheptea, ca-

re a văzut pentru prima dată 

romani care veneau să facă 

reconstituire istorică. Veneau 

din Ungaria. A fost puţin su-

părător pentru noi, fi indcă nu 

aveam nici daci, nici romani, 

deşi ne tragem din ei. Aşa am 

apărut noi, Terra Dacica Ae-

terna, în 2007, prima asocia-

ţie de reconstituire istorică an-

tică din România. Pe vremea 

aceea erau vreo 10 băieţi, ju-

decători, avocaţi, doctori, şi-au 

făcut armuri şi a început joa-

ca. Acum am ajuns la 170 de 

membri, avem peste 400 de 

festivaluri la care participăm 

în ţară şi străinătate şi fi liale 

în mai multe oraşe din ţară”, 

a spus Lucian Panov, preşe-

dintele asociaţiei şi cel care a 

fost Decebal în reconstituirea 

luptelor dintre daci şi romani.

Îmbrăcat în haine specifi ce, 

cu o barbă lungă şi grizonată, 

Lucian Panov povesteşte cu 

drag despre cele câteva zile pe 

care le pot petrece, intrând în 

pielea personajelor care duc cu 

gândul la strămoşii noştri. De 

la an la an, festivalul s-a dez-

voltat, reuşind să atragă din ce 

în ce mai mulţi turişti.

„Nouă ne place să facem as-

ta, să facem festivalul. Am ve-

nit să ne distrăm, să fi m pen-

tru câteva zile daci şi romani, 

dar cu ocazia asta şi spectato-

rii pot să înveţe multe lucruri. 

Este istorie vie ceea ce facem 

noi aici. Pui mâna pe o forjă, 

pe un vârf de săgeată, nu e doar 

teorie, ca în manualele de isto-

rie. Ne bazăm foarte mult pe 

ateliere. Facem lemnărie, facem 

fi erărie, bucătărie antică, pie-

lărie. La ediţie din acest an am 

făcut pentru prima dată un fur-

nal pentru prelucrarea minere-

ului de fi er. Am avut primul 

atelier de cosmetică antică din 

ţară!”, a spus Panov.

Daci şi romani de la Cluj 
s-au luptat la Măgura Uroiului
Strămoşii noştri au fost omagiaţi la Dac Fest, cel mai mare festival de acest gen din țară, organizat în Hunedoara

Bărbaţi îmbrăcaţi în costume specifi ce gladiatorului, s-au luptat spre încântarea publicului

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Patru copii, printre care 

şi o fetiţă de 10 ani, au 

fugit de acasă cu o maşină 

furată şi au reuşit să par-

curgă 1.000 de kilometri 

în Australia până ce 

au fost opriţi de poliţie, 

au anunţat luni autorităţile.

Copiii, având asupra lor 

undiţe şi bani, ar fi  plecat 

sâmbătă cu o maşină de te-

ren aparţinând unuia dintre 

taţii lor, într-o călătorie mi-

nuţios plănuită pentru a fu-

gi de acasă, din oraşul 

Rockhampton, situat în cen-

trul statului Queensland.

Poliţia i-a interceptat, du-

minică seară, pe cei patru co-

pii – o fetiţă de 10 ani, un bă-

iat de 14 ani şi alte două fete 

de 13 ani – în localitatea Graf-

ton din statul vecin, Noul Wa-

les de Sud, la peste 1.000 km 

sud de locul de plecare.

Vârsta minimă la care o per-

soană poate solicita permis de 

conducere în Queensland es-

te de 17 ani. Potrivit poliţiei, 

unul dintre copii lăsase în ur-

mă un bilet de rămas bun adre-

sat familiei sale.

Copiii nu ar fi  plătit pentru 

carburant la două staţii de ben-

zină la care au oprit pe drum.

Autovehiculul în care se afl au 

a fost observat în Glen Innes, 

la 160 kilometri vest de Graf-

ton, însă poliţia a fost nevoită 

să suspende temporar urmări-

rea „din cauza vârstei şoferu-

lui şi a condiţiilor de drum”, a 

detaliat Williams.

Poliţiştii au fost nevoiţi să 

deschidă portierele cu forţa de-

oarece copiii le blocaseră, a 

adăugat Williams care a preci-

zat că nimeni nu a fost rănit.

Este posibil ca în acest caz 

să fi e formulate acuzaţii, în-

să poliţia nu putut efectua de-

ocamdată interogatorii, acest 

lucru nefi ind permis în absen-

ţa părinţilor copiilor.

Patru copii au fugit 
de acasă. Au condus 
1.000 de kilometri.

Econmia chineză a înre-

gistrat în cel de-al doilea 

trimestru al anului o creş-

tere de 6,2% faţă de peri-

oada similară a anuui 

precedent, cel mai redus 

ritm de creştere din 1992, 

relatează BBC.

Rezultatul se înscrie în es-

timările ofi ciale. China şi-a 

majorat cheltuielile şi a redus 

taxele, pentru a impulsiona 

economia.

Biroul naţional de statisti-

că vorbeşte de „mediul econo-

mic complex” din străinătate 

şi de pe plan local, apreciind 

că economia a crescut într-un 

mod rezonabil şi că face faţă 

unor noi presiuni de reducere 

a ritmului de creştere.

Alte date arată semne de 

îmbunătăţire: producţia in-

dustrială a crescut la 6,3% în 

iunie faţă de perioada simila-

ră a anului trecut, iar comer-

ţul s-a majorat cu 9,8%.

În perioada 1992 – 1996, 

dar şi între 2004 şi 2012 eco-

nomia chineză înregistra rit-

muri de creştere de 10 – 14%. 

În 2008, an de vârf al crizei 

economice, economia chine-

ză creştea cu aproape 15%, 

dar în perioada imediat urmă-

toare a avut o cădere.

Economia chineză, 
la cel mai redus ritm 
de creştere din 1992

Premierul israelian 

Benjamin Netanyahu a aver-

tizat duminică Hezbollah, 

aliată a Iranului, că Israelul 

îi va aplica o lovitură devas-

tatoare în cazul unui atac 

din partea mişcării şiite 

libaneze, informează AFP.

„Pe parcursul week-

end-ului, am auzit că Nas-

rallah (Hassan Nasrallah, li-

derul Hezbollah – n.r.) se lă-

uda cu planurile sale de atac”, 

a declarat Netanyahu în tim-

pul unui consiliu de miniştri. 

„Să o spunem clar: Dacă 

Hezbollah îndrăzneşte să co-

mită greşeala de a ataca Is-

raelul, îi vom aplica o lovi-

tură militară devastatoare”, 

a ameninţat el.

Hassan Nasrallah a declarat 

vineri că Israelul, care se înve-

cinează cu Libanul, nu va fi  

cruţat în caz de confl ict între 

SUA, aliate ale Israelului, şi 

Iran. Într-un interviu acordat 

televiziunii Al-Manar, care a-

parţine Hezbollah, Nasrallah a 

avertizat că principalele insta-

laţii israeliene de-a lungul coas-

tei mediteraneene, îndeosebi 

cele din Tel Aviv, se afl ă în bă-

taia rachetelor mişcării şiite. 

„Iranul are capacitatea de a 

bombarda Israelul cu forţă şi 

ferocitate”, adăugase el.

Considerată de Israel şi de 

SUA o organizaţie teroristă, 

Hezbollah este un actor politic 

major în Liban, unde deţine trei 

posturi în cadrul guvernului.

Israelul va aplica o 
„lovitură devastatoare” 
grupării Hezbollah

Preşedintele moldovean 

Igor Dodon a cerut Statelor 

Unite ale Americii să spriji-

ne eforturile Republicii 

Moldova ca statutul său 

de „neutralitate permanen-

tă” să fi e recunoscut la 

nivel internaţional, asigu-

rând totodată că Republica 

Moldova „va promova o 

politică externă echilibrată 

în baza intereselor sale 

naţionale”, informează pos-

tul de radio Europa Liberă.

Igor Dodon a transmis acest 

mesaj către Washington cu 

ocazia întrevederii pe care a 

avut-o la sfârşitul săptămânii 

trecute cu David Hale, subse-

cretar de stat pentru afaceri 

politice al Statelor Unite, care 

a efectuat o vizită la Chişinău.

Într-o postare pe Facebook, 

preşedintele moldovean a sub-

liniat că l-a asigurat pe dem-

nitarul american că noua gu-

vernare va respecta toate acor-

durile internaţionale pe care 

le-a semnat anterior, inclusiv 

Acordul de asociere cu Uniu-

nea Europeană, dar a cerut 

Statelor Unite să sprijine efor-

turile Republicii Moldova ca 

statutul de neutralitate „per-

manentă” să fi e recunoscut la 

nivel „internaţional”.

Cu ocazia acestor convor-

biri, Dodon a mulţumit, din 

nou, SUA pentru sprijinul acor-

dat Republicii Moldova în so-

luţionarea recentei crize politi-

ce şi în transferul paşnic al pu-

terii. „Datorită susţinerii din 

partea partenerilor externi şi a 

consensului naţional intern, Re-

publica Moldova are toate şan-

sele de a-şi relansa economia 

şi de a promova o politică ex-

ternă echilibrată în baza inte-

reselor sale naţionale”, a decla-

rat preşedintele moldovean.

Referitori la problema 

transnistreană, Dodon şi-a re-

iterat opţiunea pentru conti-

nuarea negocierilor în forma-

tul „5+2”, în care Statele U-

nite au rol de observator, ală-

turi de UE.

În acest context, publicaţia 

Timpul din Chişinău reamin-

teşte că 'neutralitatea' Repu-

blicii Moldova, asupra căreia 

insistă Igor Dodon şi Mosco-

va, este încălcată chiar de Fe-

deraţia Rusă, care de 27 de ani 

îşi menţine trupele în Trans-

nistria, regiune separatistă din 

estul Republicii Moldova.

Igor Dodon cere sprijinul SUA. Vrea neutralitate 
„permanentă” a Republicii Moldova

Ministrul de externe brita-

nic Jeremy Hunt a declarat 

luni, la sosirea la reuniu-

nea de la Bruxelles a omo-

logilor săi din Uniunea 

Europeană, că este încă 

timp pentru salvarea acor-

dului nuclear cu Iranul 

şi că, deşi Statele Unite 

sunt cel mai apropiat aliat 

al Londrei, există divergen-

ţe privind abordarea crizei 

iraniene, transmite Reuters.

„Iranul este încă la cel pu-

ţin un an de a dezvolta o bom-

bă nucleară”, le-a spus Hunt 

jurnaliştilor prezenţi la Bruxel-

les. În opinia ministrului brita-

nic, există încă „o mică fereas-

tră (de oportunitate) pentru 

menţinerea în viaţă a acordu-

lui, chiar dacă aceasta se închi-

de într-o oarecare măsură”.

Reuniunea de la Bruxelles 

va încerca să găsească moda-

lităţi de a convinge SUA şi Ira-

nul să reducă tensiunile din-

tre ele şi să înceapă un dia-

log, pe fondul temerilor că 

acordul din 2015 este aproa-

pe de a se prăbuşi.

„Abordarea (iranienilor) a 

fost profund destabilizatoare, 

însă noi vrem să reducem ten-

siunile (...) pe subiectul (petro-

lierului) Grace 1 şi să evităm o 

regiune nuclearizată”, a adău-

gat Jeremy Hunt, citat e AFP. 

„Însă un acord este un acord 

şi dacă una din părţi îl rupe...” 

a adăugat ministrul britanic, 

cu referire la acordul nuclear 

încheiat în iulie 2015 cu Tehe-

ranul şi la care Londra este 

unul dintre semnatari.

Tensiunile nu au făcut decât 

să se acumuleze în regiunea Gol-

fului de când SUA s-au retras în 

mai 2018 din acest acord şi au 

reimpus sancţiuni economice du-

re împotriva Iranului. În replică, 

acesta a început recent să-şi în-

calce treptat unele din angaja-

mentele asumate prin acord.

Petrolierul iranian Grace 1, 

suspectat că transporta petrol 

spre Siria, cu încălcarea sanc-

ţiunilor europene impuse Da-

mascului, a fost interceptat pe 

4 iulie de poliţia şi ofi ţerii va-

mali din Gibraltar, asistaţi de 

un detaşament al marinei re-

gale britanice, în largul aces-

tui teritoriu britanic din extre-

mitatea sudică a Spaniei.

Teheranul a cerut Londrei 

„eliberarea imediată” a petro-

lierului, denunţând un act de 

„piraterie”. Preşedintele SUA 

vrea limitarea activităţilor nu-

cleare şi balistice iraniene. În re-

plică, regimul de la Teheran va 

înceta să respecte câte o preve-

dere a Acordului nuclear la fi e-

care 60 de zile, dacă ţările sem-

natare nu iau măsuri pentru pro-

tejarea Iranului de sancţiunile 

impuse de Statele Unite.

APEL PENTRU SALVAREA ACORDULUI NUCLEAR

„Iranul mai are un an până 
va dezvolta o bombă atomică”
Relaţiile SUA cu Iranul sunt tensionate din cauza sancţiunilor impuse 
de Administraţia Donald Trump după retragerea din Acordul nuclear.

„Iranul mai are un an până va putea dezvolta o bombă nucleară”, 
a declarat Hunte, adăugând că există ferestre pentru a salva acordul
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In atentia publicului calator

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta ca incepand cu data de 01 
septembrie 2019 nu se vor mai emite abonamente pe suport de hartie pentru liniile din 
Cluj-Napoca.

Utilizatorii de abonamente nominale sunt invitati ca incepand cu data de 15 iulie 2019 
sa achizitioneze cardurile nominale de la Centrele de vanzare Carduri. Prezentarea la un 
Centru de vanzare este necesara o singura data, pentru emiterea cardului nominal. Ulterior, 
cardurile se vor putea reincarca la oricare din cele 61 automate din statiile de transport 
dar si la Centrele de vanzare.

Cardurile nenominale se pot achizitiona si reincarca de la cele 61 automate stradale si 
de la Centrele de vanzare si se incarca cu titluri de calatorie nenominale (abonamente 
nenominale sau bilete electronice).

Pentru a evita aglomeratia va rugam sa obtineti din timp cardurile de transport.

Centre de vanzare/incarcare a cardurilor de transport
Centrul de vanzare Luni - Miercuri Joi Vineri Samb-Dum

Abonamente CTP – Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79A 07:30-20:45 07:30-20:45 07:30-20:45 Inchis

Abonamente CTP - Piata 1 Mai FN-in statie 06:00-21:45 06:00-21:45 06:00-21:45 Inchis

Primaria Grigorescu -Str. Al.  Vlahuta nr.46-47 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria Zorilor- Str. Pasteur nr. 60 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria Iris- Piata Liebcknecht nr.7-8 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria Someseni- Str. Traian Vuia nr.41 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

Primaria Centrala - Str. Moţilor nr. 7 08:30-16:15 08:30-18:15 08:30-16:15 Inchis

Primaria Manastur- Str. Ion Mester nr. 10 08:00-15:45 08:00-17:15 08:00-14:15 Inchis

CTP este in curs de stabilire a unor amplasamente suplimentare de eliberare a cardurilor 
de transport.

Informatii despre achizitionarea, reincarcarea si validarea cardurilor de transport puteti 
gasi pe site-ul nostru www.ctpcj.ro , sectiunea TICKETING.

Conducerea CTP Cluj-Napoca

CONVOCATOR

Consiliul de administraţie al S.C. FLORA S.A. (în continuare „Societatea”), format 
din: Leoca-Bor Marin-Constantin-președinte, Marc Dan, Pop Ioan, Şipoş Traian, Pop Dan 
Mihai, având sediul social în Cluj-Napoca, strada Dorobanţilor, nr. 1, jud. Cluj, sediul de 
corespondenţă în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin nr. 20-22, jud. Cluj, C.U.I. RO 225283, 
nr. O.R.C. J12/3408/1991, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comer-
ciale, repub. și modif.

C O N V O A C Ă
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

În data de 19 august 2019 ora 12:00, în Cluj-Napoca, Aleea Padin, nr. 20-22 (clădirea 
Complex Flora – la etaj), pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfâr-
șitul zilei de 24 iulie 2019, stabilită ca Dată de Referinţă.

Situaţia detaliată a acţionariatului se afl ă la dispoziţia acţionarilor S.C. FLORA S.A., la 
sediul de corespondenţă al societăţii situat în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin, nr. 20-22, 
jud. Cluj și poate fi  consultată prin grija președintelui C.A.: Leoc-Bor Marin Constantin.

În situaţia în care Adunarea Generală ordinară nu va putea delibera și vota în mod va-
labil o a doua Adunare Generală ordinară este convocată în data de 20 august 2019, în 
acelaşi loc şi la aceeaşi oră.

O R D I N E A D E Z I

1. Aprobarea noii componenţe a Consiliului de administratie al societăţii, aprobarea des-
cărcării de gestiune a administratorilor revocaţi, alegerea noilor administratori și a noilor 
cenzori ai societăţii sau auditor/i, cu modifi carea corespunzătoare a Actului Constitutiv.

2. Aprobarea indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie, a Președintelui 
Consiliului de administraţie.

3. Diverse: (numai dezbateri, informări, răspunsuri la întrebări).

4. Împuternicirea președintelui Consiliului de administraţie pentru semnarea hotărării A.G.O.A. 
și imputernicirea unui salariat al societatii FLORA SA pentru îndeplinirea formalităţilor necesa-
re privind înregistrarea și publicarea Hotărârii ordinare a Acţionarilor. Formalităţile.

Documentele și informaţiile in detaliu privind problemele înscrise pe ordinea de zi pen-
tru ședinţă pot fi  consultate la sediul de corespondenţă al societăţii situat în Cluj-Napoca, 
strada Aleea Padin nr. 20-22 jud. Cluj, Complex Flora – etaj, in intervalul orar: 8:00-16:00 
de luni pana vineri.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea 
profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la dispoziţia 
acţionarilor la sediul de corespondenţă al societăţii, aceasta putând fi  consultată și com-
pletată de către acţionari în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor 
comerciale.  Membrii propuși sunt: Leoca-Bor Marin Constantin, Marc Dan, Pop Dan 
Mihai, Șipos Traian și Pop Ioan.

În condiţiile și cu respectarea prevederilor art. 117 indice 1 al Legii 31/1990 L.S.C., ac-
ţionarii au dreptul de face completări la ordinea de zi. Punctele propuse spre completare 
vor fi  transmise în scris la adresa de corespondenţă: Aleea Padin, nr. 20-22, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj; Complex Flora (etaj).

Acţionarii pot participa personal, prin reprezentanţii lor legali sau prin reprezentanţi 
mandataţi cu procură specială. Procurile speciale pentru reprezentarea acţionarilor S.C FLO-
RA S.A. în cadrul adunării generale vor fi  depuse, în original, la sediul de corespondenţă 
al societăţii situat în Cluj-Napoca, strada Aleea Padin nr. 20-22, jud. Cluj, până cel mai târ-
ziu cu 48 de ore înainte de data ședintei, la prima convocare, sub sancţiunea prevăzută de 
art.125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată și modifi ca-
tă prin Legea nr. 441/2006 și apoi prin Ordonanţa de Urgenţă nr.82/2007.

La Adunarea AGOA va participa un notar sau avocat, desemnat prin grija presedintelui 
C.A. Leoca-Bor Marin Constantin, care va autentifi ca sau dupa caz atesta procesul verbal 
si hot. AGOA.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264-595296 persoana de contact: Leoca-Bor 
Marin-Constantin.

Consiliul de Administraţie
Leoca-Bor Marin-Constantin Preşedinte 

Eugen OLARIU
redactia@monitorulcj.ro

Nevoia de piloţi la nivel 

mondial este una din ce în 

ce mai mare ca urmare a 

extinderii companiilor de 

aviaţie. În următorii 5 ani, 

pe piaţa muncii în dome-

niul pilotajului avioanelor 

de linie va fi  nevoie de 

peste 2 milioane de piloţi. 

La nivelul României, doar 

una dintre companiile ce 

operează pe teritoriul ţării 

va avea nevoie de minim 

1.800 de piloţi.

Gabriel Oniga, chief ope-

rations offi cer – Cruiser Avi-

ation România, a oferit un in-

terviu pentru Monitorul de Cluj 

în care a explicat ce înseam-

nă piaţa muncii în domeniul 

aviaţiei precum şi modalita-

tea prin care un tânăr poate 

deveni pilot de linie.

„Ne tot plângem că şcoa-

la nu produce ce are nevoie 

economia. Un secret este că, 

astăzi, economia are nevoie 

de foarte mulţi piloţi. Boeing 

făcea o estimare că în urmă-

torii 5 ani va fi  nevoie de 2 

milioane de piloţi la nivel mon-

dial. Aici, la noi în curte, da-

că ne uităm doar la ce face 

Wizz, care este principalul 

operator din România, are co-

mandate 150 de aeronave în 

următorii 5 ani. Fiecare aero-

navă înseamnă 6 echipaje. 12 

piloţi pe aeronavă ori 150 de 

aeronave. Sigur că nu o să an-

gajeze numai din România. 

Vor lua piloţi din Polonia, din 

Ungaria şi din Italia, iau de 

peste tot din lume. Oricum, 

doar o singură companie, pen-

tru a ne face o imagine a ce-

ea ce înseamnă piaţa de pi-

loţi în următorii ani”, a afi r-

mat Gabriel Oniga.

Care sunt costurile pentru a 
ajunge pilot, cât durează 
pregătirea şi în cât timp poa-
te fi  amortizată investiţia?

„Toată lumea, când afi rmi 

că eşti pilot sau când spui că 

vrei sa fi  pilot, se gândeşte au-

tomat la licenţa pentru trans-

portul aerian. Licenţa ATPL aşa 

se numeşte. Este o licenţă foar-

te scumpă care îţi permite să 

pilotezi avioane de linie cu pa-

sageri în scop comercial. Pen-

tru acest gen de licenţă ajungi 

la partea cea mai descurajan-

tă din aviatie: costurile. Aces-

tea ajung undeva la 70.000 de 

euro dacă o iei de la zero. Mul-

ţi fac o confuzie. Faptul că ţi-ai 

luat licenţa nu înseamnă că ai 

un loc de muncă. E doar drep-

tul de te prezenta la un inter-

viu pentru un loc de muncă 

în aviaţia comercială. E ca în 

cazul permisului de conduce-

re. Dacă îl ai nu înseamnă că 

ai şi maşină, ai doar dreptul 

de a conduce. În 5-6 ani pro-

babil poţi să îţi recuperezi ba-

nii fără prea multe bătăi de 

cap. Dacă ai bani şi faci cur-

surile de pilotaj trebuie şi să te 

ducă capul să îţi iei examene-

le pentru că degeaba ai bani”, 

mai spune Oniga.

În judeţul Cluj sunt peste 

30 de proprietari de avioane. 

Oniga a explicat care sunt cos-

turile unui avion second hand 

şi de ce e mai rentabil să uti-

lizezi avionul versus maşină.

„Sunt aproximativ 25-30 

de clujeni care deţin la ora ac-

tuală avioane. Costurile unui 

avion variază. Un avion ulta-

uşor la mâna a doua poţi să 

gasesti la 30.000 de euro. Cât 

o maşină. Cele noi pe care le 

vindem merg la zona certifi -

cată peste 600 de kg (PPL) 

costă 135.000 +TVA. Dacă 

vreti să discutăm despre 4 lo-

curi poţi să găseşti un avion 

second la 60 de mii iar unul 

mai nou te duce 200-300 de 

mii până la un milion de eu-

ro. E complet subdezvoltată 

piaţa faţă de potenţial. Mulţi 

spun că-i foarte scumpă avi-

aţia şi complicate, dar au ma-

şini mult mai scumpe decât 

un avion”, a afi rmat Oniga.

Unde poţi ateriza-decola în 
România în cazul în care 
esti proprietarul unui avi-
on uşor sau ultrauşor?

„Spaţiul aerian este împăr-

ţit pe clase. În general, Româ-

nia are foarte mult spaţiu G, 

aşa se numeşte. O zonă aeri-

ană în care regulile sunt foar-

te permisive. Nu eşti obligat 

să ai transponder. Nu eşti obli-

gat să ai nici măcar staţie ra-

dio. Poţi să să decolezi şi ate-

rizezi în principiu de pe ori-

ce teren dacă ai în prealabil 

acordul proprietarului şi să fi e 

evident extravilan. Trebuie să 

zbori la o distanţă de peste 

300 de metri de zonele locu-

ite si sa eviti zonele dens po-

pulate. În primul rând, e pen-

tru siguranţă, în al doilea rând, 

e pentru confortul acustic. U-

nii se duc pe munte cu ruc-

sacul în spate, alţii se duc cu 

avionul în zone în care ar fi  

foarte complicat să ajungi, cu 

nişte peisaje pe care greu le 

poţi explica cuiva. Cum unii 

merg la schi, alţii se dau cu 

avionul. S-ar putea ca cei ca-

re se dau cu avionul să iasă 

mai ieftin decât cei care merg 

la schi”, mai spune pilotul.

Avantajele unei licenţe de 

pilotaj sunt multiple. Cel mai 

bun avantaj este acela că pen-

tru o deplasare tur retur 

Cluj-Bucureşti economiseşti nu 

mai puţin de 8 ore din viaţă.

Meseria de pilot este de de-

parte una cu potenţial dar tot-

odată una dintre cele mai con-

trolate profesii din lume.

„O meserie cu potenţial. 

Dincolo de glorifi area de la 

televizor e una dintre cele mai 

controlate meserii din lume. 

Fiecare pas pe care îl faci din 

momentul în care te apropi 

de aeroport este o procedură 

de la care nu ai voie să te 

abaţi. Sun chestiuni de efi ci-

enţă şi mai mult decât atât 

sunt chestiuni de siguranţă. 

Dacă te abaţi, pleci acasă. În 

timpul zborului, tot este pro-

gramat şi pregătit dinainte. 

Ştii la ce oră decolezi, ştii în 

ce condiţii meteo te duci, ştii 

ce viteză ai la decolare, ştii ce 

viteză ai în croazieră, ştii când 

începi să cobori, stii ce vite-

ză trebuie să ai la coborâre, 

la aterizare. Dacă te abaţi, avi-

onul te pârăşte”, a concluzi-

onat Gabriel Oniga.

Economia are nevoie 
de piloţi ca de aer
În lume, la fiecare minut sunt pe cer aproximativ 
40.000 de avioane. Profesia de pilot este una în care 
nu te poţi abate de la regului. Ai greşit, ai zburat acasă. 
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Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

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

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
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- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (1.7)

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (1.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (1.7)

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

TERENURI

¤ Vând 5800 mp teren agricol în 
loc. Câmpenești, comuna Apahi-
da. Pentru informaţii sunaţi la tel. 
0758-051260. (7.7)

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-

cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilitatile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

liniştită.

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (1.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, în cart. Mărăști, 
centrală proprie, proaspăt zugră-
vit, utilat complet, pentru nefu-
mători, preţ 400 euro. Inf. la tel. 
0758-051260. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

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.
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TUIT

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

Execut lucrări, intervenții, 
reparații. Aragaze, 
obiecte sanitare, 

convectoare,
mașini de spălat, boilere, 
centrale, teracote, cabine 

de duș, etc.
Informații suplimentare 
la telefon 0740-252139.

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (1.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (1.7)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-

sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (1.7)

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

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră şi col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-
loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Pentru informaţiiși detalii 
sunaţi la tel. 0743-853630. 
(1.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (1.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând ţiglă din demolare la 
0,50 lei/buc, nu asigur trans-
port. Inf. la tel. 0741-028813. 
(7.7)

¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

¤ De vânzare ţiglă. Preţ avanta-
jos. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la telefon 
0749-435564 sau 0758-939822.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetățean străin pentru relație 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligații. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 0743-
492064. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr afi șe, reclame (suc, 
bere, diverse instituţii), de ta-
blă. Ofer preţ bun. Tel. 
0749-174082. (7.7)

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

¤ Cumpăr cărţi din domeniul 
auto, reviste auto. Tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr bancnote de 
10.000 lei, 50.000 lei, 
100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de 
plastic, ofer preţ bun. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
poze fotbaliști, medalii și insig-
ne comuniste, decoraţii, bilete 
tren de carton. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

PIERDERI

¤ CLAR INSIGHT S.R.L., 
J12/1415/2009, C.U.I 
.25759287 declar pierdut certi-
fi cat constatator de suspendare 
a activităţii. Se declară nul.

¤ DARIA & TINA TAXI S.R.L., 
J12/435/2011, C.U.I. 
28106428, pierdut certifi cat 
înregistrare și constatator nr. 
222692/12.04.2013, sediu și 
terţi. Se declară nule

¤ CASITA CONSTRUCT S.R.L., 
J12/1603/2008, C.U.I. 
23663258, pierdut certifi cat 
constatator nr. 
17985/31.03.2008, sediu și 
terţi. Se declara nule.

¤ Pierdut atestat transport mar-
fă, atestat ADR, permis auto pe 
numele BOGĂTEAN SERGIU. Le 
declar nule.

¤ ARDELEAN PAUL MARIUS, 
student la Facultatea de Ingi-
nerie Electrică din cadrul Uni-
versităţii Tehnice Cluj-Napoca, 
declar pierdut și nulă 
legitimația de student.   
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Legendele palatului: 

Regele Geunchogo

13:30 Lumea azi

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Maghiara de pe unu

16:50 Legendele palatului: 

Regele Geunchogo

18:00 Fan de vară

19:00 Fan de vară

19:40 Sport Meteo

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:10 Destine in razboi

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 Surorile

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Poftiţi pe la noi!

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Dragonul de aur

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 2 pistoale

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Războiul domniţelor

17:00 Elisa

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 K-19: Submarinul 

Ucigaș

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Pretul fericirii

23:00 Vulturii de noapte

LOOK TV

12:30 Știrile Look Sport

13:00 Rezumatele Ligii I 

Betano

13:30 Teleshopping

14:30 Rezumate UEFA 

Champions League

15:00 Teleshopping

16:00 Matching Champions

17:00 Footbal Stars

17:30 Știrile Look Sport

18:00 Fotbal Liga 2: 

Metaloglobus – U Cluj

20:00 Fotbal Coppa Italia: 

Milan – Napoli

22:00 Știrile Look Sport

22:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC CFR Cluj – FC Dinamo 

București

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

Abonează-te la monitorul

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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Halep, decorată 
de Klaus Iohannis 
cu Ordinul Naţional 
„Steaua României”
Președintele Klaus Iohannis a 
semnat, luni, decretul privind 
decorarea Simonei Halep cu cu 
Ordinul Naţional ”Steaua 
României”. Ceremonia va avea 
loc la o dată ulterioară.
”Ca urmare a performanţei ex-
traordinare obţinute la Turneul 
de Tenis de la Wimbledon, pre-
cum și în semn de recunoaștere 
și apreciere pentru întreaga ac-
tivitate, Președintele României, 
domnul Klaus Iohannis, a decis 
acordarea celei mai înalte dis-
tincţii a statului român, Ordinul 
Naţional «Steaua României» în 
grad de Cavaler, sportivei 
Simona Halep”, a anunţat,luni, 
Administraţia Prezidenţială.
”Simona Halep este un model 
pentru tânăra generaţie, iar im-
plicarea sa în popularizarea te-
nisului în rândul copiilor repre-
zintă un uriaș câștig pentru 
sportul românesc”, a mai trans-
mis Administraţia Prezidenţială.

CFR Cluj a pus 
în vânzare bilete 
la meciul cu Astana
Clubul CFR 1907 Cluj a pus în 
vânzare biletele pentru meciul 
cu FC Astana, programat mier-
curi, de la ora 21:00, în turul 1 
preliminar. Abonatii echipei-
pentru sezonul 2019/2020 vor 
intra gratis la această partidă, 
pe baza cardului de abonat.
Biletele pot fi  achiziţionate on-
lein și de la casele de bilete ale 
Stadionului “Dr. Constantin 
Rădulescu” în zilele de luni, 
marţi și miercuri, după următo-
rul program:
• Luni (15.07) – 11:00 – 17:00
• Marţi (16.07) – 11:00 – 17:00
• Miercuri (17.07) – 11:00 – 21:00
- Elevii benefi ciază de intrare 
gratuită pe baza carnetului de 
elev în Tribuna 2!
- Copiii sub 10 ani au acces gra-
tuit la acest meci însoţiti de un 
părinte! Prețurile biletelor este  
între 10 și 80 lei.

Două medalii 
la Cupa Mondială 
de Canotaj
România a cucerit o medalie de 
aur și una de bronz, duminică, 
la cea de-a treia etapă a Cupei 
Mondiale de canotaj, găzduită 
de Rotterdam. Aurul a fost cuce-
rit de Nicoleta Ancuţa Bodnar și 
Simona Geanina Radiș la dublu 
vâsle, cu timpul de 07 min 58 
sec 390/1000, urmate de 
Australia (07:59.110) și Canada 
(08:03.770). Medalia de bronz 
a fost adjudecată de echipajul 
feminin de patru rame, compus 
din Ioana Vrânceanu, Viviana 
Iuliana Bejinariu, Mădălina 
Bereș, Denisa Tîlvescu, medalia-
te cu argint de la Europene. 
Româncele au fost cronometra-
te cu timpul de 06 min 52 sec 
220/1000, fi ind devansate de 
Australia (06:48.220) și 
Danemarca (06:50.530).
Obiectivul era câștigarea a două 
medalii și două clasări pe locurile 
4-6. Concursul a fost ultimul eve-
niment înaintea Campionatelor 
Mondiale de canotaj de la 
Linz-Ottensheim (Austria), de la 
sfârșitul lunii august, decisive în 
califi cările pentru Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 2020.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Jucătoarele conduse de 

Ioana Borţan vor efectua un 

prim cantonament la Ocna 

Şugatag, locul în care echi-

pa obişnuieşte să meargă 

constant în pregătire. 

Fotbalistele se vor pregăti 

în staţiunea maramureşea-

nă până pe 18 iulie când se 

vor întoarce la Cluj-Napova.

Ofi cialii echipei clujene vor 

stabili la fi nalul săptămânii lo-

tul de 18 jucătoare care vor 

evolua în Champions League 

după care vor începe al doilea 

stagiu de pregătire pe 23 iulie. 

Clujencele vor juca mai mul-

te partide amicable, prima din-

trele fi ind împotriva rivalei din 

campionat Heniu Prundu Bâr-

găului şi împotriva formaţiei 

maghiare Diosgyori VTK. No-

utăţile lotului Andrea Voicu şi 

Maria Ficzay, reveniri aştepta-

te de club, dar trebuie să re-

marcăm şi acceptul Mirelei Ga-

nea( Pop) de a continua şi în 

acest sezon alături Olimpia, 

după evoluţiile foarte bune din 

campionat.

Formaţia clujeană a renun-

ţat la colaborările cu Selena 

Babb şi Cristina Carp, fotba-

liste care nu au mai evoluat 

nici în ultima parte a sezonu-

lui, în timp despărţirea de Ma-

ria Neacşu a venit oarecum 

fi resc, jucătoarea şi clubul a-

vând obiective diferite.

„U” Olimpia Cluj le-a coop-

tat în aceste cantonamente pe 

tinerele Sonia Bumbar, jucătoa-

re care va avea drept de joc la 

prima echipă doar în 2020, pre-

cum şi pe Adina Borodi şi Cris-

tina Butojel, în ciuda faptului 

că ele nu au drept de joc în CL.

Alin Cioban, preşedintele 

executiv al clubului, a anun-

ţat că în mare parte lotul echi-

pei este completat, dar nu ex-

clude alte transferuri în cazul 

unor performanţe importante 

în Champions League.

„Nu cred că o să mai anun-

ţăm şi alte jucătoare până la 

startul grupelor din Champions 

League, dar asta depinde de eva-

luările antrenorilor după primul 

cantonament. Dacă ei conside-

ră necesar, suntem pregătiţi să 

mai aducem jucătoare. Anul 

acesta avem o altă strategie şi 

vrem să dăm încredere jucăto-

relor tinere care ne-au ajutat în 

campionat. Dacă reşim să câş-

tigăm grupa de califi care, atunci 

pentru fazele următoare, cu si-

guranţă ne vom mai întări. Deşi 

am avut de curând şedinţa Con-

siliului Director, nu am discutat 

despre un obiectiv clar, deoare-

ce este evidentă tinereţea lotu-

lui. Cu toate acestea, faptul că 

ne dorim să câştigăm grupa, es-

te ceva fi resc pentru clubul nos-

tru”, a declarat ofi cialul.

„U” Olimpia Cluj va juca 

un turneu de califi care pentru 

accederea în Liga Campioni-

lor în Muntenegru. Deşi echi-

pa gazdă, FK Breznica, are se-

diul în Pljevlja, o mică locali-

tate în inima munţilor, turne-

ul se va desfăşura în vestul ţă-

rii cu locaţii pentru cazare în 

Podgorica, la Centre Ville Ho-

tel & Experience, iar partidele 

se vor disputa pe stadioanele 

din Niksic şi Budva.

Pe lângă Olimpia Cluj şi FK 

Breznica, la acest turneu de 

califi care vor mai participa FC 

NSA Sofi a şi KFF Mitrovica.

„U” Olimpia Cluj a început pregătirile pentru Champions League
Fotbalistele de la Olimpia Cluj s-au reunit pe 1 iulie pentru noul sezon, 
iar acum se pregătesc de primul cantonament în vederea Champions League.

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Formaţia pregătită de 

Cristi Dulca se va pregăti, 

în perioada, 15-25 iulie, 

în Slovenia pentru noul 

sezon din Liga 2, fi ind 

cazaţi la Hotel Čatež din 

localitatea Čatež ob Savi, 

Slovenia, şi se vor antrena 

pe terenurile din comple-

xul sportiv Terme Čatež.

Ofi cialii clujenilor au pre-

gătit deja trei meciuri ami-

cale în cele 10 zile de canto-

nament în faţa unor echipe 

din Ungaria, Macedonia şi 

Arabia Saudită.

• 17 iulie: FC Universita-

tea Cluj – FC Mezokovesd Zso-

ry (prima ligă, Ungaria)

• 21 iulie: FC Universita-

tea Cluj – FK Vardar (prima 

ligă, Macedonia)

• 24 iulie: FC Universita-

tea Cluj – Al Fasaily (prima 

ligă, Arabia Saudită)

Cristi Dulca a ales un lot de 

23 de jucători pentru cantona-

mentul din Slovenia urmând 

a se decide la fi nalul lui dacă 

echipa mai are nevoie de în-

tăriri pentru noua stagiune.

Lotul Universităţii Cluj: 

Cosmin Dur-Bozoancă, An-

drei Gorcea, Daniel Pîrvules-

cu, Carol Taub, George Flo-

rescu, Tudor Telcean, Rareş 

Takacs, Dorin Goga, Marius 

Coman, Dan Berci, Andrei Ce-

itil Castanheira, Cristian Ga-

vra, Florin Burghele, Alex Pop, 

Tudor Vomir, Victor Dican, 

Alin Văsălie, Carlos Silveira 

da Graca „Kay”, Pedro Men-

des, Jose Costa, Hugo Firmi-

no, Inacio Miguel, Ricardo Ra-

fael da Costa Miranda „Rafa”.

Cristi Dulca merge 
pe mâna tinerilor

Noul staff al Universită-

ţii Cluj a adus în această va-

ră şase portughezi şi un ju-

cător din Capul Verde, dar 

cu toate astea Cristi Dulca 

le-a găsit loc în lotul echi-

pei şi mai multor puşti 

crescuți de Universitatea. 

Astfel, în lotul clujenilor 

s-au infiltrat tineri precum 

Gorcea, Telcean, Vomir, Vă-

sălie sau Alex Pop, ultimul 

revenit în această vară de la 

FC Viitorul. Dulca nu a pu-

tut să treacă cu vederea nici 

evoluţiile lui Burghele, fot-

balist transferat anul trecut 

de la Sporting Vaslui, dar 

care a îmbrăcat tricoul Uni-

versităţii Cluj la U-19.

Universitatea Cluj a re-

nunţat în această vară la ser-

viciile lui Octavian Ursu, cel 

care a fost împrumutat sta-

giunea trecută la Politehni-

ca Timişoara. Mijlocaşul echi-

pei ardelene a ajuns la o în-

ţelegere cu UTA Arad. La for-

maţia de pe malul Someşu-

lui nu vor mai evolua în sta-

giunea viitoare Răzvan Greu, 

Iulian Dinu, Iuliu Haţiegan 

şi Denis Hordouan, ultimii 

doi fi ind curtaţi de mai mul-

te echipe din Liga 1.

Universitatea Cluj va de-

buta în noul sezon din Liga 

a 2-a la începutul lunii au-

gust, dar fanii echipei nu îşi 

vor putea susţine favoriţii în 

primele jocuri din cauza u-

nei suspendări primite de 

club în urma incidentelor ca-

re au avut loc la meciul cu 

FC Hermannstadt din meciul 

tur pentru barajul de promo-

vare în Liga 1.

„U” Cluj a plecat în primul 
cantonament al sezonului! 
„U” Cluj a plecat luni în Slovenia pentru primul cantonament în vederea pregătirii noului sezon

Universitatea Cluj va debuta în noul sezon din Liga a 2-a la începutul lunii august
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