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ADMINISTRAŢIE

Tu ştii ce aer respiri în sala 
de sport de la Cluj Arena?
La 8 ani de la inaugurarea Cluj Arena, CJ 
cumpără un echipament pentru steriliza-
rea aerului.  Pagina 5

ECONOMIE

Are Clujul cei mai mulţi 
salariaţi prost plătiţi?
Aproximativ 1,7 miioane angajaţi din Ro-
mânia câştigă salarii la nivelul minim pe 
economie.  Pagina 3

POLITICĂ

Klaus Iohannis a început 
în forță bătălia 
pentru un nou mandat 
Președintele Klaus Iohannis a fost întâm-
pinat cu entuziasm de oameni care s-au 
înghesuit să dea mâna cu el. Pagina 8

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

METEO

Se răceşte vremea. O masă de aer 
polar va traversa România.

ADMINISTRAŢIE

„Drumul dinspre Luna de Sus 
spre Buru pare dintr-un film SF”

Meteorologii anunţă că o 
masă de aer polar va traversa 
România începând de marţi, 
când se va răci în jumătatea 
de Nord a ţării. De miercuri, 
răcirea se va simţi şi în partea 
de Sud, iar de joi sunt aştep-
tate temperaturi negative şi 
brumă în depresiuni.

„O masă de aer de origine 
polară va aborda spaţiul georgra-
fi c al ţării noastre, începând de 
marţi. Totuşi, de luni, vremea 
se va încălzi în toată ţara. Marţi, 
vremea se răceşte în jumătatea 
de Nord a ţării, unde valorile 
termice diurne se vor situa u-
şor sub cele normale ale aces-
tei perioade, iar în jumătatea 
sudică va fi  mult mai cald de-
cât în mod obişnuit. Astfel, va-
lorile termice vor fi  de la 17 – 
18 grade în Maramureş, Nordul 
Moldovei şi al Transilvaniei, pâ-

nă 32 -33 de grade în sudul Ol-
teniei şi al Munteniei. Pe lângă 
răcirea din jumătatea de Nord, 
acolo va şi ploua, marţi”, a de-
clarat, duminică, Constanţa Vâl-
ciu, meteorolog de serviciu în 
cadrul Administraţiei Naţionale 
de Meteorologie (ANM).

Potrivit sursei citate, de 
miercuri se răceşte şi în jumă-
tatea de Sud, şi se ajunge la 
temperaturi de 26 de grade, 
de la 32, iar pe partea de Nord 
vor fi 16 grade, în scădere de 
la 18 grade.

Miercuri spre joi, cu precă-
dere joi dimineaţa, în depresiu-
nile intramontate vor fi  tempe-
raturi sub zero grade şi brumă.

„De vineri, vremea intră 
într-o uşoară ameliorare, cu 
dimineţi răcoroase, dar zile-
le vor fi plăcute”, mai spune 
meteorologul.

O clujeancă a ieşit în acest 
weekend să se relaxeze într-un 
sat de lângă Cluj-Napoca. Sta-
rea drumului a şocat-o.

Clujeanca spune că ea con-
sideră ca drumul judeţean 107M 
Luna de Sus-Săvădisla-Băi-
şoar-Iara-Buru este o „bătaie de 
joc” din partea autorităţilor.

„Drumul judeţean 107M Luna 
de Sus – Săvădisla – Băişoara – 
Iara – Buru. Sau invers, că începi 
de la Buru, că vrei să ieşi frumos 
la Lună. Niciun indicator nu te 
avertizează. Ştii că drumul nu e 
grozav, n-ai aşteptări mari. Doar 
că de la un moment dat ai impre-
sia că ai dat într-un science-fi cti-
on, după o apocalipsă sau după 
erupţia brutală a vreunui vul-
can-gigant. Peste tot în jur vege-
taţia e acoperită de praf, nu se ve-
de nimic verde, crezi că e cenuşă 
vulcanică. Cică se asfaltează. Ce 

faceţi cu drumurile noastre? Tu, 
ca un corporatist care se respec-
tă, ieşi şi tu în weekend, să îţi clă-
teşti ochii, să te aeriseşti, să iei aer 
curat, să te petreci, să te faci praf, 
vorba aia. De fapt, ajungi la con-
cluzia, că te-ai făcut praf la pro-
priu. Bine că nu te-ai spălat pe 
cap înainte. Atenţie şoferi, nu cir-
culaţi pe acest drum decât dacă 
vă este musai sau numai dacă do-
riţi să vă faceţi praf, şi pe voi, şi 
maşinile”, a transmis femeia.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Ajungem cu Autostrada Transilvania la graniţă înaintea ungurilor?
Ministrul Transporturilor crede că s-ar putea ajunge la graniţa româno-maghiară înaintea celor 
care lucrează la autostrada de legătură din Ungaria. Pagina 5 

Cel mai „la înălţime” 
apartament din Cluj
Are 200 de metri pătrați și costă peste 400.000 €
Un penthouse aflat în cel mai înalt ansamblu de apartamente din Cluj-Napoca 
a fost scos la vânzare. Penthouseul se află la ultimele două etaje ale uriașei clădiri 
din Mănăștur, la 95 de metri de sol. Are în total 5 camere, 3 băi şi 4 terase. Pagina 4 

Beard Brothers au ajutat din nou

Asociaţia Beard Brothers a donat de Ziua Pompierilor o ambulanţă SMURD. „Target-ul nostru era 
să strângem 150.000 de euro să achiziţionăm o ambulanţă. Am avut noroc şi am reuşit să luăm 
două, cu 165.000 de euro”, spune preşedintele Asociaţiei Beard Brothers, Cornel Hoza. Pagina 7
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COMUNICAT DE PRESĂ

Teatrul Naţional Cluj-Na-
poca are deosebita plăce-
re de a vă invita la confe-
rinţa de presă prilejuită de 
deschiderea stagiunii 
2019-2019, marţi, 17 sep-
tembrie ora 14:30 în foa-
ierul de la rangul II.

Cu această ocazie se vor 
prezenta premierele care 
urmează să aibă loc în de-
butul stagiunii: Furtuna 
de W. Shakespeare în re-
gia lui Gábor Tompa, avân-
du-l în rolul titular pe Mar-
cel Iureș (avanpremiere: 
24 septembrie, 6 octom-
brie. Premiera 11 octom-
brie, în Sala mare) și Por-
no de Visky Andras în re-
gia lui Răzvan Mureșan 
(20 septembrie 2019, în 
Studioul „Euphorion“). 
Totodată, va fi anunţat 
programul celei de-a IX-a 
ediţii a Întâlnirilor Inter-
naţionale de la Cluj – Îm-
preună, care vor avea loc 
între 9-13 octombrie 2019.

La conferinţa de presă 
vor fi  prezenţi managerul 
Teatrului Naţional Cluj-Na-
poca, regizorul Mihai Mă-
niuţiu, directorul artistic Ște-
fana Pop-Curșeu, regizorul 
Gábor Tompa, actorul Mar-
cel Iureș, scenografa Car-
mencita Brojboiu, drama-
turgul Visky András, regi-
zorul Răzvan Mureșan și ac-
tori din distribuţia celor do-
uă spectacole. 

PNL are motive să amâne 

depunerea unei moţiuni 

de cenzură împotriva 

Guvernului Dăncilă. Liberalii 

nu sunt siguri că parlamen-

tarii ALDE şi Pro România 

vor susţine demersul. 

Scandalul din ALDE com-

plică şansele de succes ale mo-

ţiunii de cenzură anunţate de 

PNL. În partidul lui Călin Po-

pescu Tăriceanu sunt mai mul-

te tabere şi nu toate ar susţine 

demersul împotriva Cabinetu-

lui Dăncilă. În plus, liberalii nu 

sunt siguri nici de voturile par-

lamentarilor Pro România.

Dacă în privinţa membri-

lor PNL, PMP şi USR liberalii 

nu au emoţii că vor susţine 

moţiunea de cenzură, lucru-

rile se complică atunci când 

vine vorba de parlamentarii 

Pro România şi ALDE, iar fă-

ră voturile acestora, demersul 

din plen nu ar avea succes, 

scrie digi24.ro.

Liberalii iau în calcul faptul 

că în ALDE există în acest mo-

ment trei tabere: cei care sunt 

de partea lui Călin Popescu Tă-

riceanu, cei care sunt de par-

tea PSD şi cei pro-PNL. Situa-

ţia este încă fl uidă, lucrurile se 

schimbă de la o zi la alta, sunt 

membri care migrează dintr-o 

tabără în alta, iar în acest mo-

ment, liberalii nu ştiu cât de 

mult se mai pot baza pe cuvân-

tul lui Călin Popescu Tăricea-

nu, pentru că nu e clar dacă 

acesta mai are autoritate în par-

tid şi ce garanţii mai poate ofe-

ri în privinţa numărului de vo-

turi de la ALDE.

În ceea ce priveşte partidul 

lui Victor Ponta, ştim că fostul 

prim-ministru a declarat că ar 

fi  dispus să voteze pentru Gu-

vernul Dăncilă, în cazul în ca-

re prim-ministrul ar veni cu o 

propunere serioasă de restruc-

turare. La rândul său, Viorica 

Dăncilă a spus că ia în calcul să 

vină în Parlament pentru un vot 

pentru guvernul restructurat.

Prin urmare, în cazul Pro 

România, liberalii aşteaptă un 

răspuns de la Victor Ponta: cât 

de mult este dispus să aştep-

te ca guvernul PSD să vină în 

faţa aleşilor, când va expira 

acest termen şi când va vota 

cu siguranţă, alături de toţi cei-

lalţi membri din Pro România, 

moţiunea de cenzură.

Un singur lucru este cert: 

deşi negocierile continuă şi 

primesc răspunsuri favorabi-

le, în acest moment liberalii 

nu se mai pot baza pe garan-

ţii clare, iar misiunea lor se 

complică în privinţa moţiunii 

de cenzură cu toate aceste 

scandaluri interne care au a-

părut pe scena politică.

„Putem să votăm o moţiu-

ne de cenzură cu condiţia să 

vedem şi care sunt paşii urmă-

tori, care ar fi  programul de gu-

vernare, care ar fi  echipa gu-

vernamentală care ar urma. A-

ceste lucruri nu le-am discutat 

încă, s-ar putea să le discutăm, 

în condiţiile în care PNL îşi do-

reşte să avanseze pe acest te-

ren. În ceea ce priveşte o even-

tuală intrare la guvernare, ras-

punsul e scurt şi clar: Nu!”, a 

declarat sâmbătă Călin Popes-

cu Tăriceanu.

Textul moţiunii de cenzu-

ră trebuie să adune semnătu-

rile a 233 de parlamentari, nu-

mărul necesar pentru căderea 

Cabinetului Dăncilă.

Moţiunea de cenzură, sub semnul întrebării
Liberalii nu sunt siguri de voturile ALDE şi Pro România

USR a votat, la Congresul 

Naţional de la Timişoara, 

componenţa Biroului 

Naţional şi a Comisiilor 

Naţionale de Arbitraj şi 

Cenzori, după ce l-au vali-

dat pe Dan Barna în funcţia 

de preşedinte al formaţiunii.

Biroul Naţional al USR are 

în total un număr de 24 de 

membri plus preşedintele for-

maţiunii, validaţi în Congres 

Naţional la Timişoara. Dintre 

aceştia doar 11 au fost aleşi 

ca făcând parte din „echipa 

Barna USR la guvernare”, po-

trivit unui document. Totoda-

tă, din cei şapte vicepreşe-

dinţi, doar trei sunt din echi-

pa lui Dan Barna.

Biroul Naţional al USR are 

în total un număr de 24 de 

membri plus preşedintele for-

maţiunii, iar dintre care doar 

11 fac parte din „echipa Barna 

USR la guvernare”. Restul mem-

brilor BN al partidului sunt din 

grupul „Uniţi Salvăm Româ-

nia”, „USR Unit”, „USR echili-

brat” şi „USR la fi rul ierbii”.

„Rezultatul este unul demo-

cratic. De astăzi, acest partid, 

în mod compact şi solidar, va 

participa la cele trei campanii 

electorale care vor duce USR şi 

Alianţa USR-PLUS la guverna-

re (...) Mihai Goţiu senator USR 

de Cluj, Elek Levente membru 

al USR Cluj, Claudiu Năsui de-

putat USR de Bucureşti, Cătă-

lin Drulă deputat USR de Ti-

miş (...)”, a anunţat Dan Bar-

na, duminică, într-o conferin-

ţă de presă la Timişoara.

„Este o echipă în care am 

mare încredere. Împreună 

vom câştiga alegerile prezi-

denţiale, locale, şi vom du-

ce USR la guvernare. Este 

echipa care va aduce însă-

nătoşirea României şi trans-

formarea într-o ţară din ca-

re tinerii să nu mai plece, în 

care antreprenorii sunt spri-

jiniţi, în care legea este le-

ge, iar resursele sunt folosi-

te pentru cei care au nevo-

ie. Acea Românie pe care 

ne-o dorim toţi şi în care pu-

tem trăi fericiţi aici, acasă”, 

a afi rmat Dan Barna, într-o 

conferinţă de presă susţinu-

tă duminică la Timişoara.

Dan Barna a fost validat, 

sâmbătă, pentru un nou man-

dat de preşedinte USR, în ca-

drul celui de-al cincilea Con-

gres Naţional al partidului 

de la Timişoara. Barna a fost 

validat cu 429 de voturi din 

478 de voturi exprimate. Tot-

odată, acesta a obţinut 14 

voturi „contra”, iar 25 de 

persoane s-au abţinut.

La Congresul din Timişoa-

ra au fost prezenţi 800 de 

delegaţi şi observatori, ală-

turi de toţi candidaţii la func-

ţiile interne ale partidului.

Cu privire la alegerile in-

terne ale USR au exista sus-

piciuni de fraudă reclamate 

de Cosette Chichirău, lider 

al fi lialei din Iaşi şi contra-

candidata lui Dan Barna la 

şefi a USR. Acuzaţii de frau-

dă au fost şi din partea fi li-

alelor Botoşani şi Vâlcea.

Ulterior, comisia electo-

rală a USR a întocmit un ra-

port în care precizează că 

nu există suspiciuni privind 

fraudarea voturilor la alege-

rile interne, iar acuzaţiile 

lui Cosette Chichirău sunt 

neîntemeiate,  potr ivi t 

documentului.

Doi clujeni, aleşi în fruntea USR
Dan Barna nu mai are majoritate în echipa Biroului Naţional al partidului

Elek Levente, membru USR Cluj Mihai Goţiu, senator USR de Cluj

Cei șapte vicepreședinţi ai USR, aleși în Congresul de sâmbă-
tă al formaţiunii sunt: Ion Bulai - „Echipa Barna la guverna-
re”, Stelian Ion - „Uniţi Salvăm România”, Cristina Prună - 
„Echipa Barna la guvernare”, Nicolae Bogdănel Ștefănuţă - 
„Uniţi Salvăm România”, Claudiu Năsui - „Echipa Barna USR 
la guvernare”, Cristian Seidler - „Uniţi Salvăm România” și 
Allen Coliban - „USR echilibrat”, conform documentului.

Echipa Barna USR
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În prezent, România are 

trei niveluri ale salariilor 

minime, care variază 

între 1.263 de lei net şi 

1.774 de lei net pe lună

Aproximativ 1,7 mil. sa-

lariaţi, adică 30% din tota-

lul salariaţilor din România, 

câştigă salarii la nivelul mi-

nim pe economie. Cele mai 

multe salarii minime sunt în-

registrate în Bucureşti, Cluj 

şi Constanţa.

Un număr de aproape 1,7 

milioane de salariaţi, adică 

30% din totalul celor aproxi-

mativ 5,6 milioane de anga-

jaţi activi din România (con-

form Inspecţiei Muncii) câş-

tigă salariul minim pe econo-

mie, arată calculele ZF făcu-

te pe baza informaţiilor de la 

Inspecţia Muncii. Cei mai 

mulţi salariaţi plătiţi la nive-

lul minim lucrează în zone-

le cu economii puternice şi 

cu mulţi salariaţi. Astfel, în 

Bucureşti lucrează peste 

275.000 de salariaţi plătiţi la 

nivelul minim (16% din to-

talul angajaţilor plătiţi cu sa-

lariul minim), în Cluj sunt 

peste 73.600 de angajaţi cu 

salarii minime (4,3% din to-

tal), în Constanţa – 72.600 

(4% din total), în Timiş – 

66.000 (3,9%), iar în Ilfov 

64.000 (3,8%).

„Există un cumul de factori 

pentru care sunt atât de mul-

ţi salariaţi care primesc sala-

riul minim. Aceste statistici 

arată că există încă o compo-

nentă importantă a economi-

ei gri, în care oamenii lucrea-

ză, cu forme declarate, la ni-

velul minim, dar în realitate ei 

câştigă sume mai mari. Spre 

exemplu, nimeni nu poate trăi 

în Bucureşti cu salariul minim 

dacă este singur, iar o familie 

cu două salarii minime nu poa-

te avea un trai decent în Ca-

pitală sau în Cluj cu aceste ve-

nituri“, a explicat Raluca Pîr-

vu, business manager la o com-

panie de consultanţă în mana-

gement şi resurse umane.

În prezent, în România exis-

tă trei niveluri ale salariilor 

minime: de 1.263 de lei net 

(2.080 de lei brut), de 1.413 

lei net (2.350 de lei brut) pen-

tru angajaţii cu studii superi-

oare încadraţi pe poziţii cu 

studii superioare şi 1.774 de 

lei net pe lună (3.000 de lei 

brut) pentru angajaţii din do-

meniul construcţiilor.

„Dincolo de economia la 

gri, există încă judeţe unde 

principalele locuri de muncă 

sunt în domeniul industrial, 

iar acolo sunt multe compa-

nii care oferă salarii la nive-

lul minim. În zona de servi-

cii, echivalentul industriei din 

perspectiva salariilor mici es-

te reprezentat de către secto-

rul retail, cunoscut pentru sa-

lariile mici, apropiate de ni-

velul minim“, a mai spus Ra-

luca Pîrvu.

Salariul minim a crescut 

accelerat în ultimii ani, ca ur-

mare a deciziilor guvernului 

în acest sens, ceea ce a con-

dus şi la o creştere semnifi ca-

tivă a salariilor apropiate de 

nivelul minim pentru a men-

ţine o politică de salarizare e-

chitabilă în organizaţii.

„Când au marje sufi ciente şi 

doresc să ofere ceva în plus an-

gajaţilor, mulţi angajatori decid 

să menţină salariile la acelaşi 

nivel, dar să suplimenteze bo-

nusurile de performanţă sau bo-

nusurile pentru ore suplimen-

tare ori decid să acorde benefi -

cii precum este cel de-al 13-lea 

salariu. Sunt industrii – cum es-

te cea automotive- unde anga-

jaţii nu mai iau de mult timp 

salariul minim, ci mai degrabă 

câştigă apropiat de nivelul sala-

riului mediu pe economie“, a 

mai explicat Raluca Pîrvu.

Bucureştiul, Clujul şi Constanţa au cei mai mulţi salariaţi prost plătiţi?

1. București – 275.316 salariaţi cu salariul minim (16,2% 
din totalul angajaţilor cu salariul minim)

2. Cluj – 73.642 salariaţi cu salariul minim (4,3% din tota-
lul angajaţilor cu salariul minim)
3. Constanţa – 72.621 salariaţi cu salariul minim (4,3% din 
totalul angajaţilor cu salariul minim)

4. Timiș – 66.160 salariaţi cu salariul minim (3,9% din tota-
lul angajaţilor cu salariul minim)

5. Ilfov – 64.308 salariaţi cu salariul minim (3,8% din tota-
lul angajaţilor cu salariul minim) 

Topul judeţelor cu cei mai mulţi 
salariaţi plătiţi la nivelul minim

Care sunt provocările 

cu care se confruntă ei 

şi părinţii lor şi cât de 

accesibil e învăţământul 

de masă pentru ei. Câtă 

discriminare mai există în 

România anului 2019 faţă 

de copiii cu dizabilităţi?

La Liceul Special pentru 

Defi cienţi de Vedere Cluj-Na-

poca învaţă aproape 200 de 

elevi. Din punct de vedere le-

gal, şcolile speciale „sunt par-

te integrantă a sistemului na-

ţional de învăţământ româ-

nesc” şi aplică planul de în-

văţământ al şcolilor de masă.

Însă ce perspective are un 

copil care termină ciclul lice-

al la o unitate de învăţământ 

de genul acesta?

Acces la învăţământul 
superior?

„Inserţia socială este mai 

greu de făcut pentru aceşti 

copii fi indcă angajatorii sunt 

uneori reticenţi faţă de per-

soanele cu defi cienţe de ve-

dere şi se întreabă «cum poa-

te lucra tânărul acesta?». Dar 

să ştiţi că pot lucra, au ace-

leaşi abilităţi ca şi noi iar 

mulţi dintre ei se folosesc 

foarte bine de calculatoare, 

pentru că noi avem nume-

roase gadget-uri şi aplicaţii 

pentru nevăzători, iar ei se 

folosesc cu succes de de teh-

nologia asistivă. Noi avem 

şi o şcoală postliceală de Teh-

nician Maseur la un nivel 

avansat. O parte din copii 

merg acolo dar am avut pa-

tru care au intrat la faculta-

te. Ei au locuri dedicate la 

acestea iar la Universitatea 

Babeş-Bolyai au adaptări spe-

ciale la aproape toate facul-

tăţile. Există covoare şi mar-

kere tactile pe coridoare şi 

inclusiv rampe de acces pen-

tru cărucioarele rulante”, 

spune Lorelei Olimpia Luca, 

directoare la Liceul Special 

pentru Defi cienţi de Vedere, 

potrivit hotnews.ro.

„Sfaturi de la alţi părinţi, 
autorităţile nu te ajută 
cu nimic”

Anca Bogdan nu e doar pă-

rinte, ci şi membră a Asocia-

ţiei AGA Down Cluj.

„Dacă nu ai pe cineva în 

spate e foarte greu să te des-

curci pe cont propriu. La ce 

mă refer? Trebuie să cunoşti 

alţi părinţi care se confruntă 

cu aceleaşi probleme ca să îţi 

dea un sfat, că autorităţile nu 

te ajută cu nimic. Dacă baţi 

la uşa lor nimeni nu ştie ni-

mic, nu îţi spun nimic, trebu-

ie să caute în lege să îţi dea 

un răspuns, nu te îndrumă 

«vezi fă aia, ai dreptul la aia». 

Tot ce am afl at a fost de la alţi 

părinţi. Însă poate cel mai du-

reros e când vedem cum co-

piii noştri ar fi  acceptaţi de 

către ceilalţi în grupul lor, să 

se joace cu ei. Discriminarea 

nu le vine de la sine copiiilor, 

e un comportament învăţat 

de la adulţi. Se întâmplă la lo-

cul de joacă sau în parc, când 

îţi văd copilul că e cu proble-

me adesea vin şi îl iau pe al 

lor zicându-i «hai să plecăm» 

sau «hai la altă hintă». Dacă 

doar atitudinea asta s-ar schim-

ba ar fi  un mare pas înainte. 

Totuşi nu aş vrea să generali-

zez, că sunt şi părinţi ok”, 

spune Anca.

Prejudecăţi

Însă prima zi de şcoală 

vine cu provocări specifice 

pentru părinţii lor. Nicole-

ta Niste de la Asociaţia Au-

tism Transilvania mi-a po-

vestit despre ele.

„Pentru un părinte al unui 

copil cu autism, însă e vala-

bil pentru părinţii mai multor 

categorii de copii cu dizabili-

tăţi, prima zi de şcoală de fapt 

începe cu mult timp înaintea 

datei ofi ciale. Vorbim cu di-

rectorul de grădiniţă sau de 

şcoală să vedem unde putem 

integra copilul, unde există 

mai multă deschidere, avem 

un portofoliu al său, îi facem 

o succintă caracterizare şi în-

cercăm să arătăm că suntem 

la dispoziţia cadrelor didacti-

ce, să sprijinim includerea sa. 

Avem copii atât în învăţămân-

tul de masă cât şi în cel spe-

cial. Uneori ei trec de la un 

sistem la celălalt, în funcţie 

de modul în care se adaptea-

ză. Dar ce este cel mai impor-

tant pentru noi e că fi ecare 

dintre ei nu reprezintă doar o 

cifră în lista de şcolarizare. Fi-

ecare copil reprezintă un caz 

aparte şi trebuie tratat ca ata-

re. Ne gândim individual la el 

şi întocmim un plan persona-

lizat, împreună cu familiile 

lor, cu terapeuţii cu care lu-

crează şi cu cadrele didactice 

care îl sprijină. Doar aşa co-

pilul poate să progreseze şi să 

îşi atingă potenţialul maxim”, 

spune Nicoleta Niste.

CÂT DE DISCRIMINAŢI SUNT COPIII CU DIZABILITĂŢI?

Părinte clujean: „Pentru un copil cu autism 
prima zi de şcoală începe cu mult înainte”
În România sunt 70.000 de copii înregistraţi cu certificat de handicap. 
Dintre aceştia, aproape 50.000 fie nu sunt şcolarizaţi, fie fac parte din sistemul de învăţământ special.

Anca Bogdan – părinte: „Se întâmplă la locul de joacă sau în parc, când îţi văd copilul că e cu probleme adesea vin şi îl iau pe al lor zicându-i 
«hai să plecăm» sau «hai la altă hintă». Dacă doar atitudinea asta s-ar schimba ar fi  un mare pas înainte”

ANCA BOGDAN  | 
membră a Asociației 
AGA Down Cluj

 „Trebuie să cunoști alți 
părinți care se confruntă 
cu aceleași probleme 
ca să îți dea un sfat, că 
autoritățile nu te ajută 
cu nimic. Dacă bați la 
ușa lor nimeni nu știe 
nimic, nu îți spun nimic, 
trebuie să caute în lege 
să îți dea un răspuns, nu 
te îndrumă «vezi fă aia, 
ai dreptul la aia». Tot ce 
am afl at a fost de la alți 
părinți. Însă poate cel 
mai dureros e când 
vedem cum copiii noștri 
ar fi  acceptați de către 
ceilalți în grupul lor, 
să se joace cu ei. 
Discriminarea nu le vine 
de la sine copiiilor, e un 
comportament învățat 
de la adulți.“
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Un penthouse afl at în cel 

mai înalt ansamblu de apar-

tamente din Cluj-Napoca 

a fost scos la vânzare.

Penthouseul se afl ă la ul-

timele două etaje ale uriaşei 

clădiri din Mănăştur, la 95 de 

metri de sol. Are in total 5 ca-

mere, 3 bai, 4 terase; pretul 

pentru terasa este 50% din 

pretul pe mp util al aparta-

mentului. Preţul pe metrul pă-

trat este de 2050 de euro.

„Spaţiul generos de aproa-

pe 200 mp utili ai apartamen-

tului Penthouse este perfect 

pentru a crea căminul dorit, 

oferind numeroase posibilităţ 

i de fi nisare şi confi gurare”, se 

arată în anunţul de vânzare.

În urmă cu trei ani, un 

consilier local a ridicat pro-

blema trafi cului pe care îl va 

genera impresionanta clădi-

re, într-o zonă şi aşa extre-

me de aglomerată.

„Faptele ne arată că vorbe-

le n-au nicio valoare. Cel puţin 

în ultimii patru ani primarul 

Emil Boc şi administraţia actu-

ală ne-a tot explicat în nenu-

mărate rânduri cât de atenţi vor 

fi  ei la regulile de urbanism şi 

cum nu se va mai construi ha-

otic în municipiul Cluj-Napo-

ca. Ori aici în spate (n.red.:arată 

spre şantierul blocului de 25 

de etaje de pe Calea Floreşti) 

să vă imaginaţi că într-un in-

terval nu foarte îndelungat de 

timp va ajunge un bloc cu 25 

de etaje, cu 3 etaje în demisol 

şi încă 2 la subsol. Adică 30 de 

etaje. Un mastodont care va 

bloca practic toată intrarea în 

Cluj-Napoca. Primăria trebuia 

să-şi asume aşa cum declară 

de fi ecare dată şi oportunitatea 

unui proiect nu doar legalita-

tea lui. Probabil că din punct 

de vedere legal a respectat pro-

cedurile. Din punct de vedere 

al oportunităţii noi nu vedem 

cum poate fi  oportun în aceas-

tă zonă a municipiului extrem 

de încărcată şi cu problemele 

de trafi c din Floreşti. Noi esti-

măm cel puţin 250 de maşini 

vor veni în fi ecare dimineaţă si 

după-amiază să parcheze sau 

să plece de aici. Cum vor sis-

tematiza trafi cul în zona asta, 

cum vor încăpea alte 250 de 

maşini în fi ecare zi care vin şi 

pleacă de aici, motiv pentru ca-

re noi ne-am opus şi la momen-

tul autorizării acestui proiect, 

dar nu înţelegem în continua-

re de ce este el lăsat să conti-

nue din perspectiva oportuni-

tăţii, a locurilor de parcare, a 

fl uidizării trafi cului”, a decla-

rat Gabriel Mihai Oniga, unul 

dintre candidaţii PSD Cluj-Na-

poca la Consiliul Local.

Pe de altă parte, reprezen-

tanţii Primăriei Cluj-Napoca 

susţin că proiectul de pe Ca-

lea Floreşti are toate actele în 

regulă, fi ind realizate inclusiv 

studii de circulaţie.

„Acea autorizaţie a fost 

emisă având la bază toate stu-

diile necesare în conformita-

te cu prevederile legale şi ce-

rute prin certifi catul de urba-

nism. S-a eliberat ţinând cont 

de studii topo, studii de înso-

rire, studii de circulaţie, deci 

toate studiile care erau prevă-

zute în certifi catul de urba-

nism. În baza lui s-a eliberat 

o autorizaţie de construcţie 

pentru proiectul respectiv. Au-

torizaţia de construcţie a fost 

elibrată de Consiliul Local din 

care făcea parte şi Gabriel Oni-

ga”, a declarat purtătorul de 

cuvânt al Primăriei Cluj-Na-

poca, Oana Buzatu.

Blocul turn are cu 25 de 

etaje şi se afl ă pe strada Ca-

lea Floreşti, în zona podului 

de la intrarea în municipiu. 

Blocul va avea 137 de apar-

tamente şi 391 de parcări. Pri-

măria a autorizat blocul în 

luna iunie 2012.

Cel mai „la înălţime” 
apartament din Cluj-Napoca
Are 200 de metri pătraţi şi costă peste 400 de mii de euro

Arheologii din Cluj au scos 

la lumină, miercuri, în 

cadrul unor lucrări de rea-

bilitare făcute pe o stradă, 

o poartă de intrare a oraşu-

lui medieval. Este vorba 

despre prima poartă de 

intrare descoperită până 

acum. Zidul este din piatră 

şi va fi  conservat.

Emil Boc îşi doreşte ca de 

la 1 decembrie trafi cul pe stra-

da Regele Ferdinand să se des-

făşoare în condiţii normale, dar 

o descoperire arheologică ar 

putea încurca puţin lucrurile.

Termenul de fi nalizare a lu-

cărilor pentru cele 4 străzi: R. 

Ferdinand, S. Puşcariu, E. Zola 

şi Tipografi ei este de 11 luni, dar 

edilul clujului l-a anunţat pe con-

structor că are pretenţia ca până 

la 1 decembrie să se poată cir-

cula normal pentru a diminua 

disconfortul provocat de lucrări.

„Într-o variantă maximală, 

în 1 decembrie ar trebui să fi e 

totul asfaltat, adică terminat cu 

ultima intervenţie şi redat cir-

culaţiei pentru a elimina discon-

fortul cetăţenilor. A apărut de 

vreo 2-3 zile o problemă nouă, 

legată de o descărcare de sarci-

nă arheologică, cu zidul cetăţii. 

Se lucrează ca la carte, după re-

gulile de descărcare arheologi-

că, astfel încât astăzi pot să vă 

spun că 1 decembrie este ter-

menul până la care strada Fer-

dinand va fi  fi nalizată, la caro-

sabil, inclusiv strat de uzură”, 

a precizat primarul Emil Boc.

În urma săpăturilor efectu-

ate pe Regele Ferdinand, mun-

citorii au descoperit o poartă 

de intrare a oraşului medieval, 

însă acest lucru se pare că nu 

va afecta ritmul lucrărilor. Con-

form spuselor lui Sorin Cociş, 

arheolog în cadrul Instituţiei de 

Arheologie şi Istoria de Arte 

Cluj-Napoca, poarta medieva-

lă va fi  conservată sub pământ, 

singura soluţie fi ind marcare 

lui în zona respectivă.

Critici din partea 
pasionaţilor de istorie

„Pe reţelele de socializare 

au apărut mai multe mesaje 

dure din partea paşionaţilor de 

istorie la adresa celor care se 

ocupă de proiectul de pe Rege-

le Ferdinand şi descoperirea ar-

heologică. Ce proiect frumos... 

termenul e de 11 luni... se vrea 

terminat in 3 luni... cu toate că 

tocmai a aparut o nouă proble-

mă arheologică. Istoria Cluju-

lui şi recuperarea patrimoniu-

lui construit al oraşului repre-

zinta – conform declaraţiilor 

edilului sef al urbei – o “pro-

blema”. Una care tradusă în-

semnă... succesiuni de epoci 

istorice fundamentale pentru 

istoria şi patrimoniul oraşului, 

cercetarea şi documentarea unu-

ia dintre turnurile cele mai im-

portante ale incintei medieva-

le a Clujului, informaţii despre 

anexele acestuia spre interio-

rul şi exteriorul aşezării, mate-

rial arheologic inedit... plus 

imediata vecinătate cu cel mai 

vechi pod din piatră al oraşu-

lui, în legatură cu care am pu-

tea avea acum o unică şansă(!) 

să afl ăm informaţii concrete. 

Ce mai, un lung şir de proble-

me... existenţiale.

Niciun cuvânt despre con-

servarea-restaurarea-semnali-

zarea-valorifi carea unui reper 

istoric şi arheologic major, cu 

care orice oraş european s-ar 

mândri din toate poziţiile şi 

în toate direcţiile. Dar, ca de 

obicei, noi le ştim (şi pe aces-

tea) mai bine, asa ca un smart 

city de frunte ce suntem.

P.S. Noroc cu festivismul 

popular de 1 decembrie, sin-

gura noastră şansă de a avea 

cincinalul realizat în patru ani 

(acum, faza pe artere publice 

urbane)!”, a spus istoricul clu-

jean Cosmin Rusu.

Aglomeraţia 
de pe Ferdinand

În momentul de faţă, zona 

străzii Regele Ferdinand este 

extrem de aglomerată. Repre-

zentanţii administraţiei loca-

le spun însă că termenul de 

fi nalizare a lucrărilor nu s-a 

modifi cat.

„Deocamdată nu s-a întâm-

plat nimic cu termenul de fi -

nalizare. Se lucrează pe porţi-

uni, în timp ce cei de la mo-

numente istorice încearcă să 

conserve. Am înţeles că vor să 

o conserve sub stradă, cu sti-

clă securizată, la fel ca în Pia-

ţa Unirii. Clujenii nu au de ce 

să fi e speriaţi. În mod sigur se 

va găsi o soluţie. Strada avea 

nevoie de reabilitare. Am în-

ţeles că e o poartă veche de 

intrare. Vă daţi seama ce mic 

era Cluj-Napoca”, a spus Mi-

haela Suciu, consilier local, în 

cadrul unei emisiuni.

Ce se întâmplă cu prima poartă 
de intrare în oraşul medieval?
Pasionaţii de istorie din Cluj critică modul în care Primăria Cluj-Napoca a ales să gestioneze 
descoperirea arheologică de pe strada Regele Ferdinand

Fo
to

: 
A

le
xa

n
d

ra
 S

o
fr

o
n

i M
o

n
it

o
ru

l d
e

 C
lu

j

În cadrul unor lucrări de reabilitare făcute pe Ferdinand a fost descoperită prima poartă de intrare în oraşul medieval



luni, 16 septembrie 2019 economie.monitorulcj.ro 5

Ministrul Transporturilor, 

Răzvan Cuc, a declarat, 

vineri, că fi rma româ-

nească ce lucrează la 

lotul 3 al Autostrăzii 

Transilvania Biharia-Borş 

„lucrează impecabil” şi 

că s-ar putea ajunge la 

graniţa româno-maghiară 

înaintea celor care lucrea-

ză la autostrada de legă-

tură din Ungaria.

„Am găsit un şantier ordo-

nat, un şantier în care se lu-

crează noaptea. Constructorul 

a reuşit într-un termen record 

să ridice terasamentul de la 

autostradă, lucru de care sunt 

foarte mândru ca român, pen-

tru că tot timpul se spunea că 

cei din Ungaria vor ajunge cu 

autostrada înaintea noastră la 

graniţă şi noi nu vom fi  gata. 

Eu cred că s-ar putea să avem 

o surpriză şi chiar noi să fi m 

gata înainte de a ajunge ei cu 

autostrada la graniţă. Construc-

torul lucrează impecabil”, a 

declarat, vineri, pe şantierul 

Autostrăzii Sebeş-Turda, mi-

nistrul Transporturilor, care 

efectuase, cu o seară înainte, 

o vizită neanunţată pe şantie-

rul lotului 3C3 Biharia-Borş.

Afl at în inspecţie pe şanti-

erul Autostrăzii Sebeş-Turda, 

pe loturile 1 şi 2, unde con-

structorii sunt fi rme străine, 

Răzvan Cuc le-a transmis aces-

tora că „ar trebui să înveţe”, 

să li se împărtăşească „cheia 

succesului” de către antrepre-

norii români.

„Cred că am spus-o de ne-

numărare ori. Nu am făcut-o 

până acum, dar o voi face pâ-

nă la urmă. O să iau con-

structorii care nu reuşesc să 

se mobilizeze şi să găsească 

cheia succesului să termine 

lucrările aşa cum trebuie, în 

termenele contractuale şi în 

banii care li s-au alocat pe 

contract, să-i duc la şantiere-

le de la Bacău, a lui Umbră-

rescu, a lui Trameco de la 

Biharia-Borş, să stăm un pic 

de vorbă şi să vedem cum u-

nii reuşesc, fără claim-uri, în 

timp util, să-şi facă şi apro-

vizionarea cu agregate, şi cu 

material, ca să nu stea şi să 

aibă fl ux continuu. Şi trebu-

ie să înveţe şi ei, că se pare 

că românii au cheia succesu-

lui şi alţii nu au cheia succe-

sului şi atunci trebuie să le-o 

împărtăşim noi. E bine că au 

experienţă similară, că au 

construit în multe ţări foarte 

multe obiective, de infrastruc-

tură mare, autostrăzi, poduri, 

cale ferată, dar nu ştiu cum 

la noi s-au împotmolit”, a 

susţinut Răzvan Cuc.

„Ajungem cu Autostrada Transilvania 
la graniţă înaintea ungurilor”
Ministrul Transporturilor, Răzvan Ciuc, crede despre constructorul român al lotului 
Biharia-Borş al Autostrăzii Transilvania că lucrează „impecabil”

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, vineri, că fi rma românească ce lucrează la lotul 3 al Autostrăzii 
Transilvania Biharia-Borş „lucrează impecabil”

Ne vom face sau nu 
de ruşine în faţa ungurilor?
Pe primii 3,5 kilometri ai 

Autostrăzii M4 din a doua 

etapă de construcție a fost 

deja așternut stratul de 

bază, potrivit publicației 

maghiare haon.hu. 

Astfel, porțiunea de drum 

dintre Berettyóújfalu (Itfa-

lău) și Nagykereki, afl ată la 

doar o aruncătură de băț de 

granița cu România, ar ur-

ma să fi e fi nalizată până cel 

târziu în ianuarie 2020.

Discrepanța dintre proge-

sul celor doi constructori i-a 

îndemnat pe cei de la 

Asociația Pro Infrastructură 

să declare că „ne vom face 

de rușine” în fața vecinilor. 

„Cel mai probabil, ne vom 

face din nou de rușine deoa-

rece vecinii maghiari vor adu-

ce autostrada lor (M4 Be-

rettyóújfalu-Nagykereki) la 

poarta noastră în ianuarie 

2020, dar noi vom fi naliza 

bucățica până la Biharia abia 

prin vara anului viitor, în cel 

mai optimist scenariu”, afi r-

ma ONG-ul, în februarie.

Lotul 3 al Autostrăzii Borş 

– Suplacu de Barcău se în-

tinde între localităţile Biha-

ria şi Borş, pe o zonă de 

câmpie, până la graniţa ro-

mâno-ungară, intersectând 

la nord de comuna Biharia 

drumul naţional DN19 (Ora-

dea-Satu Mare). Construc-

ţia presupune şi realizarea 

unui nod rutier, respectiv 

nodul Biharia, cu cinci bre-

tele şi trei pasaje, alături de 

alte poduri şi pasaje peste 

DN 19, peste calea ferată 

Oradea – Satu Mare şi pes-

te un drum de exploatare 

peste autostradă. 

CONTRACT

28,5 mil. € 
este valoarea contractului de proiectare şi 
execuţie pentru lotul între Biharia şi Borş

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a reve-
nit vineri, așa cum a anunţat cu o zi înainte, 
la precedenta vizită, pe șantierul Autostrăzii 
Sebeș-Turda, loturile 1 și 2, între Sebeș și 
Aiud, după ce a constatat, după cum a afi r-
mat, că prezenţa sa le dă o „doză de energie 
suplimentară” constructorilor.

„Așa cum am promis, astăzi (vineri – n.r.) 
sunt, din nou, pe șantierul de la lotul 1 
Sebeș-Turda, la nodul de la Sebeș. Am in-
spectat mai de dimineaţă și lotul 2. Așa cum 
am promis, voi sta pe aceste șantiere astfel 
încât să mă asigur că, așa cum ne-a promis 
constructorul, la sfârșitul acestui an vom pu-
tea circula pe lotul 1, de la Sebeș-Turda. Se 
lucrează și la terasamente, și la structuri, 
dar, încă odată, este loc de mai bine și, toc-
mai de asta: am văzut că acești constructori 

s-au obișnuit ca, în momentul în care vin pe 
șantier, le dau o doză de energie suplimen-
tară și se mobilizează mult mai bine, a de-
clarat ministrul Transporturilor.

Răzvan Cuc a fost și joi pe șantierul 
Autostrăzii Sebeș – Turda, pe cele două lo-
turi aflate încă în construcţie, 1 și 2, între 
Sebeș și Aiud, pentru a vedea exact cum se 
mobilizează antreprenorii în punctele criti-
ce, menţionând că progresul fizic este de 
77%, respectiv 64%.

Răzvan Cuc a subliniat că vrea să vadă cum 
că se lucrează la aceste puncte astfel încât lo-
tul 1 să poată fi  dat în circulaţie, așa cum s-a 
mai spus, până la sfârșitul acestui an.

Loturile 3 și 4 ale autostrăzii au fost date în 
circulaţie anul trecut.

„Doză de energie suplimentară constructorilor”

Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj este 

reprezentat de directorul 

general, David Ciceo (foto), 

la o prestigioasă conferinţă 

din domeniul aviaţiei care 

va avea loc în octombrie 

în Germania. Este pentru 

a doua oară în ultimii ani 

când directorul Aeroportului 

Internaţional Cluj este invi-

tat la acest eveniment.

David Ciceo a fost invitat 

în calitate de speaker la „Smart 

Airports Conference – Prepa-

ring for 2030 and Beyond”, 

eveniment care se desfăşoară 

în perioada 7-10 octombrie 

2019, la Munchen, Germania. 

Directorul Aeroportului Inter-

naţional Cluj va susţine o con-

ferinţă pe data de 8 octom-

brie, alături de prezentări sus-

ţine de reprezentanţi ai aero-

porturilor din Oman, Mum-

bai, India sau Olanda.

În cadrul conferinţei, spe-

cialişti din domeniul aerona-

utic vor dezbate noile tendin-

ţe din aviaţia civilă şi vor pro-

pune cele mai efi ciente solu-

ţii pentru dezvoltarea indus-

triei aeroportuare. Pe agenda 

evenimentului se regăsesc con-

ferinţe despre aviaţie şi dez-

voltarea economică, securita-

te şi dezvoltare aeroportuară 

sau prelucrarea pasagerilor.

În 2017, David Ciceo, direc-

torul general al Aeroportului 

Internaţional Cluj a mai susţi-

nut o prezentare în cadrul 

„Smart Airports Conference – 

Preparing for 2030 and Beyond” 

care s-a desfăşurat tot la Mun-

chen, unde a vorbit despre 

dezvoltarea infrastructurii şi a 

strategiilor care vor fi  imple-

mentate la Aeroportul Cluj, în 

contextul în care, până în 2030 

se estimează că trafi cul de pa-

sageri va ajunge la 7 milioane 

de persoane.

David Ciceo, directorul Aeroportului 
Cluj-Napoca, speaker la o prestigioasă 
conferinţă în GermaniaLa 8 ani de la inaugurarea 

Cluj Arena, Consiliul 

Judeţean cumpără un echi-

pament pentru sterilizarea 

aerului la stadion. Instituţia 

vrea să se asigure că sporti-

vii care se antrenează în 

sălile de sport sunt protejaţi 

de bacterii şi îţi desfăşoară 

activitatea într-un mediu 

curat şi igienic.

Forul judeţean va plăti 

22.500 lei fără TVA pentru un 

echipamentul UVC pentru ste-

rilizarea aerului care urmea-

ză a fi  montat la Tribuna 2 a 

stadionului Cluj Arena.

„În acest sens, achiziţia este 

necesară pentru buna desfăşu-

rare a activităţii curente, iar prin 

echipamentul UVC pentru ste-

rilizarea aerului ce urmează a 

fi  montat în cadrul stadionului 

se asigură un mediu curat şi igi-

enic pentru sportivii din sălile 

de sport. Consiliul Judeţean do-

reşte îmbunătăţirea calităţii sta-

dionului Cluj Arena şi proteja-

rea sportivilor împotriva bacte-

riilor din aerul inspirat. Având 

în vedere numărul mare de spor-

tivi care tranzitează sălile de 

sport ale bazei sportive care se 

afl ă la Tribuna 2 a stadionului, 

se recomandă instalarea de echi-

pamente de sterilizare a aerului 

pentru a asigura un nivel ridi-

cat de igienă şi confort pentru 

sportivi”, transmite instituţia.

Construcţia noului stadion a 

început în anul 2009 şi a fost fi -

nalizată la sfârşitul anului 2011, 

fi ind amplasat pe locul fostului 

stadion Ion Moina. Compus din 

două tibune şi două peluze, sta-

dionul are o capacitate de 30.200 

de locuri, majoritatea acoperi-

te. Fiind construită la cele mai 

înalte standarde, arena este co-

tată ca fi ind un stadion din ca-

tegoria UEFA Elite. Cea mai 

importantă întrebuinţare a are-

nei sunt partidele de fotbal, 

dar stadionul poate susţine şi 

competiţii olimpice datorită 

pistei de atletism de care dis-

pune sau concerte.

Stadionul a fost construit de 

consorţiul format din ACI Cluj, 

Con-A Sibiu (ambele societăţi 

cu capital 100% românesc), 

Transilvania Construcţii, Uni-

versitatea Tehnică din Cluj-Na-

poca (UTCN), Dico şi Ţigănaş, 

Bogart Construct SRL, DAS En-

gineering şi Grup 4 Instalaţii la 

cele mai noi standarde UEFA 

şi FIFA, pe locul fostului stadi-

on „Ion Moina”.

Costurile arenei s-au ridicat 

la 44 de milioane de euro cu 

TVA, 70% din bani fi ind asigu-

raţi de Consiliul Judeţean Cluj, 

iar restul de 30% au fost alo-

caţi de Guvernul României.

Tu ştii ce aer respiri în sala de sport 
de la Cluj Arena?
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O echipă de cercetători 

din cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor 

a Universităţii Babeş-Bolyai, 

împreună cu parteneri 

de la alte universităţi, a 

publicat recent un articol 

care analizează relaţia 

de actualitate dintre polua-

re (exprimată prin emisiile 

de CO2 pe cap de locuitor) 

şi creşterea economică 

(exprimată prin PIB 

pe cap de locuitor) în ţările 

Europei Centrale şi de Est.

Pentru a face abstracţie 

de dezechilibrele importan-

te experimentate de aceste 

ţări după sfârşitul Războiu-

lui Rece, analiza empirică se 

concentrează asupra perioa-

dei 1996–2015.

Creşte CO2, creşte PIB-ul

Rezultatele studiului arată 

că, la nivel agregat, o creştere 

a PIB-ului s-a dovedit a fi  aso-

ciată cu o creştere a CO2, pen-

tru grupul de ţări din Europa 

Centrală şi de Est. Mai exact, 

creşterea CO2 în urma creşte-

rii PIB este relativ uşoară în 

jurul unui nivel al PIB-ului es-

timat la aproximativ 19.900 

USD, dar amploarea acestui 

efect creşte pe măsură ce ne 

îndepărtăm de acest prag că-

tre valori mai scăzute, respec-

tiv înalte ale PIB. Robustă din 

punct de vedere metodologic, 

în prezenţa unor variabile de 

control suplimentare şi pentru 

diferite măsurători ale calită-

ţii mediului, această constata-

re sugerează că ar trebui acor-

dată mai multă atenţie ţărilor 

din Europa Centrală şi de Est 

din perspectiva mediului, de-

oarece dezvoltarea lor econo-

mică continuă pare să fi e aso-

ciată cu o consolidare a emi-

siilor de CO2. Pe de altă par-

te, la nivel de ţară, legătura 

dintre PIB şi CO2 este carac-

terizată de o semnifi cativă di-

versitate. În primul rând, în ţă-

ri precum Croaţia, Estonia, Po-

lonia şi Slovacia relaţia este 

neliniară, cu existenţa a două 

praguri ale PIB-ului defi nind 

fi e o relaţie în formă de N (Cro-

aţia şi Estonia), fi e un model 

de N-inversat (Polonia şi Slo-

vacia). În al doilea rând, o 

legătură de forma U-inversat 

(U) se găseşte în Republica 

Cehă şi Ungaria (Bulgaria şi 

Letonia), asociată cu exis-

tenţa unui nivel maxim (mi-

nim) de emisii de CO2 în a-

ceste ţări. În al treilea rând, 

în unele ţări relaţia este mo-

notonă (crescătoare în Litu-

ania), în timp ce în România 

şi Slovenia, legătura dintre 

PIB şi CO2 nu este semnifi -

cativă statistic.

Unele ţări au reuşit 
să resolve situaţia

Luând în considerare re-

zultatele per ansamblu, une-

le implicaţii importante ar 

putea fi  subliniate. În ciuda 

unei tendinţe agregate ascen-

dente a relaţiei dintre CO2-PIB, 

unele ţări din ECE au reuşit 

să asigure atât un PIB mai 

mare, cât şi emisii de CO2 

mai scăzute. Analizând pe 

baza unor corelaţii simple – 

care trebuie tratate cu preca-

uţie – o astfel de legătură ne-

gativă între creşterea viitoa-

re a PIB-ului şi scăderea emi-

siilor de CO2 poate apărea în 

ţări cu un sector industrial 

relativ mare dar curat, în ca-

re productivitatea muncii ri-

dicată suportă tehnici com-

plexe. Astfel de ţări ar trebui 

să fi e analizate mai în deta-

liu, întrucât ar putea oferi in-

formaţii relevante cu privire 

la modul în care se poate a-

sigura o creştere economică 

mai mare împreună cu o scă-

dere a poluării, eventual ur-

mând politicile corespunză-

toare documentate deja de li-

teratura de specialitate (de 

exemplu, adoptarea unor po-

litici mai prietenoase cu me-

diul sau adoptarea de regle-

mentări împotriva „paradisu-

rilor de poluare”).

Dintr-o perspectivă mai ge-

nerală, concluziile studiului 

subliniază pericolul unei po-

litici de mediu unice la nive-

lul Uniunii Europene. Într-ade-

văr, o astfel de politică uni-

că ar putea afecta în mod di-

ferit activitatea economică a 

ţărilor din Europa Centrală 

şi de Est, având în vedere 

eterogenitatea evidenţiată în 

relaţia dintre poluare şi ac-

tivitatea economică la nivel 

de ţară. În schimb, o strate-

gie care să ţină cont de di-

ferenţele la nivel de ţară, de 

exemplu referitor la efortu-

rile depuse deja pentru com-

baterea poluării sau în ceea 

ce priveşte relaţia individua-

lă dintre CO2 şi PIB-ul ţărilor 

ar putea depăşi ca efi cienţă o 

politică unitară în asigurarea 

creşterii economice, fără a de-

grada mediul.

Creşte CO2, 
creşte PIB-ul
Cercetătorii UBB au analizat relaţia de actualitate 
dintre poluare şi creştere economică

Peste 1.700 de absolvenţi de 

liceu şi peste 680 de absol-

venţi de facultate şi-au 

depus dosarele în primele 

două zile ale celei de-a 

doua sesiuni de admitere 

organizate de Universitatea 

Babeş-Bolyai pentru anul 

universitar 2019-2020, cifre-

le fi ind mai mari decât cele 

înregistrate în aceeaşi peri-

oadă a admiterii de toamnă 

a anului trecut .

Cele mai căutate facultăţi 

au fost, în primele două zile 

de înscriere, Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor – cu 209 de dosa-

re pentru studiile de licenţă 

la zi, Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţe ale Educaţiei, unde 

au fost depuse 177 de dosare 

pentru studiile de licenţă cu 

frecvenţă, respectiv Faculta-

tea de Geografi e, care a avut, 

în primele două zile de înscri-

ere, 140 de candidaţi.

În ceea ce priveşte înscri-

erile pentru învăţământul la 

distanţă, prima poziţie este 

ocupată de Facultatea de Psi-

hologie şi Ştiinţe ale Educaţi-

ei – cu 193 de dosare depuse 

în primele două zile de înscri-

ere, urmată de Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Gestiu-

nea Afacerilor – 138 de dosa-

re şi Facultatea de Ştiinţe Po-

litice, Administrative şi ale Co-

municării – 56 de candidaţi.

La nivel master au fost de-

puse, în primele două zile de 

înscriere, peste 680 de dosare, 

cele mai căutate specializări 

fi ind cele oferite de Facultatea 

De Drept – unde s-au înscris 

178 de candidaţi, respectiv Fa-

cultatea de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor şi Fa-

cultatea de Psihologie şi Ştiin-

ţele Educaţiei, fi ecare cu câte 

120 de candidaţi.

Absolvenţii de liceu pot 

opta, în această sesiune de 

admitere, pentru unul dintre 

cele 480 de locuri bugetate 

şi 5572 de locuri cu taxă la 

nivel licenţă-zi, respectiv 1344 

de locuri cu taxă la forma de 

învăţământ la distanţă. Ele-

vii proveniţi de la liceele din 

mediul rural au la dispoziţie 

104 de locuri bugetate, iar 

candidaţii de etnie romă vor 

putea ocupa cele 39 de locuri 

special alocate.

Candidaţii la master pot 

alege unul dintre cele 561 de 

locuri bugetate, 20 de locuri 

alocate de la buget pentru 

candidaţii de etnie romă, re-

spectiv 1 loc bugetat pentru 

etnicii români din afara gra-

niţelor ţării.

Candidaţii au la dispozi-

ţie 244 de programe de licen-

ţă (învăţământ cu frecvenţă 

şi la distanţă), respectiv 217 

de programe de master (în-

văţământ cu frecvenţă sau 

frecvenţă redusă).

Universitatea Babeş-Bolyai 

a oferit, pentru anul univer-

sitar 2019-2020, un număr to-

tal de 4.975 de locuri bugeta-

te destinate absolvenţilor de 

liceu, peste 9.400 de locuri în 

regim cu taxă şi 2.700 de lo-

curi pentru învăţământ la dis-

tanţă pentru studii universi-

tare de nivel licenţă.

La nivel master, UBB a scos 

la concurs, pentru anul uni-

versitar 2019-2020, un număr 

total de 3.375 de locuri la bu-

get şi 6.106 de locuri la taxă.

Peste 2.300 de candidaţi s-au 
înscris la UBB în primele două 
zile ale admiterii de toamnă

Cercetătorii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 
a UBB au demonstrat că dezvoltarea economică duce la creșterea poluării
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Circa 150 de metri cubi 

de gunoaie, care cântă-

resc 50 de tone, au fost 

strânse, sâmbătă, de 

1.200 de voluntari, din 

Pădurea Făget, o zonă 

limitrofă municipiului 

Cluj-Napoca, unde oame-

nii ies la iarbă verde, 

într-o acţiune organizată 

de Asociaţia CERT 

Transilvania.

„După ziua de azi, pot să 

vă spun că ar cam trebui să 

ne fi e ruşine, în sensul că e 

foarte, foarte multă mizerie. 

Să ne fi e ruşine nouă, oame-

nilor, de ceea ce suntem în 

stare să lăsăm în urmă. Am 

adunat aproximativ 150 de 

metri cubi de gunoaie, în gre-

utate de circa 50 de tone. Am 

mai făcut astfel de acţiuni, 

dar sper să nu mai fi e nevo-

ie; totul depinde de spiritul 

civic şi de bunul simţ al oa-

menilor. Sperăm că, dacă oa-

menii văd că e curat în pădu-

re, o să se gândească de do-

uă-trei ori înainte de a mai 

arunca”, a declarat, pentru 

AGERPRES, preşedintele CERT 

Transilvania, Dan Jecan. Po-

trivit acestuia, la acţiune au 

participat 1.200 de voluntari, 

care au curăţat de resturi me-

najere 2.500 de hectare de pă-

dure.

Acţiunea de ecologizare 

organizată de Asociaţia 

CERT-Transilvania a fost spri-

jinită de Salvamont Cluj, 

Primăria Cluj-Napoca şi 

Romsilva Cluj.

CERT Transilvania este un 

detaşament de intervenţie în 

caz de dezastre, grup consti-

tuit pe bază de voluntariat.

50 de tone de gunoaie strânse 
din Pădurea Făget de 1.200 de voluntari

Pe Cheile Galbenei, în mun-

ţii Apuseni, o vale strâmtă, 

accesibilă doar cu ajutorul 

cablurilor şi al scărilor 

săpate în piatră, este cea 

mai frumoasă experienţă 

montană, mai ales la sfârşit 

de vară, când zilele nu mai 

sunt atât de toride.

Apa cascadei are puţin pes-

te zece grade, iar fotografi ile 

pe care le poţi face aici nu prea 

au egal în parcul natural Apu-

seni, informează Digi24.

„Circuitul Cheilor Galbenei 

e un traseu emblematic pen-

tru Padiş. Difi cultate medie, 

poate să îl facă aproape orici-

ne, are un traseu mai tehnic, 

partea de chei, echipată cu lan-

ţuri. Turistul ar trebui să aibă 

încălţăminte aderentă şi obli-

gatoriu apă, pentru că e o sin-

gură sursă de apă pe traseu”, 

spune Mihai Moruţ, voluntar 

Salvamont Bihor.

Urmărim semnul special al 

Cheilor Galbenei, iar traseul 

iniţial este cât se poate de u-

şor. Întâlnim ciobani cu vaci-

le la păscut, facem fotografi i 

şi aşteptăm să se adune întreg 

grupul. Intrăm în pădure şi la 

un moment dat dăm de obsta-

col mai greu de trecut: apa.

Reuşim să traversăm pârâ-

ul fără incidente notabile şi ne 

continuăm traseul. Trecem de 

peştera Focul Viu şi ne îndrep-

tăm spre Pietrele Galbenei, un 

punct de belvedere de o rară 

frumuseţe. Pe drum, întâlnim 

şi alţi pasionaţi ai muntelui.

„Din Cluj-Napoca. Nu e pri-

ma dată când facem traseul, 

l-am reluat, sunt cadru didac-

tic şi deseori fac şi elevii ast-

fel de drumeţii. Frumuseţile 

acestei zone sunt inedite şi me-

rită a fi  vizitate şi parcurse cu 

piciorul”, spune un turist.

Ajungem la pietre, iar pri-

veliştea care ni se arată ne ta-

ie răsufl area. Ameţitor este în-

să şi hăul care ni se cască la 

picioare. De aici se văd şi al-

te trasee din zonă pe care le 

putem încerca.

Cascada Evantai este punc-

tul de atracţie al cheilor, mai 

ales după ploile abundente 

din ultimele săptămâni.

Cascada sălbatică, mai puţin cunoscută, 
considerată un colţ de rai, la mai puţin 
de 150 de km de Cluj-Napoca

Asociaţia Beard Brothers 

a donat, vineri, de Ziua 

Pompierilor, o ambulanţă 

SMURD în valoare de 

70.000 de euro, la care 

s-a adăugat una donată 

anterior, în valoare 

de 95.000 de euro.

Două ambulanţe 
într-un an şi jumătate

„A fost un proiect care s-a 

desfăşurat pe un an şi jumă-

tate, a fost unul dintre cele mai 

ambiţioase proiecte ale noas-

tre de până acum şi ne-am bu-

curat de suportul întregii co-

munităţi. Oamenii au fost foar-

te receptivi, au venit la eveni-

mente, au sărit în ajutorul nos-

tru. Target-ul nostru iniţial e-

ra să strângem 150.000 de eu-

ro, să achiziţionăm o ambu-

lanţă; am avut norocul să dăm 

peste nişte oameni cu care am 

reuşit să negociem şi am am 

reuşit să luăm două ambulan-

ţe cu 165.000 de euro", a de-

clarat preşedintele Asociaţiei 

Beard Brothers, Cornel Hoza.

Ambulanţele au fost achi-

ziţionate de către Asociaţia 

Beard Brothers prin strânge-

re de fonduri cu ocazia dife-

ritelor evenimente pe care 

le-a organizat.

„Sunt foarte bucuros pen-

tru că de Ziua Pompierilor, de 

ziua noastră, am primit aceas-

tă jucărie frumoasă. Ne va fi  

de foarte mare ajutor, pentru 

că ceea ce avem acum sunt 

vechi. Este o gură de oxigen 

pentru noi şi această ambu-

lanţă este destinată exclusiv 

locuitorilor municipiului 

Cluj-Napoca şi, dacă este ne-

voie, şi pentru cei din judeţul 

Cluj", a declarat, la rândul său, 

şeful ISU Cluj, Ion Moldovan.

Prima ambulanţă, 
anul trecut

După ce au dotat secţia 

de arşi a Spitalului Judeţean 

din Cluj cu echipamente de 

care era neapărată nevoie, 

membrii Beard Brothers au 

reuşit să doteze Serviciul Mo-

bil de Urgenţă, Reanimare şi 

Descarcerare (SMURD) cu o 

ambulanţă nouă de tip C.

Suma pe care „bărboşii”au 

reuşit să o adune pentru a 

achiziţiona o ambulanţă no-

uă a fost de 120.000 de eu-

ro. Aceasta a fost strânsă 

prin intermediul numeroase-

lor evenimente pe care mem-

brii ONG-ului le-au organi-

zat anul trecut. Astfel, clu-

jenii au putut să doneze, dar 

şi să participe la activităţi 

distractive precum: campio-

nate de poker, maratoane, 

petreceri, tombole. „Oameni 

frumoşi, azi, avem plăcerea 

să anunţăm că am livrat, aşa 

cum am îndrăznit să promi-

tem, o ambulanţă de tip C, 

către SMURD Cluj.

De ce zicem prima? Pen-

tru că deja am pornit la drum 

să o cumpărăm şi pe a doua! 

Targetul nostru a fost de 

150.000 de euro, am reuşit 

să strângem 120.000, din ca-

re am cumpărat cu 97.500 eu-

ro, prima ambulanţă, com-

plet echipată! Ambulanţele 

de tip C sunt ambulanţele ce-

le mai dotate din punct de 

vedere al aparaturii şi al per-

sonalului medical.

Unul din cele mai ambi-

ţioase proiecte ale noastre a 

prins formă, iar pentru asta 

vrem să vă mulţumim, vo-

uă, oamenilor, care aţi înte-

les nevoia reală a comunită-

ţii noastre. Vrem să le mul-

ţumim prietenilor din cadrul 

ISU Cluj pentru tot sprjinul 

acordat pe toată perioada 

proiectului.

De asemenea, vrem să mul-

ţumim tuturor partenerilor, 

care au fost extrem de mulţi, 

pe unii dintre ei o să îi enu-

merăm, pe alţii nu, pentru că 

nu şi-au dorit. Cu siguranaţă, 

această postare nu este sufi -

cient de încăpătoare să vă 

menţionăm pe toţi, cu toate 

astea însă, vă mulţumim pen-

tru că aţi ales să aveţi încre-

dere în noi!

Să sperăm că ambulanţa 

va fi  folosită cât mai puţin 

şi abia aşteptăm să o livrăm 

pe a doua!”, au transmis, pe 

Facebook, cei de la Beard 

Brothers în luna decembrie 

a anului trecut.

Beard Brothers au ajutat din nou
Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare  a primit o ambulanţă de 100.000 de euro la Cluj

După ce au dotat secţia de arşi a Spitalului Judeţean din Cluj cu echipamente de care era neapărată nevoie, membrii Beard Brothers au reuşit 
să doteze Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare (SMURD) cu o ambulanţă nouă de tip C
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În vederea efectuării unor lucrări programate de reparaţii 

la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu 

se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, 

Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei 

potabile,după cum urmează:

LUNI, 16 SEPTEMBRIE 2019
Între orele 10:00-16:00
Localitatea Sânnicoara: Str. 1 Mai (numere pare), str. 

Nicolae Bălcescu, str. I.L. Caragiale, str. Nouă, str. Someșului;

MARŢI, 17 SEPTEMBRIE 2019
Între orele 10:30-20:00
Localitatea Cluj-Napoca: Str. Mihai Românu între str. 

Nicolae Corcheș și Calea Turzii;

JOI, 19 SEPTEMBRIE 2019
Între orele 09:00-18:00
Localitatea Cluj-Napoca: Str. Salcâmului între str. Grapei 

și str. Splaiul Independenţei; str. Grapei;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a 

acelor cantităţi de apă care să le acopere necesităţile pe 

perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) 

la reţeaua de alimentare cu apă, care nu pot fi  prevăzute, 

Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea 

furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale 

radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/sau amploare 

deosebite, pentru care este necesară o intervenţie 

neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra 

sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 

fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 

de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

ANUNŢ PUBLIC

Conducerea Salina Turda S.A. anunţă închiderea 
sezonului la Ştrandul Durgău începând cu data de 16 
septembrie 2019.

Ștrandul Durgău a fost vizitat și în acest sezon de un 
număr mare de turiști veniţi cu scop curativ, cunoscute fi ind 
calităţile benefi ce ale apei sărate asupra organismului si 
care au benefi ciat de atentia si suportul nostru prin serviciile 
oferite. Vă așteptăm cu drag și în sezonul următor !

PUBLICITATE

PROMOVARE

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

Klaus Iohannis a început 
în forţă bătălia 
pentru un nou mandat
A fost întâmpinat cu entuziasm de oameni care s-au înghesuit să dea mâna cu el.
Preşedintele Klaus 

Iohannis a participat în 

week-end la două acţiuni 

ale PNL, care au benefi ci-

at de toate ingredientele 

unei lansări reuşite în 

cursa pentru un nou man-

dat: băi de mulţime, ata-

curi la adresa PSD, încre-

derea delegaţilor liberali 

în succesul electoral.

Mai mult de 10 de minu-

te a avut nevoie preşedinte-

le Klaus Iohannis pentru a 

intra în sala Casei de Cultu-

ră din Constanţa, unde a fost 

programată reuniunea orga-

nizaţiilor liberale din Zona 

de Sud-Est. În timp ce lide-

rii PSD sunt huiduţi peste tot 

unde se duc, la venirea pre-

şedintelui Klaus Iohannis oa-

menii s-au strâns în număr 

mare chiar în faţa sălii în ca-

re urma să aibă loc reuniu-

nea. Deşi oraşul lor trece 

drept un fi ef PSD, constăn-

ţenii s-au înghesuit să facă 

poze, să dea mâna, să-i vor-

bească preşedintelui. Preşe-

dintele a fost oprit chiar şi 

în holul Casei de Cultură, de 

oameni dornici să discute cu 

el preţ de câteva secunde. In-

trarea în sală a preşedintelui 

Klaus Iohannis a dinamizat 

mulţimea: oamenii au înce-

put să fl uture steaguri ale Ro-

mâniei, ale UE dar şi banne-

re pe care scria ”o Românie 

normală”. Preşedintele Ioha-

nnis a trecut printre oameni, 

fâcând o nouă baie de mul-

ţime, acompaniată de sute 

de poze făcute cu telefoane-

le de către delegaţi. În dru-

mul spre podiumul sălii de 

şedinţă, şeful statului a dat 

mâna şi a vorbit cu mai mul-

ţi delegaţi.

„O să fi ţi principalul par-
tid al unei coaliţii democra-
tice care va guverna Româ-
nia mult mai bine în viitor, 
mult mai mult timp“, a fost 

mesajul cu care preşedinte-

le Klaus Iohannis a electri-

zat sala. De altfel, terenul fu-

sese pregătit la Şcoala de Va-

ră a Tineretului Liberal, des-

făşurată tot sâmbătă. Între-

bat dacă Ludovic Orban ar 

putea fi  o variantă de premi-

er, Iohannis a replicat: ”Ori-

când, Ludovic, oricând”.

PSD a produs „cea mai 

dezastruoasă guvernare din 

ultimii 30 de ani”, a acuzat 

preşedintele Klaus Iohannis. 

El a mai spus că social-de-

mocraţii nu au avut timp să 

guverneze şi pentru oameni 

şi au dat legi care să submi-

neze justiţia, poliţia şi admi-

nistraţia publică. Şeful statu-

lui a explicat că în ultimii ani 

şi-a folosit toate pârghiile 

constituţionale pentru a blo-

ca măsuri care ar fi  fost ca-

tastrofale pentru ţară.

Pregătirea 
pentru guvernare

Preşedintele PNL, Ludo-

vic Orban, a avut un mesaj 

în aceeaşi notă. „Trebuie să 
ne pregătim pentru guver-
nare şi suntem pregătiţi pen-
tru guvernare. Trebuie în 
schimb să facem lucrul ăs-
ta cu trudă, cu modestie, cu 
smerenie faţă de concetăţe-
nii noştri, cu atenţie la pro-

blemele fi ecărei categorii 
sociale, să analizăm fi eca-
re soluţie posibilă astfel în-
cât orice decizie pe care o 
luăm să garanteze efectele 
favorabile pentru societatea 
românească”, a solicitat pre-

şedintele PNL. Orban a spus 

celor prezenţi că PNL nu tre-

buie să cadă în ispita de a 

lua decizii pe picior, de a 

scoate din joben ordonanţe 

de urgenţă peste ordonanţe 

de urgenţă, fără niciun fel de 

fundamentare.

„Vă cer să puneţi pe pri-
mul plan această bătălie 
pentru România. Vă cer, 
printre vecini, rude, cunos-
cuţi, să transmiteţi aceşt 
mesaj: România nu e con-
damnată să fi e la periferia 
Europei, România are şan-
sa unui destin măreţ cu o 
singură condiţie să se ducă 
la vot şi să voteze cu Ioha-
nnis preşedinte”, a solicitat 

Ludovic Orban.

„Zilele acestea asistăm 
la ultimele zvâcniri de dis-
perare ale guvernului PSD. 
După ce a secătuit ţara de 
tot ce se putea, PSD a ajuns 
să fure până şi miniştri, o-
rice, numai să nu piardă 
puterea!”, a fost modul în 
care prim-vicepreşedintele 

PNL Raluca Turcan a acu-
zat PSD. ”De trei ani, Ro-
mânia este campioană în U-
niunea Europeană la creş-
terea preţurilor. Nu le-a pă-
sat nicio secundă că în şco-
lile din România se învaţă 
în condiţii insalubre. Nu 
le-a păsat că au ajuns copii 
să facă autostopul în con-
diţii de nesiguranţă. Nu le-a 
păsat de spitale, unde oa-
menii mor cu zile. Şi-au pus 
pilele şi clienţii pe funcţii 
plătite într-o lună cu leafa 
unui om de rând într-un un 
an”, a acuzat prim-vicepre-

şedintele PNL.

La rândul său, prim-vice-

preşedintele PNL Rareş Bog-

dan i-a mobilizat pe liberali 

spunând că perioada de opo-

ziţie se va încheia, odată cu 

câştigarea celui de-al doilea 

mandat de preeşdinte de că-

tre Klaus Iohannis. „PNL me-
rită să ajungă acolo, dar bă-
tălia se dă pe 10 şi 24 no-
iembrie”, a spus el.

„Timpul nesimţiţilor şi 
al hoţilor a expirat. Iar ga-
ranţia pentru schimbare es-
te una singură – Klaus Io-
hannis, Preşedintele Româ-
niei pentru următorii 5 
ani!”, a comentat prim-vice-

preşedintele PNL. 
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Experţii în cybersecurity 

au descoperit 53.531 de 

fi şiere infectate sau poten-

ţial nedorite deghizate în 

eseuri şi manuale pentru 

şcoli şi universităţi.

Conform raportului Kas-

persky "Înapoi la şcoală", din 

august 2018 până în iulie 2019, 

acestea au fost utilizate în 

356.662 atacuri asupra a 

104.819 utilizatori – o scăde-

re cu 21%, comparativ cu ci-

frele din anul precedent.

"Chiar dacă există voci ca-

re consideră costurile cărţilor 

pentru studenţi prea mari, aces-

tea sunt o parte inevitabilă a 

oricărui program educaţional. 

Drept urmare, multe manuale 

pot fi  găsite online, iar unii stu-

denţi aleg să evite costurile ma-

ri, descărcându-le de pe site-uri 

pirat sau de pe forumuri, îm-

preună cu diferite eseuri. Ca de 

obicei, atacatorii profi tă de a-

ceastă tendinţă pentru a distri-

bui malware", explică repre-

zentanţii Kaspersky.

Per total, au existat 17.755 

de ameninţări pretinzând a fi  

cărţi pentru studenţi, cel mai 

adesea fi ind false manuale de 

engleză (2.080), matematică 

(1.213) şi literatură (870). Ma-

rea majoritate a ameninţări-

lor ascunse sub aceste forme 

au fost descărcări de diferite 

fi şiere: de la adware enervant, 

dar nu periculos, sau softwa-

re nesolicitat, până la malwa-

re extrem de periculos, care 

fură bani.

Restul de 35.776 de amenin-

ţări au fost deghizate în eseuri 

şi lucrări pe diverse teme.

„Când cercetătorii le exa-

minau, au observat ceva ne-

obişnuit: în 35,5% dintre ca-

zuri, cel mai popular malwa-

re a fost unul de tip vierme, 

cu o vechime de opt ani – un 

tip de ameninţare care nu se 

mai vede des în zilele noas-

tre”, subliniază experţii.

Ei menţionează că acest 

malware a fost distribuit activ 

prin USB-stick-uri. La o exa-

minare mai atentă, experţii au 

ajuns la concluzia că vierme-

le „trăieşte” pe computerele 

serviciilor de imprimare pen-

tru studenţi, care sunt adesea 

folosite ani de zile fără actua-

lizări periodice de securitate 

şi rulează versiuni vechi de 

programe, ajungând acolo prin 

ceea ce pare a fi  un eseu care 

trebuie tipărit.

„Studenţii care încearcă să 

evite plata pentru manuale şi 

alte materiale educaţionale 

creează o oportunitate de ne-

refuzat pentru infractorii ci-

bernetici. Acest lucru se trans-

formă într-o problemă seri-

oasă pentru organismele edu-

caţionale, întrucât, odată ce 

este infectat un computer din 

reţeaua şcolară, se poate răs-

pândi cu uşurinţă la celelal-

te dispozitive. Nu toate şco-

lile sunt pregătite să aibă o 

reacţie efi cientă la incidente, 

deoarece organizaţiile educa-

ţionale sunt considerate o ţin-

tă tipică pentru fraudatori, 

iar atacatorii folosesc orice 

oportunitate ivită. În acest 

context. Măsurile de precau-

ţie sunt vitale pentru astfel 

de organizaţii”, a declarat 

Maria Fedorova, security re-

searcher la Kaspersky.

Peste 50.000 de manuale 
şi eseuri şcolare infectate cu viruşi

Giganţiii tech sunt de 

multe ori în atenţia auto-

rităţilor, iar acum este 

rândul Google: practicile 

sale sunt din nou analiza-

te de către oamenii legii.

Avocaţi de stat din 48 de 

state americane au lansat o 

investigaţie antitrust împotri-

va companiei. Aceştia au por-

nit de la teoria conform că-

reia Google ar fi  folosit tac-

tici anticoncurenţiale pentru 

a monopoliza piaţa. Totul ar 

dăuna inclusiv utilizatorilor 

produselor sale.

Acum, compania este obli-

gată să dea explicaţii şi docu-

mente detaliate legate de func-

ţionarea sistemul său online 

de advertising. Google urmea-

ză să explice concret cum pro-

cedează: cum vinde reclame 

şi cum urmăreşte comporta-

mentul online al utilizatorilor 

care folosesc motorul de cău-

tare sau alte produse ale com-

paniei, scrie playtech.ro.

Printre altele, avocaţii de stat 

urmăresc să afl e informaţii des-

pre DoubleClick şi AdMob, com-

panii de publicitate cumpărate 

de Google în 2008, respectiv 

2006. Aceste achiziţii (şi nu nu-

mai) i-au permis companiei să 

îţi construiască o adevărată re-

ţea pe piaţa publicitară.

Compania trebuie să ofere 

toate aceste informaţii până 

cel târziu 9 octombrie.

Singurele state care nu par-

ticipă la investigaţie sunt Ca-

lifornia şi Alabama.

Cât de importante sunt 
reclamele pentru companie

Acele reclame pe care le vezi 

peste tot pe internet se numesc 

Google Ads. Numai că procesul 

prin care o reclamă ajunge pe 

ecranul tău atunci când intri pe 

un site este unul complicat. Im-

plică mai multe companii şi o 

serie de tranzacţii. Google a re-

uşit să ajungă să controleze cea 

mai mare parte a acestui pro-

ces, iar ofi cialii americani sunt 

îngrjioraţi că puterea pe care 

compania o are în acest dome-

niu ar putea fi  prea mare.

De exemplu, singura mo-

dalitate prin care poţi cumpă-

ra o reclamă pe YouTube es-

te prin folosirea unui instru-

ment Google.

Reclamele pe care ţi le ara-

tă reprezintă cea mai mare 

sursă de venit a companiei. 

Ca să îţi dai seama cât de im-

portant este acest aspect pen-

tru Google, trebuie să iei în 

considerare câţi bani îi aduce 

acest serviciu. În 2018, com-

pania a câştigat peste 116 mi-

liarde de dolari numai din re-

clame, ceea ce înseamnă 85% 

din totalul de vânzări.

Nu e prima dată când Go-

ogle are probleme cu legea în 

ceea ce priveşte reclamele. În 

martie, a primit o amendă de 

1,5 miliarde de euro de la U-

niunea Europeană. Aceasta a 

considerat restrictive practici-

le din AdSense: a spus că gi-

gantul online a abuzat de po-

ziţia dominantă şi a forţat cli-

enţii AdSense să refuze recla-

me de la rivalii companiei.

Partea proastă e că practici-

le companiei legate de reclame 

ridică şi probleme de confi den-

ţialitate şi securitate a datelor 

personale. Compania trebuie 

să ofere acum şi informaţii le-

gate de felul în care oferă date 

altor companii. În plus, trebu-

ie să explice pe larg şi modali-

tatea prin care îţi urmăreşte 

comportamentul online atunci 

când îi foloseşti serviciile.

Aceştia au şi întrebări lega-

te de Chrome, browser-ul său. 

Există preocupări conform că-

rora Google ar limita posibili-

tatea altor sisteme de adverti-

sing (în afară de cel propriu) 

de a construi profi luri ale con-

sumatorilor în timp ce aceştia 

folosesc browser-ul. Astfel, 

compania tech ar fi  singura ca-

re ar putea benefi cia de date 

legate de comportamentul de 

utilizare al acestora.

Ce face Google greşit cu reclamele 
pe care ţi le afişează

Numărul de atacuri de 

phishing care îi vizează 

pe utilizatorii de computere 

Mac şi dispozitive mobile 

iOS, precum şi de servicii 

web asociate pentru a-i 

atrage în scheme frauduloa-

se, a ajuns la 1,6 milioane 

în prima jumătate a anului 

2019, fi ind cu circa 9% mai 

mare comparativ cu între-

gul an 2018, conform rapor-

tului Kaspersky privind 

ameninţările la adresa utili-

zatorilor Mac în 2019.

„Chiar dacă volumul de pro-

grame software dăunătoare ca-

re ameninţă utilizatorii de ma-

cOS şi platforma mobilă iOS 

este mult mai mic decât al ce-

lor care vizează platforme Win-

dows şi Android, atunci când 

vine vorba de phishing lucru-

rile stau cu totul altfel. Deoa-

rece se bazează pe inginerie 

socială, majoritatea atacurilor 

de phishing nu au nicio legă-

tură cu software-ul”, se men-

ţionează într-un comunicat.

Aşa cum au arătat cercetă-

rile recente Kaspersky, numă-

rul cazurilor în care utilizato-

rii s-au confruntat cu pagini 

web frauduloase care folosesc 

marca Apple a crescut semni-

fi cativ în primele şase luni ale 

anului, ajungând la 1,6 mili-

oane. Această cifră este cu 9% 

mai mare decât cea de pe par-

cursul întregului an 2018.

Atenţie la link-uri

Link-urile către astfel de 

servicii provin de obicei de la 

e-mail-uri spam care se pre-

zintă drept mesaje din partea 

asistenţei tehnice. Adesea ele 

ameninţă utilizatorii că le blo-

chează conturile dacă nu dau 

click pe link.

O altă metodă larg răspân-

dită este utilizarea paginilor 

care încearcă să convingă uti-

lizatorul că pe computerul său 

este o ameninţare gravă de se-

curitate şi va avea nevoie doar 

de câteva click-uri şi de câţi-

va dolari pentru a rezolva a-

ceste probleme.

„Deşi din punct de vedere 

tehnic aceste tentative de fra-

udă nu sunt noi, credem că e-

le reprezintă un pericol şi mai 

mare pentru utilizatorii Apple 

decât cele similare împotriva 

utilizatorilor altor platforme – 

cum ar fi  Windows sau Andro-

id. Aceasta deoarece ecosiste-

mul din jurul Mac-urilor şi al 

altor dispozitive Apple este con-

siderat în general un mediu 

mult mai sigur. Prin urmare, 

utilizatorii ar putea fi  mai pu-

ţin precauţi atunci când întâl-

nesc site-uri false. Între timp, 

furtul datelor de autentifi care 

în contul iCloud ar putea duce 

la consecinţe grave – un iPho-

ne sau iPad ar putea fi  blocate 

de la distanţă sau şterse de un 

utilizator rău intenţionat. Le re-

comandăm utilizatorilor de dis-

pozitive Apple să acorde mai 

multă atenţie e-mail-urilor ce 

pretind a fi  de la asistenţa teh-

nică şi care le solicită datele 

sau să intre pe un link", afi r-

mă Tatyana Sidorina, security 

researcher la Kaspersky.

Alte ameninţări

În afară de creşterea phis-

hing-ului, raportul a relevat şi 

alte tipuri de ameninţări pen-

tru utilizatorii dispozitivelor 

macOS. Rezultatele au demon-

strat câteva tendinţe relativ po-

zitive: cele mai frecvente ame-

ninţări pentru utilizatorii de 

Mac s-au dovedit a nu fi  un 

malware periculos, cum ar fi  

troienii bancari, ci ameninţă-

rile de tip AdWare, care nu 

sunt neapărat foarte periculoa-

se şi sunt defi nite drept „pro-

grame potenţial nedorite”. Ma-

joritatea doar deranjează uti-

lizatorii, supraîncărcându-le 

dispozitivele cu reclame neso-

licitate, însă unele dintre aces-

te programe ar putea ascunde 

ameninţări mai grave.

Raportul mai semnalează că 

numărul total de atacuri de 

phishing detectate în prima ju-

mătate a anului 2019 pe com-

puterele Mac protejate de so-

luţiile Kaspersky a fost de aproa-

pe 6 milioane. Întregul an 2018 

a înregistrat 7,3 milioane de 

atacuri. Dintre acestea, 39,95% 

dintre ei au avut ca obiectiv 

furtul datelor fi nanciare ale uti-

lizatorilor – cu 10 puncte pro-

centuale mai mult decât în pri-

ma jumătate a anului 2018.

Foloseşti Mac şi iOS? Atacurile 
de phishing au crescut cu 9%
Printre cele mai frecvente tehnici de fraudă se numără cele concepute pentru a semăna 
cu interfaţa iCloud şi a fura acreditările conturilor Apple ID

Numărul de atacuri de phishing care îi vizează pe utilizatorii de computere Mac şi dispozitive mobile iOS a ajuns la 1,6 milioane
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APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, în 
Florești, str. Stejarului, decomandat, 
parter înalt, balcon, fi nisat, mobilat, 
parcare, zonă super amenajată, 
preţ53000 euro. Merită văzut! Infor-
maţii la tel. 0723-005123.

¤ 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 ca-
mere pe Calea Turzii, 79 mp 
utili, decomandat, mobilat, 
utilat, ideal pentru locuinţă în-
chiriere, investiţie. Apartamen-
tul este compus din 2 camere, 
1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 
balcoane, 2 spaţii de depozita-
re, loc de parcare cu CF. Pret 
119.900 Euro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Aiton, la 15 km 
de Cluj-Napoca, compusă din 2 
camere, bucătărie, cămară, cu 
toate utilităţile, teren 850 mp. 
Preţ 42000 euro. Informaţii su-
plimentare la telefon 
0756-269934 sau 0761-626097.

¤ Vând casă la ţară, 2 camere, 
antreu, cămară la parter și 2 ca-
mere la etaj, curte și grădină cu 
pomi fructiferi, la 50 km de 
Cluj-Napoca. Pentru informașii 
sunași la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ Vând casă formată din 2 a-
partamente, o garsoniera, in-
trări separate, curte 400 mp, 
garaj, vedere la munte, în ora-
șul; Câmpeni, jud Alba. Pret 
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350

¤ 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

¤ P.F. vând urgent în Florești, în 
suprafaţă de 1800 mp, cu C.F., 
front la stradă 17,5 m, vis-à-vis de 
blocurile ANL, 150 m de toate 
utilităţile, suprafaţă plană, mult 
sub preţul pieţei. Informaţii și de-
talii suplimentare la telefon 
0746-402720. (1.7)

¤ P.F. vând teren în Colonia So-
por Cluj, între case, supr. 2500 
mp, front de 12,5 m și 200 m 
lung, cu facilităţi în zonă, preţ 60 
euro/mp, negociabil. Informaţii 
la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren Mărișel 12200 
mp.intravilan,zona de case. 
Carte funciară,curent 
electric,apa.front 90 m la dru-
mul principal. Pret 4 euro 
mp.Telefon:0752371454

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

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

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, confort, mobilat, apa-
ratură electrocasnică, C.T., bloc 
izolat termic, cart. Grigorescu, 
str. Donath nr. 18, preţ 330 eu-
ro. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0753-057929 sau 
0749-041067. (5.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, cart. Mănăștur, zona 
Piaţa Flora, decomandat, conto-
rizat, mobilat, cu C.T., foarte 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun 9, 29, 24, 24B, 
52, disponibil din 01.09.2019, 
preţul pieţei + garanţie. Rog 
oferte serioase. Informaţii la tel. 
0741-028813. (5.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 came-
re, proaspăt zugrăvit, centrală 
proprie, izolat termic, utilat 
complet, ocupabil imediat, 
cart. Mărăști, zona Cinema Mă-
răști, preţ 400 euro. Petnru in-
formaţii și detalii sunaţi la 
0758-051260.

¤ 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.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ 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.

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. 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

¤ Angajăm lucrător pentru îngri-
jire vaci. Cerem și oferim seriozi-
tate. Pentru detalii sunaţi la la 
telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ MONTEZ, REPAR, MODIFIC, RE-
GLEZ ORICE TERMOPAN și PLASE. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0722-801595. (8.30)

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.

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE
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GRA-

TUIT

¤ Instalator apă gaz, sanitare, 
încălzire. Execut lucrări, inter-
venţii, reparaţii. Aragaze, obiec-
te sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, cen-
trale, teracote, cabine de duș, 
etc. Informaţii suplimentare la 
telefon 0740-252139.

Angajăm

INGINER 
ELECTROMECANIC 
SAU TEHNICIAN.

Asteptăm C.V. la micro@

microcomputer.ro.

Detalii la: 0726-392686. 

(1.14)

¤ 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 garan-
ţie. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat 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 hotă mare pentru sobă, 
metal inoxidabil, cazan inoxida-
bil, pentru baie, capacitate de 
100 l, făcut la comandă. Preţuri 
foarte bune. Inf. la tel. 
0735-176040.

¤ Vând hotă electrică de bucă-
tărie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (5.11)

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

¤ Vând reșou electric, nou, re-
șou cu 3 ochiuri pe gaz, cuptor 
electric. Preţuri foarte bune. In-
formaţii la telefon 0735-176040.

UZ CAZNIC

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri + ho-
tă, puţin folosite. Preţ accesibil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (3.14)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 3 
sertare, în stare bună de funcţi-
onare, preţ negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ Vând aragaz cu 4 ochiuri, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând seturi de oale din inox cu 
fund gros și cu termostat pe capac, 
compus din 16 piese, nou, preţ 
700 RON și set de cuţite ceramice 
la preţul de 150 RON. Informaţii la 
tel. 0744-479172. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând 4 buc scaune din plastic 
pentru grădină/curte. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0745-569336. (3.14)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie și 2 fotolii, 
abele în stare foarte bună, preţ 
negociabil. Relaţii suplimentare 
la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând fotoliu de o persoană, în 
stare bun, preţ negociabil. Infor-
maţii la telefon 0364-418678, 
după ora 17 sau 0754-300728.

¤ Vând mobilă veche tip BO-
BÂLNA, cu recamier și pătuţ de 
copil. Informaţii suplimentare la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând canapea extensibilă de 
2 persoane și două fotolii. Tel. 
0364-418678, după ora 17 sau 
0754-300728.

¤ Vând canapea, pat simplu, 
dublu, dulapuri, mese, toaletă 
cu oglindă, mobilă de bucătă-
rie, birou, bibliotecă. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
0723-435446. (5.7)

¤ Vând dulap cu două uși, preţ 
negociabil. Pentru informaţii su-
naţi la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând pătuţ pentru copil, din 
lemn, cu 2 sertare. Informaţii la 
tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ Vând moblier de cameră și 
colţar în stare foarte bună, preţ 
foarte avantajos. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tele-
fon 0744-702473, după ora 12.

¤ Vând două birouri pentru calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând rafturi de culoare albă, 
rafturi pentru cărţi, birou mare, 
în stare foarte bună. Preţuri ne-
gociabile. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0735-176040.

CĂRŢI

¤ Vând cărţi. Pentru informaţii și 
detalii sunaţi la 0745-782061.

MEDITAŢII

¤ Meditaţii la matematică clase-
le VII-XI-XII, testare computeri-
zată, metoda psichopedagocică 
tehnică MNEMO, individual sau 
în grup. Contact pe adresa 
profesore.y@yahoo.com. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând cuverturi ţesute din lâ-
nă, preţ 100 RON/buc. Inf. la 
telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând cizme militare cu ca-
râmb înalt din box (piele), ne-
gre, nr. 42, cu șanuri. Informaţii 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

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

¤ Vând scaun masaj, nou, por-
tabil. Pentru informaţii sunaţi la 
tel. 0745-782061. (5.14)

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine, miere și polen. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0722-515094. (5.14)

¤ Vând rohie de mireasă, cu tre-
nă, nr. 40-42, folosită doar o sin-
gură dată, foarte frumoasă. Preţ 
avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0745-996308 sau 0745-265436.

¤ Vând presă de struguri.Informaţii 
la telefon 0752 296 902 (10.10)

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

¤ Desfi inţare gospodărie! Vând 
lucruri casnice, încălţăminte fe-
mei. Preţuri foarte bune. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0735-176040.

ANUNŢ VÂNZARE TEREN
De vânzare TEREN INTRAVILAN cu supr. de 86.798 mp, în 

zona centrală a municipiul Vatra Dornei, 
judeţul Suceava.

Terenul este perfect plan, se afl ă într-o zonă superbă, înso-
rită, în inima Bucovinei, cu 3 căi de acces prin 3 străzi asfalta-

te, cu toate utilităţile (electricitate, apă, canalizare).

Preţ 10 Euro/mp.
Informaţii la tel. 0761-836352.

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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SecondTex angajează
vânzătoare

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală De Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj organizează CONCURS, în data de 01.10.2019 ora 10:00, 
proba scrisă, și în data de 07.10.2019, proba de interviu, la 
sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia 
Copilului din strada G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37 – 39, pentru 
ocuparea următorului post contractual temporar vacant:

- 1 post REFERENT IA, cod COR 331309, pe perioadă 
determinată, la Serviciul Finanţe Contabilitate, Buget Plăţi, 
Prestaţii Sociale, Patrimoniu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. G-ral Eremia 
Grigorescu, nr.37-39 – Serviciul Managementul Resurselor Umane 
și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 interior 433.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC SORTILEMN 
SA anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Fabrică de Prelucrare 
a lemnului din localitatea Gherla, str. Clujului nr. 7.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi: 
9.00-16.30 și vineri: 9.00-14.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- 1 post asistent medical generalist debutant PL

- 1 post asistent medical generalist S

- 1 post asistent medical de laborator principal PL

- 4 posturi infi rmier

- 1 post infi rmier debutant

- 15 posturi îngrijitoare

Proba scrisă va avea loc în data de 08.10.2019, ora 11.00, 
str. Croitorilor Nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala 
albastră etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 10.10.2019, ora 11.00, la 
sediul Administrativ str. Constanţa Nr. 5, Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:
- pentru postul de asistent medical generalist debutant PL
- studii – diplomă de școală sanitară postliceală.

- pentru postul de asistent medical generalist S
- diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului 

superior;

- 6 luni vechime ca asistent medical generalist.

- pentru postul de asistent medical de laborator principal PL
- diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;

- 5 ani vechime ca asistent medical de laborator;

- adeverinţă de grad principal.

- pentru posturile de infi rmier
- școală generală;

- curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din 
România sau curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi 
de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea 
Ministerului Sănătăţii – Direcţia generală resurse umane și 
certifi care;

- 6 luni vechime în activitate.

- pentru posturile de: îngrijitoare și infi rmier debutant

- școala generală.

Data limită de depunere a dosarelor: 30.09.2019, ora 15:30;

Date de contact: telefon 0264334913.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii DACIA SERVICE 
CLUJ FELEAC S.A., înregistrată la Registrul Comerţului 
Cluj sub nr. J12/3184/1993, având cod unic de înregistrare 
4636303, cu sediul în România, Cluj-Napoca, str. Calea 
Turzii, nr. 253-255, jud. Cluj (în continuare Societatea), prin 
Decizia nr. 547 din data de 10.09.2019, în temeiul art. 117 
din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.

la data de 15.11.2019, ora 15:30, la sediul social al 
Societăţii din Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, nr. 253 – 255, 
jud. Cluj, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul Acţionarilor 
la data de 19.09.2019, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, ședinţa Adunării Generale Ordinare 
a Acţionarilor Societăţii se va ţine la data 18.11.2019, ora 
15:30, la sediul social al Societăţii.

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare interimare pentru 

primele trei trimestre ale anului 2019.

2. Adoptarea unei hotărâri în vederea stabilirii destinaţiei 
profi tului nedistribuit de societate în exerciţiile fi nanciare ale 
anilor anteriori și a celui rezultat din situaţiile fi nanciare 
interimare aprobate conform punctului 1 de mai sus, prin 
constituirea de rezerve cu destinaţie specifi că (altele decât 
rezerve legale), prin acoperirea pierderii contabile, prin păstrarea 
ca profi t nedistribuit la dispoziţia societăţii, și / sau prin 
distribuire totală sau parţială către acţionari cu stabilirea unui 
termen de plată în acord cu reglementările legale și statutare.

3. Desemnarea unei persoane redacteze și să semneze 
Hotărârea care va fi  adoptată, precum și să efectueze 
formalităţile necesare pentru a înregistra Hotărârea la 
Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și pentru a o publica în Monitorul Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264 438 441, fax 0264 
438443, e-mail otc@otcgroup.ro.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Turcu Iacob Ovidiu

CONVOCATOR

SOCIETATEA DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A., 
în calitate de administrator unic al societăţii SERVICE 
AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Corneliu Coposu nr. 41, judeţ Cluj, înmatriculată la 
Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/1728/1996, cod 
unic de înregistrare 8876686, (în continuare “Societatea”), 
prin Decizia nr. 17 din data de 10.09.2019, în temeiul art. 
117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII SERVICE AUTOMOBILE 1 CLUJ S.A.

la data de 15.11.2019, ora 15:00, în Cluj-Napoca, 
Calea Turzii nr. 253-255, judeţ Cluj (la sediul societăţii 
DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.), pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
19.09.2019, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine la data de 18.11.2019, 
în același loc, la ora 15:00.

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare interimare pentru 

primele trei trimestre ale anului 2019.

2. Adoptarea unei hotărâri în vederea stabilirii destinaţiei 
profi tului nedistribuit de societate în exerciţiile fi nanciare ale 
anilor anteriori și a celui rezultat din situaţiile fi nanciare 
interimare aprobate conform punctului 1 de mai sus, prin 
constituirea de rezerve cu destinaţie specifi că (altele decât 
rezerve legale), prin acoperirea pierderii contabile, prin păstrarea 
ca profi t nedistribuit la dispoziţia societăţii, și / sau prin 
distribuire totală sau parţială către acţionari cu stabilirea unui 
termen de plată în acord cu reglementările legale și statutare.

3. Desemnarea unei persoane redacteze și să semneze 
Hotărârea care va fi  adoptată, precum și să efectueze 
formalităţile necesare pentru a înregistra Hotărârea la 
Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și pentru a o publica în Monitorul Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264/435329, 
0264/438450, e-mail otc@otcgroup.ro.

Administrator unic DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.
prin reprezentant legal Turcu Iacob Ovidiu

CONVOCATOR

Societatea DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A., 
în calitate de Administrator Unic al Societăţii SERVICE 
AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A., înregistrată la Registrul 
Comerţului Cluj sub nr. J12/330/1996, având cod unic de 
înregistrare 8175687, cu sediul în România, Cluj-Napoca, 
str. Calea Dorobanţilor, nr. 84, jud. Cluj (în continuare 
Societatea), prin Decizia nr. 134 din data de 10.09.2019, 
în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile,

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

SOCIETĂŢII SERVICE AUTOMOBILE 2 CLUJ S.A.

la data de 15.11.2019, ora 16:00, în Cluj-Napoca, 
Calea Turzii nr. 253-255, judeţ Cluj (la sediul societăţii 
DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.), pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 
19.09.2019 stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror 
alte condiţii de validitate, Adunarea Generală Ordinară a 
Acţionarilor Societăţii se va ţine la data de 18.11.2019, 
în același loc, la ora 16:00.

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea situaţiilor fi nanciare interimare pentru 

primele trei trimestre ale anului 2019.

2. Adoptarea unei hotărâri în vederea stabilirii destinaţiei 
profi tului nedistribuit de societate în exerciţiile fi nanciare ale 
anilor anteriori și al celui rezultat din situaţiile fi nanciare 
interimare aprobate conform punctului 1 de mai sus, prin 
constituirea de rezerve cu destinaţie specifi că (altele decât 
rezerve legale), prin acoperirea pierderii contabile, prin păstrarea 
ca profi t nedistribuit la dispoziţia societăţii, și / sau prin 
distribuire totală sau parţială către acţionari cu stabilirea unui 
termen de plată în acord cu reglementările legale și statutare.

3. Desemnarea unei persoane redacteze și să semneze 
Hotărârea care va fi  adoptată, precum și să efectueze 
formalităţile necesare pentru a înregistra Hotărârea la 
Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
și pentru a o publica în Monitorul Ofi cial al României.

Relaţii suplimentare la telefon 0264410769, e-mail 
otc@otcgroup.ro.

Administrator unic DACIA SERVICE CLUJ FELEAC S.A.
prin reprezentant legal Turcu Iacob Ovidiu

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, 
S.C. TRANSILVANIA NATURAL STONES S.R.L. în 
calitate de benefi ciar, cu sediul în oraș Localitatea Cluj–
Napoca, str. Câmpina, nr. 62, Județul Cluj, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul: 2370 – Tăierea, fasonarea şi fi nisarea 
pietrei, din localitate Cluj – Napoca, str. Câmpina, nr. 51-
53, Jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de Luni-
Joi, orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.
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U Cluj joacă 
cu Craiova 1948 
pe noul Oblemenco
Universitatea Cluj și 
Universitatea Craiova 1948 se 
vor duela în 16-imile de fi nală 
din Cupa României. Cele două 
formaţii se vor duela pe noul sta-
dion Ion Oblemenco din Craiova 
după ce apelul lui Adrian Mititelu 
către autorităţile locale a primit 
aviz favorabil. Duelul dintre cele 
două echipe va avea loc marţi, 
24 septembrie, de la ora 21:30, 
fi ind transmis de televiziunile ca-
re deţin drepturile pentru Cupa 
României. Formaţia olteană are 
un lot extrem de valoros cu mulţi 
jucători care au trecut prin Liga 1 
și chiar un fost internaţional ro-
mân, Ovidiu Dănănae. Conform 
regulamentului, fanii celor de la 
Universitatea Cluj pot primi apro-
ximativ 1500 de bilete pentru 
meciul din Bănie.

Mutare importantă 
pregătită de FCSB!
Bogdan Argeș Vintilă, tehnicianul 
celor de la FCSB, vrea să își întă-
rească staff-ul în perioada urmă-
toare și caută un antrenor secund. 
Astfel, Vintilă îl vrea ca antrenor 
secund pe Ovidiu Stîngă, 46 de 
ani, fost internaţional, afl at în 
prezent în Olanda. „Niciodată să 
nu spui niciodată”, a declarat 
Stîngă, care pentru moment ezită 
să accepte oferta de la clubului lui 
Gigi Becali, potrivit Prosport. Gigi 
Becali a declarat că nu s-ar opune 
aducerii lui Stângă: „Dacă Vintilă 
îl vrea pe Stîngă și se înţeleg, 
atunci îi facem contract. Vintilă a-
lege pe cine vrea”, a declarat 
Becali pentru sursa citată. „E ade-
vărat că Vintilă vrea să întărească 
staff-ul, iar Stîngă este pe lista lui. 
Cel mai probabil, decizia se va lua 
săptămâna viitoare”, a declarat și 
directorul sportiv de la FCSB. Ca 
antrenor, Stîngă a antrenat la FC 
U Craiova, echipa lui Adrian 
Mititelu, România U21, și la CS 
Universitatea Craiova. Din sezonul 
viitor, Federaţia Română de 
Fotbal obligă cluburile din primul 
eșalon să facă și fotbal feminin 
pentru a primi drept de joc. Gigi 
Becali nu este de acord și contestă 
decizia la TAS.

Victorie fără 
emoţie la Cluj
Campioana SCM Rm. Vâlcea a 
bifat al patrulea succes categoric 
în Liga Florilor, 34-23 cu CSU 
Cluj, și e gata de derby-ul campi-
onatului, cu CSM București, din 
21 septembrie. SCM Rm. Vâlcea 
avea nevoie de o victorie la cel 
puţin 6 goluri în deplasarea de la 
Cluj-Napoca pentru a trece pe 
primul loc în clasament, la gola-
veraj, în faţa Coronei Brașov. 
Campioana a făcut o primă repri-
ză excelentă, apărarea a fost la 
înălţime, iar în ofensivă, oltence-
le au marcat aproape la fi ecare 
atac. Vâlcea conducea cu 20-8 
după primele 30 de minute, 
Cristina Florica, Alexandra Badea 
și Asma Elghaoui fi ind vârfurile 
de lance ale contraatacurilor lan-
sate de portarul Iulia Dumanska. 
În partea a doua Vâlcea a schim-
bat liniile, concentrarea nu a mai 
fost la cote maxime, iar Clujul s-a 
mai apropiat. Oaspetele au în-
cercat să facă și spectacol, mar-
când din aeriană ultimele două 
goluri ale partidei! S-a terminat 
34-23, un scor care plasează 
Vâlcea în pole-position, după 
etapa a 4-a.

Pe scurt

Adrian Falub a fost insta-

lat la începutul lunii sep-

tembrie în speranţa că 

echipa va avea o altă 

exprimare după ce a acu-

mulat trei puncte în pri-

mele cinci meciuri. Noul 

antrenor al clujenilor a 

schimbat mai mulţi jucă-

tori din primul 11, însă 

jocul echipei rămâne 

unul modest.

Clujenii au început exce-

lent meciul de la Călăraşi şi 

au marcat în minutul doi 

prin fundaşul central Kay, 

autorul unei reuşite cu ca-

pul. Fotbaliştii lui Falub au 

dominat şi după gol, însă 

aveau să fie egalaţi în mi-

nutul 26 de Ekollo, fotbalist 

care a marcat cu un şut su-

perb după o respingere mo-

destă a lui Crăciun.

Fundaşul central din Re-

publica Moldova şi-a conti-

nuat evoluţia modestă şi co-

mis o lovitură de la 11 me-

tri în minutul 30. Cosmin 

Dur-Bozoancă a reuşit să 

apere şutul lui Bogdan Rusu 

şi a păstrat rezultatul de 1-1. 

Gaston Mendy nu i-a iertat 

pe clujeni în minutul 43 al 

jocului şi a modifi cat tabela 

cu un şut excelent de la mar-

ginea careului.

Universitatea Cluj a înce-

put mai bine repriza secundă 

şi avea să egaleze prin Arthur 

Crăciun, fundaşul care a fost 

înger şi demon pentru echipa 

lui Falub. Jucătorul adus de 

la Milsami Orhei a punctat cu 

o lovitură de cap venită în ur-

ma unui corner.

Crăciun avea să fi e din nou 

în prim plan în minutul 77. 

Fundaşul central l-a agăţat în 

careul de 11 metri pe Rusu, 

iar arbitrul a acordat lovitură 

de la 11 metri. Bogdan Şan-

dru nu i-a dat nicio şansă lui 

Dur-Bozoancă şi a stabilit sco-

rul fi nal, 3-2.

Universitatea Cluj ajunge 

până pe locul 19 în clasamen-

tul din Liga a 2-a după aceas-

tă înfrângere. Trupa antrena-

tă de Falub a fost depăşită de 

Pandurii Tg. Jiu, echipă care 

a obţinut trei puncte neaştep-

tate pe terenul celor de la Me-

taloglobus Bucureşti.

„U” Cluj pierde şi la Călăraşi! 
Trupa lui Falub, penultima în Liga a 2-a

Adrian Falub, noul antrenor 
al Universităţii Cluj, a recu-
noscut că promovarea nu 
mai este un obiectiv real 
după începutul modest de 
campionat. Falub a fost 
adus de Universitatea Cluj 
după plecarea lui Cristi 
Dulca de la echipă.

Antrenorul de 48 de ani a 
declarat că promovarea a 
fost principalul obiectiv al 
echipei în acest sezon, dar 
lucrurile s-au schimbat.

"Eu trebuie să scot echipa 
din acest colaps în care se 
afl ă. Când am venit am găsit 
o formaţie total debusolată, 
care a pierdut 4 meciuri fără 
să marcheze. Va fi  difi cilă a-
ceastă operaţiune de redre-
sare într-un timp scurt, la ul-
timele antrenamente am 
avut câte 14 jucători. Dacă la 
începutul campionatului 
obiectivul impus era promo-
varea, acum lucrurile s-au 
schimbat. Desigur, ne dorim 
sa promovăm, dar în mo-
mentul de faţă este ceva 
foarte greu de atins. Din 
punctul meu de vedere, ocu-
parea locului al treilea din 
stagiunea precedentă a fost 
un eșec pentru echipă", a 
spus Falub.

Falub capitulează 
înainte de start

În al doilea joc al zilei 

la League of the 4, formaţia 

din Cluj a fost depăşită 

de fosta câştigătoare a 

Euroligii cu scorul de 67-66.

Gazdele au început cu o 

formulă alcătuită din Patrick 

Richard, Artis Ate, Andrei Cal-

nicenco, Donatas Tarolis şi 

Darko Planinić. De partea cea-

laltă, cu excepţia lui Jan Ve-

sely şi a sportivilor angrenaţi 

la FIBA World Cup, Fener-

bahçe a utilizat cei mai im-

portanţi jucători. Drept dova-

dă, turcii au trimis pe teren 

nume precum Ali Muhammed, 

Nikola Kalinić, Derrick Willi-

ams sau Joffrey Lauvergne.

Darko Planinić a înscris 

primul coş al clujenilor, iar 

combatantele s-au tatonat în 

debutul partidei. U-Banca 

Transilvania a avut energie 

şi a demonstrat spirit de lup-

tă, în special sub panou. An-

drei Calnicenco a fost găsit 

adesea perfect în spatele se-

micercului şi a pedepsit de-

fensiva adversarilor. La rân-

dul său, Patrick Richard s-a 

remarcat cu un slam-dunk 

izbutit pe contraatac. Astfel, 

sportivii clujeni au încheiat 

sfertul inaugural la condu-

cere, 15-13.

În actul secund, Fenerbahçe 

a oferit o evoluţie mai preci-

să. Derrick Williams a furni-

zat puncte, pe când Lauverg-

ne a impresionat în spaţiul de 

trei secunde. Gruparea lui Obra-

dović s-a instalat la conduce-

re şi a intrat la cabine sub adă-

postul a patru lungimi, 34-38.

La pauza confruntării, 

cei de la SportsFesival i-au 

dedicat un moment special 

lui Aleksandar Rašić, care 

a primit ropote de aplauze 

din partea publicului pre-

zent la BTarena.

Deşi publicul i-au împins 

de la spate, experienţa şi-a 

spus cuvântul în favoarea lui 

Fenerbahçe. Clujenii au avut 

victoria în mâini pe fi nal, 

dar aruncarea lui Darko Pla-

ninić a fost blocată în ulti-

ma secundă.

Patrick Richard a fost cel 

mai bun marcator, prin cele 

15 puncte. Americanul a mai 

strâns 2 pase decisive şi o re-

cuperare. Kerron Johnson a 

totalizat 12 puncte, 3 recupe-

rări şi tot atâtea pase decisi-

ve. Darko Planinić a terminat 

disputa cu 11 puncte, 5 recu-

perări şi un assist, în timp ce 

Donatas Tarolis şi-a trecut în 

cont 9 puncte, 3 recuperări şi 

o pasă decisivă.

De partea cealaltă, Derrick 

Williams şi-a condus forma-

ţia spre victorie prin cele 14 

puncte şi 7 recuperări.

U-Banca Transilvania şi-a 

măsurat ieri forţele cu Mor-

nar Bar în fi nala mică a Lea-

gue of the 4. Încleştarea a avut 

loc la BT Arena.

U-Banca Transilvania, 
meci de infarct cu Fenerbahçe
U-Banca Transilvania nu s-a predat uşor în faţa celor de la Fenerbahçe Beko Istanbul

În al doilea joc al zilei la League of the 4, U-BT a fost depăşită de fosta câştigătoare a Euroligii cu scorul de 67-66

MIHAI SILVĂŞAN | 
antrenor U-BT

 „Din păcate, nu am reuşit 
să câştigăm acest meci. 
Ne doream să îl câştigăm. 
Domnul Vujošević ne-a 
spus în vestiar că nu trebuie 
să fi m mulţumiţi cu acest 
rezultat şi cu faptul că am 
pierdut numai la un punct 
partida cu Fenerbahçe. 
Trebuie să vedem ce 
puteam face mai bine ca 
să câştigăm partida. Un 
lucru pozitiv este numărul 
recuperărilor. Am câştigat 
bătălia cu nişte adversari 
extraordinar de puternici. 
Începem să devenim o 
echipă unită, se vede 
chimia de la o zi la alta. 
Johnson s-a acomodat 
destul de bine, ţinând cont 
că a sosit în Cluj-Napoca 
doar luni“

CFR Cluj s-a impus cu 

5-0, vineri, pe stadionul 

din Gruia, împotriva celor 

de la FC Voluntari.

Fără Dan Petrescu, Mario 

Camora, Adrian Păun sau Cos-

min Vâtcă, toţi suspendaţi du-

pă incidentele de la Giurgiu, 

CFR Cluj s-a distrat cu FC Vo-

luntari, într-un meci în care tru-

pa clujeană a avut doi oameni 

în plus preţ de 60 de minute.

Campionii au început me-

ciul excelent şi au deschis sco-

rul la prima fază prin Cătălin 

Itu, cel care a profi tat de o 

mare eroare a lui Râmnicea-

nu şi a punctat cu capul du-

pă o centrare a lui Ciprian De-

ac. FC Voluntari şi-a compli-

cat situaţia în minutul 12, 

atunci când Rodriguez a fost 

eliminat după un fault în pos-

tură de ultim apărător, iar Si-

monovski a văzut şi el carto-

naşul roşu în minutul 29 du-

pă un o lovitură cu cotul.

CFR Cluj a benefi ciat rapid 

de dubla superioritate nume-

rică şi a marcat de două ori 

până la pauză prin Ovidiu Ho-

ban şi Valentin Costache în 

minutule 35 şi 37 pentru un 

3-0 liniştitor la pauză.

Repriza a doua s-a desfă-

şurat după aceleaşi coordona-

te, iar autogolul lui Achim a 

dus scorul la 4-0 în Gruia, în 

timp ce noul intrat Omrani a 

stabilit scorul fi nal în minu-

tul 67 cu o lovitură de cap.

Trupa antrenată de Dan 

Petrescu a revenit pe primul 

loc în clasament după acest 

succes şi poate rămâne aco-

lo dacă Gaz Metan Medişa 

nu câştigă pe terenul celor 

de la FC Viitorul.

Pentru CFR Cluj urmează 

debutul în grupele Europa Lea-

gue împotriva celor de la La-

zio Roma, joi, 19 septembrie.

CFR Cluj a făcut spectacol 
înaintea meciului cu Lazio!
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