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EDUCAŢIE

UBB, prima în topul 
universităţilor din ţară
Universitatea Babeş-Bolyai ocupă şi în acest 
an prima poziţie în clasamentul global al u-
niversităţilor din România.  Pagina 6

POLITICĂ

Boc o critică pe Dăncilă
Boc a ţinut să precizeze că în unele mo-
mente mai bine ar fi  fost pentru România 
ca liderul PSD „să stea acasă”.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Se extinde skatepark-ul   
din Parcul Rozelor
Extinderea skatepark-ului Rozelor este unul 
dintre proiectele câştigătoare în cadrul bu-
getării participative de anul trecut.  Pagina 5
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TIMP LIBER

Untold 2020. Primele abonamente 
se pun în vânzare de mâine!

POLITICĂ

Dezbatere organizată de Iohannis 
cu jurnalişti, analişti şi politologi

Primele abonamente la preţ 
special vor fi  scoase la vânzare 
miercuri, 20 noiembrie, de la 
ora 14:00.

Unul dintre cele mai aştepta-
te festivaluri de muzică din lu-
me, Untold îşi deschide porţile 
tărâmului magic, în anul 2020, 
în perioada 30 iulie-2 august. 
La cea de-a cincea ediţie, peste 
375.000 de participanţi veniţi 
din întreaga lume au trecut pra-
gul festivalului şi au trăit mo-
mente unice alături de cei pes-
te 200 de artişti internaţionali 
de pe cele 10 scene.

Organizatorii şi-au propus să 
depăşească recordurile de la edi-
ţia aniversară din 2019, când 
festivalul a fost sold out încă 
din luna iunie. Astfel, primele 
abonamente la un preţ special 
pentru Untold 2020 se vor pu-
ne în vânzare miercuri, 20 no-
iembrie. Acestea sunt disponi-
bile doar pentru cei care se în-

registrează pe site-ul festivalu-
lui, iar fanii au mai multe opţi-
uni de abonamente.

Astfel, abonamentele General 
Access sunt la preţul special de 
109 euro plus taxe, din preţul fi -
nal de 199 de euro plus taxe.

Participanţii au la dispoziţie 
şi abonamentele General Access 
Flexi, la preţul de 119 euro plus 
taxe, din preţul fi nal de 214 eu-
ro plus taxe.

„În niciuna dintre variantele 
de mai sus, cumpărătorii nu pot 
returna abonamentele”, anunţă 
organizatorii.

Fanii festivalului Untold au 
posibilitatea să achiziţioneze şi 
abonamente General Access 
Risk Free, la preţul de 122 euro 
plus taxe, din preţul fi nal de 216 
euro plus taxe.

Vor fi  disponibile şi abona-
mente VIP, la preţul de 309 eu-
ro plus taxe, din preţul fi nal de 
399 de euro plus taxe.

Preşedintele Klaus Iohannis va 
participa astăzi, de la ora 19, la 
o dezbatere cu jurnalişti, analişti 
şi politologi, în Aula Carol I, de 
la Biblioteca Centrală Universita-
ră. La dezbatere vor fi  prezenţi 
jurnalişti de la mai multe posturi 
de televiziune, posturi radio sau 
din presa scrisă, precum şi ana-
lişti şi politologi. Fiecare va pu-
tea să pună 2-3 întrebări.

„Vor fi  şi din zona celor care 
au susţinut Guvernele PSD”, 
transmite conducerea PNL.

Conform unor surse din con-
ducerea PNL, jurnaliştii care au 
confi rmat prezenţa la dezbate-
re până la această oră sunt: Cris-
tian Leonte (Pro TV), Radu Tu-
dor (Antena 3), Cristina Şincai 
(România TV), Moise Guran 
(Europa FM) şi Ion M. Ioniţă 
(Adevărul), dar şi politologul 
Cristian Pârvulescu.

„În sală, în afara a patru 
consilieri ai domnului preşe-

dinte, vor mai fi  opt oameni 
din staff-ul electoral, deci 12 
persoane, iar restul de 202-203 
persoane, cât ne permite sala, 
vor fi  studenţi. Este o dezba-
tere după model american sau 
model francez”, a precizat 
Rareş Bogdan.

Dezbaterea ar putea avea o 
audienţă de aproximativ 7 mi-
lioane de cetăţeni cu tot cu cei 
care vor urmări dezbaterea pe 
Facebook.

Viorica Dăncilă a declarat, în-
trebată dacă va merge marţi pes-
te Klaus Iohannis la dezbatere, 
că încă nu ştie ce va face, dând 
de înţeles că ia, totuşi, în calcul 
o apariţie intempestivă la eveni-
mentul preşedintelui.

Rareş Bogdan consideră că 
Viorica Dăncilă s-ar face de 
râs, dacă ar veni la dezbaterea 
preşedintelui Klaus Iohannis 
cu jurnaliştii şi formatorii de 
opinie.
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• Asistent manager

• Recepționer primire clienți
Cerinte: 
– seriozitate,
– cunoștinte PC
– engleză basic
Oferim: salariu motivant, condiții avantajoase 
de muncă într-o locație nouă.

Telefon: 0724-379279

email: pencofcristina@gmail.com
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Liber la trafic de organe? Anchetele bat pasul pe loc.
Deputatul Emanuel Ungureanu (USR) susține că există medici care închid ochii la traficul de organe. Pagina 3

Clujul, ignorat de București
De ce a ocolit Guvernul investițiile în Cluj?
Primarul Emil Boc susține că nu au mai fost făcute lucrări mari în Cluj-Napoca de pe vremea 
în care a fost el premier. „În ultimii opt ani, de când am plecat de la Guvern, nu s-a mai 
făcut aproape nimic în materie de infrastructură. Sper că se va înțelege la nivel 
guvernamental că orașul nu poate fi ignorat la nesfârșit”, a spus Emil Boc. Pagina 4

Expoziție: 30 de ani de la Revoluţie 

Muzeul de Istorie marchează 30 de ani de la Revoluţie printr-o expoziţie-eveniment. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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CLUJ-NAPOCA

Bărbat reținut de polițiști 
după ce și-a bătut nevasta
Un bărbat din Dej a fost reținut pentru 
violență în familie și amenințare. Potrivit 
IPJ Cluj, la data de 17 noiembrie, în jurul 
orei 18:50, poliţiștii din cadrul Poliţiei mu-
nicipiului Dej au fost sesizaţi cu privire la 
un caz de violență domestică. Confom ve-
rifi cărilor efectuate, un bărbat în vârstă de 
46 de ani, în timp ce se afl a la domiciliu, 
ar fi  exercitat acte de violență asupra 
soției acestuia, cauzându-i leziuni trauma-
tice. De asemenea, bărbatul i-ar fi  adresat 
și amenințări. Împotriva acestuia, polițiștii 
au dispus măsura preventivă a reținerii 
pentru o durată de 24 de ore, urmând ca 
acesta să fi e prezentat Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Dej.
Tânăr atacat cu pietre în zona Gării
O întâlnire cu prietenii s-a transformat 
într-o seară de coșmar pentru un tânăr 
clujean.  Potrivit IPJ Cluj, la data de 17 
noiembrie, în jurul orei 18:40, poliţiștii 
au fost sesizaţi de către un tânăr de 23 de 
ani despre faptul că, în timp ce se afla cu 
mai mulți prieteni în zona intersecției 
străzilor Oașului – Căii Ferate, în urma 
unui conflict mai vechi, mai multe persoa-
ne de sex masculin l-au urmărit, iar unul 

dintre ei l-a lovit cu pietre. Polițiștii au 
reținut pentru 24 de ore un bărbat de 28 
de ani din municipiul Cluj-Napoca, bănuit 
de comiterea faptei. În continuare se 
efectuează cercetări pentru comiterea 
infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Tineri fără permis, la volan 
pe străzile din Cluj!
Polițiștii clujeni au descoperit mai mulți tineri la 
volan, deși aceștia nu posedă permis de condu-
cere. La data de 18 noiembrie, în jurul orei 
01:20, polițiștii au depistat un bărbat de 32 de 
ani din localitatea Sărmășag, județul Sălaj, în 
timp ce conducea un autoturism pe strada 
General Dragalina, din municipiul Cluj-Napoca, 
deși nu deține permis de conducere. Mai depar-
te, în aceeași noapte, în jurul orei 02:10, 
polițiștii au depistat un tânăr de 20 de ani, din 
municipiul Cluj-Napoca, în timp ce conducea un 
autoturism pe strada Emerson, cu toate că nici 
el nu avea „carnet”. Nu în ultimul rând, cu o 
seară înainte, în jurul orei 21:00, polițiștii din 
Câmpia Turzii au depistat un tânăr 24 de ani, 
din localitatea Luna, în timp ce conducea un au-
toturism pe strada Tudor Vladimirescu spre stra-
da 1 Decembrie 1918, din municipiul Câmpia 
Turzii, deși nici el nu deține permis de conduce-
re. În toate cele trei cazuri se efectuează cercetări 

sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul fără permis de conducere.

Accident grav 
între Florești și Gilău
Un accident rutier s-a produs, luni dimineață, în-
tre localitățile clujene Florești și Gilău.  Potrivit 
ISU Cluj, pompierii au găsit la locul evenimentu-
lui un autoturism și o autoutilitară avariate și 
ocupanții ieșiți din acestea. Un bărbat și o feme-
ie au fost consultate de echipajele SMURD, fi ind 
transportate la spital. Se pare că bărbatul a su-
ferit traumatisme severe în urma accidentului.  
„În data de 18 noiembrie, un bărbat de 25 de 
ani, în timp ce conducea o autoutilitară dinspre 
comuna Florești către comuna Gilău, nu s-ar fi  
asigurat la schimbarea direcției de mers spre 
dreapta, intrând în coliziune cu un autoturism 
oprit pe acostamentul consolidat. În urma im-
pactului, autoturismul a fost proiectat în condu-
cătorul auto de 28 de ani, care se afl a pe caro-
sabil, în fața autoturismului cu capota ridicată. 
În urma producerii accidentului, a rezultat răni-
rea pasagerului dreapta-față din autoturismul 
afl at pe acostament, în vârstă de 28 de ani, și a 
conducătorului auto afl at în fața autoturismului 
care, de asemenea, se afl a pe acostament”, se 
arată într-un comunicat remis de IPJ Cluj.

Pe scurt

Curtea de Apel Alba Iulia 

(CAAI) a dispus joi, 14 

noiembrie, retragerea 

cererii de extrădare emisă 

pe numele acestuia.

„În cazul în care persoana 

extrădabilă nu se mai afl ă sub 

puterea mandatului de aresta-

re preventivă sau a mandatu-

lui de executare, instanţa com-

petentă, din ofi ciu sau la cere-

rea procurorului, stabileşte, prin 

încheiere motivată, că nu mai 

subzistă condiţiile prevăzute 

de lege pentru a se solicita ex-

trădarea şi dispune de îndată 

retragerea cererii de extrădare. 

Ministerul Justiţiei retrage ne-

întârziat cererea de extrădare, 

informând Centrul de Coope-

rare Poliţienească Internaţiona-

lă din cadrul Inspectoratului 

General al Poliţiei Române”.

Solicitarea a fost înaintată de 

Interpol, care vrea, în acest mod, 

să scoată din lista cererilor de 

extrădare documentul emis pe 

baza mandatului de arestare din 

aprilie 2011. Ulterior a fost emis 

şi un mandat internaţional, iar 

în 2013 s-a formulat o cerere de 

extrădare, scrie adevărul.ro.

Tamaş rămâne, însă, urmă-

rit internaţional în baza man-

datului de executare emis în 

octombrie 2015 de către Cur-

tea de Apel Târgu-Mureş, fi -

ind condamnat la patru ani de 

închisoare cu executare. Acu-

zaţiile au fost cele de înşelă-

ciune cu consecinţe deosebit 

de grave, delapidare şi spăla-

rea banilor. Tamaş a fugit din 

ţară înainte de emiterea man-

datului de arestare şi s-a bă-

nuit că a locuit mulţi ani în 

Orientul Mijlociu (Dubai).

Este posibil ca cererea solu-

ţionată la CAAI să fi e un semn 

că acesta a fost găsit şi urmează 

a fi  adus în ţară. Multe dintre 

afacerile acestuia au ajuns în 

atenţia procurorilor. Cel mai cu-

noscut este dosarul ”Continen-

tal” în care a şi primit, în 2015, 

4 ani de închisoare cu executa-

re. Mandatul de arest în acest 

dosar fusese obţinut de DNA în-

că din aprilie 2011. Potrivit rechi-

zitoriului, în 14 mai 2008, Tamaş 

a încheiat, în calitate de admi-

nistrator al Ardeleana SA, cu re-

prezentanţii unei societăţi comer-

ciale din Cluj-Napoca, un ante-

contract de vânzare-cumpărare 

cu privire la vânzarea Hotelului 

Continental din oraş.

Preţul tranzacţiei a fost sta-

bilit la 10 milioane de euro, 

din care a fost achitată suma 

de 2 milioane de euro cu ti-

tlu de avans, diferenţa urmând 

să fi e plătită la fi nalizarea vân-

zării. Tamaş le-a ascuns vii-

torilor proprietari că în cursul 

anilor 2001 şi 2003 au fost ini-

ţiate proceduri de retroceda-

re a acelui imobil către Cole-

giul Reformat Debrecen şi se-

parat de către Eparhia Refor-

mată din Ardeal.

El a omis să precizeze că pro-

prietarul imobilului, Ardeleana 

SA, îşi asumase obligaţia de a 

închiria locuri de parcare de la 

Primăria Cluj-Napoca, obligaţie 

care ar fi  revenit cumpărători-

lor după perfectarea vânzării.

După încasarea avansului de 

2 milioane de euro, pentru a as-

cunde provenienţa ilicită a aces-

tei sume, Tamaş şi-a însuşit su-

ma totală de 702.750 de lei sub 

pretextul că plăteşte salariile a 

doi angajaţi şi a achitat un cre-

dit de 1,48 milioane de euro.

Fostul proprietar 
al Hotelului Continental 
scapă de extrădare
Controversatul om de afaceri Dorel Tamaş, fostul proprietar al Hotelului 
Continental din Cluj-Napoca, scapă de o cerere de extrădare

În prezent se discută posibila vânzare a Hotelului Continental 

Actualul proprietar al clă-

dirii, omul de afaceri clujean 

Ioan Bene, care la rândul său 

se ascunde de justiţia din Ro-

mânia, în Italia, a anunţat 

că hotelul din centrul Cluju-

lui nu este de vânzare, în 

ciuda unor oferte de 25 de 

milioane de euro venite de 

la companii din Ungaria. Imo-

bilul apare ca scos la vânza-

re pe site-ul cunoscutei ca-

se de licitaţii Artmark Histo-

rical Estate, unde se preci-

zează că preţul este disponi-

bil doar la cerere.

Bene s-a refugiat în Italia
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Ecologiştii cer demara-

rea unor acţiuni de con-

trol în spitale, clinici, 

cabinete stomatologice 

şi alte instituţii sanitare, 

publice şi private.

Mai mult, aceştia propun 

promovarea unei legislaţii 

care să împiedice persona-

lul medical să muncească în 

acelaşi timp atât la stat, cât 

şi la privat.

”Din cauza faptului că 

medicii îşi desfăşoară acti-

vitatea în mai multe unităţi, 

intervine oboseala, lipsa 

atenţiei, care poate cauza 

prejudicii ireparabile unor 

pacienţi, familiilor acesto-

ra, cât şi medicului. De a-

semenea, aceeaşi persoană 

ar trebui să opteze între pro-

fesia de medic şi cea de ca-

dru didactic, cea din urmă 

profesie fiind firesc a fi re-

zervate persoanelor cu o 

anumită experienţă profesi-

onală şi de viaţă, acumula-

tă în timp. Astfel, criteriul 

vârstei ar putea fi unul din-

tre modurile de a direcţio-

na opţiunea cadrelor medi-

cale. Datoria asigurării ve-

niturilor cuvenite persona-

lului medical aparţine mi-

nisterelor de resort, împre-

ună cu Guvernul, care are 

obligaţia de a asigura fiecă-

rui profesor, doctor, poliţist 

un salariu decent, pentru a 

duce un trai normal. Dacă 

”vrem o ţară ca afară”, nor-

malitatea cere o persoană 

să îşi câştige venitul nece-

sar traiului de zi cu zi de la 

un singur loc de muncă”, 

spun ecologiştii.

Petru Şuşcă, managerul 

Spitalului Judeţean de Ur-

genţă Cluj, este de aceeaşi 

părere, susţinând că cei ca-

re lucrează la stat, ar trebui 

să lucreze la stat şi cei care 

lucrează la privat, ar trebui 

să lucreze la privat, doar că 

acest lucru nu poate fi  făcut 

de pe o zi pe alta.

„Sunt de părere că în timp 

trebuie separate. Cei care 

lucrează la stat, să lucreze 

la stat şi cei care lucrează 

la privat, să lucreze la pri-

vat, dar acest lucru nu poţi 

să îl faci de pe o zi pe alta. 

Cel mai bun moment cred 

că era atunci când au cres-

cut salariile în sistemul me-

dical. Ca şi propunere ar fi 

ca în momentul în care se 

ia o asemenea decizie, me-

dicul să aibă la dispoziţie 

un număr de acte. De exem-

plu: începând de astăzi să 

spună fiecare medic dacă 

doreşte să lucreze la stat sau 

la privat şi să aibă posibili-

tate ca într-un număr de ani 

să facă această trecere. În 

2-3 ani. Dacă decizia se ia 

pe moment şi trebuie să de-

cidă în cel mai scurt timp 

s-ar putea să plece mulţi”, 

declară pentru Monitorul de 

Cluj, Petru Şuşcă.

Regulă pentru medici. La stat sau la privat!
Director de spital: „Acest lucru nu poți să îl faci de pe o zi pe alta”

În România încă există 

site-uri publice unde 

românii îşi vând rinichii 

pentru a face rost de bani. 

Care e reacţia autorităţi-

lor şi a ONG-urilor? Unii 

sunt extrem de îngrijoraţi 

de această situaţie, alţii 

recunosc cu jumătate 

de gură că e o problemă 

care trebuie rezolvată, 

în timp ce organele de 

cercetare bat pasul pe loc.

Silvia Tabuşcă, expert în drep-

turile omului: „România este 

singura ţară din lume pe care 

eu o ştiu, care în momentul de 

faţă are o platformă online, anun-

ţurile respective vizează datele 

biologice ale donatorilor sau 

vânzătorilor. A fost deschisă pe 

numele unei persoane private 

din România, platforme simila-

re există şi în alte ţări, dar ele 

nu sunt publice.”

Radu Zamfi r, director al Agen-

ţiei Naţionale de Transplant 

(ANT): „Aceste siteuri au apă-

rut în România imediat după 

1989, au explodat în 2000, când 

s-au făcut primele transplanturi 

de cord şi fi cat în ţara noastră. 

Ulterior, începând cu 2010, nu-

mărul acestor siteuri a început 

să scadă în România şi să se 

mute în Spania şi Italia, unde 

la ora actuală sunt mai multe 

astfel de platforme”.

Ancheta Poliţiei 
privind aceste site-uri 
nu a avut rezultat

De 12 ani există platforme 

online unde oameni săraci şi 

disperaţi îşi scot câte un rinichi 

la vânzare, în speranţa că alţi 

oameni – de data asta bolnavi 

şi disperaţi! – vor avea sufi ci-

enţi bani să cumpere. Când şi 

de-o parte, şi de alta e vorba de 

situaţii limită, legalitatea unei 

asemenea tranzacţii devine o 

conversaţie bizară pentru aceş-

ti oameni, scrie digi24.ro.

Problema e când şi autorită-

ţile întârzie inacceptabil de mult 

să vorbească despre asta.

Radu Zamfi r, director al ANT: 

„De-a lungul anilor, ANT a avut 

încercări de a discuta cu provi-

derii acestor site-uri pentru a 

cenzura apariţia acestor anun-

ţuri, răspunsul din partea lor fi -

ind negativ cu invocarea drep-

tului la libera exprimare. Poliţia 

a înştiinţat ANT la sfârşitul anu-

lui trecut când a deschis o an-

chetă în această direcţie”.

O anchetă care, deocam-

dată, nu a dus nicăieri. 

Şi-atunci, se naşte o întreba-

re legitimă: în România, se 

poate face trafi c de organe? 

Şi nu oricum, ci aşa, în vă-

zul lumii? Pentru mulţi paci-

enţi, răspunsul e simplu şi 

evident: da”.

Povestea pacientului 
salvat de un rinichi 
pe care a dat 15.000 de lei

Povestea lui Ionuţ e grăitoa-

re. Avea 10 ani când medicii i-au 

spus părinţilor săi că are insu-

fi cienţă renală. Fără un trans-

plant de rinichi, murea. Avea 

nevoie urgentă de un donator.

Pacient: „Am dat peste un 

tânăr care zicea că ar vrea să 

doneze un rinichi pentru că avea 

mare nevoie de bani. Era sărac, 

avea familie, nu putea să se în-

treţină şi ar fi  vrut să doneze 

un rinichi, dar contracost. Eu 

am afl at de acest lucru făcând 

dializa la un centru de stat”.

15.000 de lei a costat rinichiul 

care i-a salvat viaţa. Nu avea ba-

nii, dar familia a vândut tot ce-a 

putut vinde ca să facă rost de 

bani. A urmat etapa în care, po-

trivit legii, transplantul devenea 

imposibil. Când într-o eventua-

lă astfel de intervenţie nu e im-

plicat Registrul Naţional de Trans-

plant, deci când nu e vorba de 

listele de aşteptare, există o con-

diţie: aceea ca donatorul şi pri-

mitorul să fi e rude. Dar dispera-

rea a creat rute care ocolesc le-

gea cu succes.

Ionuţ trebuie să îi demon-

streze medicului că el şi dona-

torul găsit pe internet sunt ru-

de. Ştia că nu sunt. Ştia şi ce 

trebuie făcut pentru ca proble-

ma să dispară.

Pacient: „Pur şi simplu mi-a 

aruncat în faţă faptul: ştiu că nu 

este vărul tău, dacă ... şi m-a tri-

mis la un notar în Cluj, aveam 

dovada că el este vărul meu, a 

acceptat contracost că altfel nu 

se poate. Eu am plătit dânsului 

o sumă de bani pentru acel trans-

plant. I-am dat 500 de euro atunci, 

atât mi-am permis. Lui, pur şi 

simplu nu i-a păsat că eu aveam 

de unde să-i dau sau nu. Pe el 

îl interesa doar să fi e plătit”.

3.000 de oameni,
pe lista de aşteptare 
pentru transplant

Povestea lui Ionuţ este una 

despre disperare şi supravie-

ţuire, dar şi despre... trafi c de 

organe. Nimeni nu poate spu-

ne cu exactitate care e am-

ploarea fenomenului. Ştim în-

să că pe lista de aşteptare a 

Agenţiei Naţionale de Trans-

plant sunt peste 3000 de oa-

meni care au nevoie de un ri-

nichi, organ care poate fi  do-

nat... Sau cumpărat.

Iar când un transplant pre-

supune o tranzaţie fi nancia-

ră, lucrurile sunt clare din per-

spectiva legii: e vorba de tra-

fi c de organe.

Pentru autorităţi, există însă 

nuanţe.

Radu Zamfi r, director al 

ANT: „În România, astfel de 

fenomene nu s-au înregistrat. 

Este regretabil că există per-

soane care încearcă să acre-

diteze ideea că la noi în ţară 

s-ar face trafi c de organe”.

Emanuel Ungureanu: „Da-

că românii îşi pot cumpăra ca 

la piaţă rinichi, punând un 

anunţ online, există reţele de 

trafi c? Pentru că cineva cum-

pără şi cineva vinde în mod ile-

gal şi sunt nişte medici care în-

chid ochii la această activitate 

şi se prefac că persoanele care 

au venit sunt verişori”.

Un ONG a studiat acest fe-

nomen timp de 10 ani, în peri-

oada 2007- 2016, iar concluzia 

este teribilă

Silvia Tabuşcă, expert în drep-

turile omului: „România a rapor-

tat către OMS un număr de ri-

nichi, iar în momentul în care 

ne uităm peste numărul de trans-

planturi realizate cu numărul de 

rinichi declaraţi constatăm că 

acesta este mult mai mare.

Ne-am uitat pentru o peri-

oadă de 10 ani de zile. În 6 din 

cei 10 ani de zile, România a-

re peste 100% rinichi transplan-

taţi putem transplanta 100% 

organele prelevate de la o per-

soană decedată”.

La astfel de situaţii duce le-

gea din România care nu este 

coerentă şi clară. Legea trans-

plantului ar putea fi  de ajutor, 

dar pentru majoritatea parla-

mentarilor n-a fost o prioritate.

Liber la traficul de organe? Deputatul Ungureanu (USR): 
„Sunt medici care închid ochii la această activitate”.
Site-uri unde românii îşi vând organele la bucată, în văzul tuturor, funcţionează fără probleme de 12 ani

În România încă există site-uri publice unde românii îşi vând rinichii pentru a face rost de bani

EMANUEL UNGUREANU | deputat USR de Cluj
 „Motivul pentru care am intrat eu în 
Parlament a fost acesta: să modific 
legea transplantului, să 
transparentizez această procedură şi 
să fac un sistem mai echitabil. Motiv 
pentru care am gata un pachet 
legislativ prin care să exista şi 
sancţiuni pentru publicitatea care se 
face la cumpărarea şi vânzarea de 
organe. Neexistând sancţiuni până 

acum, lucrurile s-au întâmplat 
ca la piaţă. Motivaţia mea vine 
şi dintr-un moment foarte foarte 
puternic emoţional. Eu am văzut cum 
o mamă a îngenunchiat 
în faţa unui doctor, mama fiind 
medic, a îngenunchiat în faţa unui alt 
medic ca să-l implore să accepte o 
sumă de bani pentru ca ea să-i doneze 
un rinichi propriei fiice“
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Semnul egalităţii
de Viorel Nistor

După treizeci de ani de „învăţare la locul de 
muncă” și de „exerciţiu democratic în condiţii 
speciale”, aveam pretenţia că știu și înţeleg 
ce sunt acelea alegeri, ce este o campanie 
electorală, care este rolul confruntărilor (dez-
baterilor) între candidaţi, în general, care 
sunt benefi ciile și riscurile unei societăţi de tip 
democratic bazate pe libertate.
De câteva zile, mi-am pierdut aceste certi-
tudini (sper să nu-mi pierd și încrederea) și-mi vine greu să în-
ţeleg și să accept nivelul precar al vieţii publice din România și 
al percepţiei acesteia în rândul propriilor cetăţeni.
Constat că sunt tot mai puţini aceia care au încredere în democra-
ţie ca sistem politic, ca tip de orânduire socială (deși nu există ceva 
mai bun în istorie), iar asta se vede în participarea la vot (tot mai 
scăzută), în modul de implicare, asumare și responsabilizare a fi ecă-
ruia raportat la viaţa comunitară. Gen: „nu mă bag, nu mă implic, 
nu-i treaba mea, nu se poate, să facă alţii, mă abţin, plec”
Observ o calitate tot mai slabă (în timp) a partidelor politice (ca 
vehicule ale reprezentativităţii) şi a oamenilor politici (ca vehicule 
ale credibilităţii). Cu două observaţii: 1. Totuși, chiar dacă scăzută și 
în scădere, calitatea (partidelor și a politicienilor) nu este aceeași 
pentru toţi, oricât de mare ar fi  efortul de egalizare și de convingere 
asupra acestui lucru; 2. Există, deocamdată, doar semne de schim-
bare și înnoire a partidelor și a compoziţiei acestora (confi rmate 
parţial, neconfi rmate sau eșuate).
Vrem, nu vrem (ne place, nu ne place), democraţia este un joc, 
cu „actori”, reguli și miză („decât” că jucătorii suntem noi toţi, 
iar miza este viaţa noastră, siguranţa noastră, bunăstarea noas-
tră). Constatăm deci o apetenţă tot mai scăzută pentru accepta-
rea regulilor şi pentru respectarea lor în societatea noastră. 
Mai mult, s-a ajuns până la sfi darea acestora. De pildă, în viaţa 
noastră publică, respectul pentru muncă, pentru merit, pentru 
strădanie sau rezultate a fost călcat în picioare; bunul simţ, co-
rectitudinea, fair play-ul au fost eliminate strident, ritualic, ofi ci-
al; regulile jocului politic (alternanţa putere/opoziţie) nu (mai) 
sunt respectate, la noi, de la putere se pleacă „prin împușcare” 
(cândva), prin „întemniţare” (nu demult), prin „pârjolire și pră-
păd în urma” acum (și nu știm ce ne așteaptă).
Ca studiu de caz, ultima guvernare pesedistă (cea mai slabă din isto-
rie şi, probabil, ultima) s-a evidenţiat tocmai prin încălcarea regulilor: 
sfi darea interesului comun (în favoarea celui personal); acţiuni în 
răspărul legilor economice şi ale fi scalităţii, abuzarea Constituţiei ţării 
(aşa imperfectă cum este); schimbarea (în interes personal) a reguli-
lor de funcţionare ale justiţiei; încălcarea convenţiilor internaţionale 
asumate de statul român; ignorarea intereselor strategice ale ţării şi 
a celor de siguranţă şi securitate personală ale cetăţenilor; submina-
rea/reducerea prerogativelor adversarului etc.. Într-un cuvânt, statul 
de drept. Culmea, cea care a girat toate aceste derapaje democratice 
(Viorica Dăncilă ca premier) invocă reguli şi „joc democratic corect“ 
din partea celui care (măcar) s-a străduit să le conserve, iar corul am-
nezic o aprobă. Posibilitatea acum de „a da năvală“ peste contracan-
didatul tău la o întâlnire (dezbatere) unde n-ai fost invitat (ba chiar 
refuzat) devine una reală. La încălcarea acestei reguli nu se gândise 
nimeni până acum.
În fi ne, peste toate aceste mari defi cienţe de fond (pentru care ar 
trebui să căutăm soluţii cu prioritate), se prăvălește acum (în cam-
pania pentru turul al doilea al prezidenţialelor) această fervoare de 
a pune semnul egalităţii între noi toţi. Putem accepta că suntem 
(mai) de stânga sau (mai) de dreapta, putem accepta că suntem 
mai deştepţi sau mai puţin inteligenţi, dar nu putem accepta că 
suntem toţi proşti în mod egal numai pentru a face acceptabilă 
candidatura pentru cea mai mare funcţie în stat a cuiva complet 
nepotrivit şi ajuns acolo conjuctural.
Impregnarea semnului egalităţii între cei doi candidaţi la președin-
ţie (nefi ind cazul) și, până la urmă, între noi (fi ind cazul, cu atât mai 
puţin) a devenit cea mai mare miză și unica a acestei campanii elec-
torale. Cei care au gândit-o ca strategie politică, au făcut-o ca gest 
de continuitate, dar și din disperare, ca ultimă soluţie, cei care au 
acceptat-o sunt corul inocenţilor și oportuniștilor de partid, cei care 
au preluat-o sunt „idioţii utili”, așa cum am fost mulţi dintre noi în 
această pseudo-campanie electorală. Adică aceia care cred în jocul 
democratic, în reguli, în corectitudine, în merit și fair play, puși să 
joace cu „bandiţi califi caţi”, paiaţe politice și mediocri interesaţi.
Alegerea este de fapt între „simţul egalităţii” și „simţul dreptăţii” 
(dacă nu cumva cel al ridicolului). Eu mi-am însușit de la tata (cel 
mai important pedagog) „spiritul dreptăţii” (al meritului, al corecti-
tudinii, al justeţii) și nu pot judeca altfel. Diferenţele dintre oameni 
sunt atât de mari, încât acceptăm egalitatea doar în faţa legii și a 
drepturilor elementare. În rest, totul (și inteligenţa și prostia) ne di-
ferenţiază substanţial.
Pe scurt:
Nu e de acceptat semnul egalităţii între Klaus Iohannis și Viorica 
Dăncilă, oricâte argumente s-ar aduce.
Nu e de acceptat semnul egalităţii între partide (mari sau mici, noi 
sau vechi), oricât de mult ar vrea cineva.
Nu e de acceptat semnul egalităţii între noi (cetăţeni absenţi sau vo-
tanţi implicaţi), oricât de mult i-ar conveni cuiva.
Votul, asumarea, implicarea, informarea, înţelegerea pun chiar 
semnul diferenţierii.

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

Boc a ţinut să precizeze 

că în unele momente mai 

bine ar fi  fost pentru 

România ca liderul PSD 

să stea acasă. Edilul 

Clujului a mai ţinut să 

precizeze în acest context 

că rezultatele alegerilor 

europarlamentare 

şi prezidenţale nu trebuie 

comparate deoarece 

au mize total diferite.

„Cred că aceste rezultate (n.r.: 

de la prezidenţiale în compara-

ţie cu cele de la europarlamen-

tare; era vorba de rezultatele 

USR-PLUS / PNL) arată o stare 

de fapt existentă. La europarla-

mentare a fost un context elec-

toral foarte diferit în care com-

ponenta legată de corupţie şi jus-

tiţie i-a motivat pe oameni. La 

alegerile prezidenţiale a fost un 

vot raţional, pe decizii ferme.

Eu cred că în aceste alegeri 

miza e dincolo de miza proat-

lantică, de cine poate reprezen-

ta în lume. Cine poate reprezen-

ta cu demnitate România în lu-

me? Cei doi candidaţi au avut 

funcţii publice în stat. Dar aici 

lucrurile sunt clare. Un candi-

dat merge într-o ţară şi nu ştie 

unde se afl ă.

Celălalt a reprezentat intere-

sele României la cel mai înalt 

nivel şi de aceea România are 

în continuare cele mai înalte ga-

ranţii de securitate din întreaga 

istorie. Vreau să ştiţi că aceste 

lucruri nu sunt câştigate pentru 

totdeauna. Da, într-adevăr a fost 

pus trenul pe şine: UE, NATO, 

parteneriatul strategic cu SUA. 

Dar acelea nu se susţin de la si-

ne dacă nu ai în vârful statului 

oameni care să cunoască aces-

te teme, să fi e credibili şi să se 

preocupe. Şi atunci comparaţi! 

Dacă vreţi în continuare să avem 

cele mai înalte garanţii de secu-

ritate din întreaga noastră isto-

rie. Astăzi noi discutăm despre 

democraţie, probleme locale, a-

legeri... dar la 400 de kilometri 

de graniţele României suntem 

cu glonţul pe ţeavă. Alţii nu au 

această şansă!

Când facem această alege-

re când ne referim la viitorul 

şef al statului trebuie să ne 

gândim oare cine poate să ne 

reprezinte la cel mai înalt ni-

vel cu cele mai bune argu-

mente? Putem să-i comparăm 

pe cei doi candidaţi pentru că 

fi ecare a exercitat atribuţii de 

reprezentare a statului român.

Premierul a fost în diverse 

vizite unde mai bine stătea 

acasă! De exemplu, când a ple-

cat într-o ţară şi a vorbit de al-

tă ţară sau când a plecat prin 

străinătate şi a distrus tot man-

datul nostru la ONU şi bătălia 

noastră din ultimii 60 de ani 

prin câteva declaraţii. Ne-a 

aruncat în aer toată politica 

noastră externă! În politica ex-

ternă n-ai nevoie de amato-

rism. N-ai nevoie de oameni 

care să se trezească diminea-

ţa într-un fel şi seara să se cul-

ce altfel. Candidatul PSD nu 

are argumente.

Eu spun că cea mai ma-

re provocare pentru anii ca-

re urmează este resursa u-

mană. E importantă şi in-

frastructura, dar cea mai im-

portantă e resursa umanaă. 

(...) Cei din străinătate ce 

vor? Vor ca şi în România 

să fie respect faţă de cetă-

ţean, egalitate în faţa legii, 

respect faţă de reguli, ega-

litate de tratament, servicii 

de calitate oferite de admi-

nistraţia centrală şi locală 

şi să se simtă cetăţeanu că 

e stăpân în ţara lui şi nu pi-

lele, cunoştinţele şi relaţii-

le sunt acelea care stabilesc 

regulile jocului într-un 

stat!”, a precizat Emil Boc 

într-o emisiune.

Boc o critică dur pe Dăncilă: 
„Merge într-o țară și nu știe unde 
se află. Mai bine stătea acasă!”
Nemulțumirile vizează modul în care ea a reprezentat România pe plan extern

Primarul municipiului Cluj-Napoca, dezamăgit de prestația Vioricăi Dăncilă

Emil Boc şi-a arătat 

nemulţumirea cu privire 

la faptul că Guvernul a 

ocolit în ultimii ani inves-

tiţiile în judeţul Cluj

Invitat în cadrul unei emi-

siuni, primarul Clujului a 

declarat că nu au mai fost 

făcute lucrări mari în 

Cluj-Napoca de pe vremea 

în care a fost el premier.

„Anii ăştia am fost blocaţi. 

În ultimii opt ani, de când am 

plecat de la Guvern nu s-a 

mai făcut aproape nimic în 

materie de infrastructură. Cu 

autostrada am rămas, cu cen-

tura ocolitoare Apahida Vâl-

cele am rămas, cu prelungi-

rea Bulevardului Muncii am 

rămas. De atunci încolo nimic 

nu s-a mai întâmplat. Sper 

acum că va veni apă şi pe 

moara noastră şi se va înţele-

ge la nivel guvernamental că 

oraşul Cluj-Napoca nu poate 

fi  ignorat la nesfârşit şi reali-

zarea centurii ocolitoare, por-

nirea proiectului trenului me-

tropolitan şi a metroului, au-

tostrada vor fi  luate în calcul”, 

a spus Emil Boc.

Edilul Clujului nu scapă 

ocazia să enumere că, pe lân-

gă centura metropolitană, pe 

vremea când era premier, a 

alocat bani pentru Autostra-

da Transilvania, Centura Vâl-

cele-Apahida sau pentru Bu-

levardul Muncii. Boc arată cu 

degetul spre Spitalul Regio-

nal de Urgenţă, despre care 

se discută de 10 ani fără să 

se întâmple nimic.

Invitat la o emisiune la 

radio, Boc a spus că “dacă 

nu aveam şansa să fi fost la 

Guvern, nu era gata nici Au-

tostrada Transilvania, nici 

Centura Vâlcele-Apahida, 

nici prelungirea Bulevardu-

lui Muncii”.

„Acelea le-am făcut în con-

textul în care am fost la Gu-

vern şi, evident, fi ind lucrări 

prioritare pentru Transilvania 

şi pentru dezvoltarea infras-

tructurii. Am luat aceste in-

vestiţii şi le-am asigurat fi nan-

ţarea. Şi aici (centura metro-

politană – n.r.), am vrut să ia-

să Guvernul din pasivitate, că 

nu făcea nimic cu banii euro-

peni şi se pierd. Se discută de 

10 ani de Spitalul Regional de 

Urgenţă şi nu s-a făcut nimic. 

Noi am luat în sarcina noas-

tră să facem această centură 

pentru că s-ar fi  întâmplat ace-

laşi lucru. Ar fi  stagnat. Filo-

sofi a mea este de a construi, 

sper să avem în continuare de 

la Ministerul Transporturilor 

atitudine deschisă pentru că 

e importantă colaborarea cu 

ei. Ei trebuie să ne aprobe va-

riantele de traseu pe care spe-

cialiştii le vor propune, după 

aceea indicatorii tehnico-eco-

nomici, avem nevoie de par-

teneriatul cu Guvernul, dar în 

acelaşi timp nici nu putem aş-

tepta pe nervii clujenilor şi pe 

timpul lor să nu se facă ni-

mic. Dacă nu are capacitatea, 

Guvernul mai poate să ne de-

lege şi alte sarcini în viitor 

pentru această centură. Noi 

punem autorizaţia de con-

strucţie pe masa Guvernului. 

Numai să bage buldozerul. 

Banii numai Ministerul Trans-

porturilor îi poate lua de la 

UE. Le-am arătat ofi cialilor 

UE că 70.000 de maşini intră 

şi ies zilnic din Cluj, mai mult 

decât Bucureşti-Otopeni”, a 

spus edilul Clujului.

Primăria Cluj-Napoca plă-

teşte 3,5 milioane de euro 

(17.180.500 lei fără TVA) pen-

tru studii la centura metropo-

litană Asocierii Transinvest 

Budapest Kft -Specialterv Epi-

tomernoki Kft- SC Explan SRL.

Centura metropolitană a 

Clujului va avea o lungime 

de 38 de kilometri şi costă 

150 de milioane de euro, bani 

proveniţi din fonduri euro-

pene. Potrivit calculelor lui 

Boc, între 2020 şi 2023 se va 

realiza centura, urmând ca 

din ianuarie 2024 să se poa-

tă circula pe ea. Boc mai spu-

ne că, având acest studiu, 

nimic nu va mai împiedica 

Ministerul Transporturilor să 

realizeze, până în 2024, a-

ceastă centură.

E. Boc: „Clujul nu poate fi ignorat la nesfârşit”
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În continuare, clujenii 

îşi doresc piste pentru 

biciclete între Mănăştur, 

cel mai populat cartier 

al municipiului 

Cluj-Napoca, şi Centru, 

astfel încât poluarea şi 

stresul din trafi cul auto 

să fi e diminuate.

După succesul de a des-

chide cel mai mare spaţiu pu-

blic din cartierul Zorilor, Par-

cul „Iuliu Prodan”, campa-

nia Societăţii Organizată Sus-

tenabil (SOS) a mai obţinut 

un mic rezultat pozitiv. În ur-

ma cererilor repetate către 

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca şi Universitatea 

de Ştiinţe Agricole şi Medici-

nă Veterinară (USAMV), s-a 

deschis o poartă spre strada 

Haşdeu, s-a asfaltat trotuarul 

plin de noroi în zilele ploioa-

se, tranzitat des în special de 

studenţi, şi s-a făcut o trece-

re de pietoni pentru siguran-

ţa trecătorilor.

„Dar propunerea noastră 

e mai complexă, căci vrem 

piste care să lege cartierele 

oraşului şi noi coridoare pi-

etonale. Ca mănăşturean, 

trec săptămânal prin cam-

pus, pe jos sau cu biţa, merg 

pe strada Haşdeu, apoi prin 

campusul cu acelaşi nume 

şi ajung apoi pe aglomerata 

stradă a Clinicilor, spre bi-

roul de pe strada Republicii. 

Vin aşa ca să evit trafi cul au-

to de pe Câmpului – Calea 

Mănăştur – Moţilor”, dezvă-

luie deputatul independent 

de Cluj Adrian Dohotaru (fo-

to), care admite că diferen-

ţa „e imensă” cum intri pe 

străzile Urcuşului şi Govora.

„E linişte, aud ciripitul 

păsărilor, mă relaxează ve-

veriţele, copacii din cam-

pus, studenţii la pas sau ca-

re stau pe gazon, mai ca-n 

filmele americane. E bine, 

sunt în mişcare, nu imobili, 

într-o carcasă metalică. Dar 

poarta s-a făcut, în ciuda 

discuţiilor mele cu dirigin-

tele de şantier, fără rampă 

pentru persoane cu dizabi-

lităţi, mame cu cărucior, bi-

ciclişti sau utilizatori de tro-

tinetă. Mai important, nu 

există piste de bicicletă într-o 

zonă în care diferenţa de ni-

vel a carosabilului permite 

pistă şi culoar pietonal, poa-

te chiar câteva terase în loc 

de maşini parcate ori în tran-

zit”, este de părere parla-

mentarul clujean.

Activiştii susţin că buge-

tul local al municipiului 

Cluj-Napoca pentru anul 2020 

trebuie sa aloce o sumă de 

bani pentru proiectarea – da-

că nu realizarea – pistei, mai 

ales că există un proiect de 

reorganizare a trafi cului pe 

Calea Mănăştur, dar şi pe 

străzile adiacente. Dohotaru 

avertizează că, în proiectul 

respectiv, deşi există piste 

prevăzute pe Calea Mănăş-

tur, ele sunt în continuare în 

trafi cul auto şi nu leagă cam-

pusurile între ele.

Clujenii din Mănăștur trag Primăria de mânecă: 
„Vrem piste de biciclete până în Centru”

Tinerii din Cluj, pasio-

naţi de skateboarding, 

mers pe bicicletă, role 

sau trotinetă, se întâl-

nesc toţi în skatepark-ul 

din Parcul Rozelor. Deşi 

este un loc special ame-

najat, e mult prea mic şi 

se confruntă cu o grăma-

dă de probleme.

Consilierii locali vor apro-

ba indicatorii tehnico-econo-

mici pentru reabilitarea şi ex-

tinderea skatepark-ului Roze-

lor, situat în cartierul Plopilor.

Valoarea totală a investiţiei 

se ridică la 3,6 milioane lei, iar 

durata de realizare a investiţi-

ei este de 15 luni. Finanţarea 

se va face din bugetul local.

Skatepark-ul Rozelor are 

o suprafaţă de 3.100 metri pă-

traţi, din care 1.050 mp su-

prafaţă skatepark existent, 

1.007 mp extindere skatepark, 

730 mp spaţii verzi amenaja-

te şi 296 mp alei.

„În prezent, Parcul Rozelor 

este un parc cu arbori îmbătrâ-

niţi, ramuri uscate, debilitaţi şi 

înclinaţi, mobilier urban vechi 

(skateparkul existent este înve-

chit şi demodat, rampe de ska-

teboard prezentând multiple fi -

suri, bănci deteriorate) care nu 

mai are nicio estetică urbană. De 

asemenea, în zonă este înregis-

trat un mare defi cit de spaţiu ver-

de. Investiţia care se doreşte a fi  

realizată are ca scop principal re-

darea parcului Rozelor şi tinere-

tului practicant de sporturi ex-

treme a unui skatepark modern. 

Prin amenajarea şi extinderea sa 

se propune să se câştige un spa-

ţiu adecvat upgradat la cerinţe-

le de competiţie olimpică, dat fi -

ind faptul că începând cu anul 

2020 acest sport este introdus în 

competiţiile olimpice internaţio-

nale”, susţin reprezentanţii mu-

nicipalităţii.

Prin extinderea şi reabili-

tarea parcului, proiectul pro-

pune următoarele: eliminarea 

vegetaţiei distruse, plantare 

de noi specii de plante, reabi-

litare skatepark existent, ex-

tindere skatepark, sistem de 

iluminat inteligent.

Se extinde skatepark-ul Rozelor. 
De 9 ani, parcul a fost dat uitării!
Extinderea skatepark-ului Rozelor este unul dintre proiectele câștigătoare 
în cadrul bugetării participative de anul trecut

Emil Boc a anunţat, 

luni, care este zona în 

care taximetriştii vor 

putea folosi banda 

dedicată. Este vorba 

despre Bulevardul 

Nicolae Titulescu 

din Gheorgheni. Există 

însă şi două condiţii 

pe care taximetriştii tre-

buie să le îndeplinească.

“Avem o bandă dedicată 

care este mai puţin aglome-

rată, circulă circa 10-14 auto-

buze pe oră. Este vorba des-

pre cea din Gheorgheni, aco-

lo începe proiectul pilot săp-

tămâna aceasta. Vom pune în-

să şi condiţii, pe care le vom 

reglementa ulterior prin regu-

lament. 1. Taxi-ul să aibă cel 

puţin un pasager. 2. Să nu sta-

ţioneze pe banda dedicată. 

Felul în care se respectă aces-

te reguli va fi  urmărit de Po-

liţia Rutieră, în colaborare cu 

Poliţia Locală. Este testul ade-

vărului", asubliniat primarul 

Clujului. “Dacă taximetriştii 

vor respecta regulile, proiec-

tul va fi  extins anul viitor. În 

schimb, dacă taxi-urile vor 

bloca autobuzele, atunci îşi 

vor pierde privilegiile”, a de-

clarat Emil Boc.

Zeci de taximetrişti au 

protestat săptămâna trecu-

tă la Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, cerând acces 

pe banda dedicate şi tarife 

mai mari.

„Discutăm în cadrul legii 

şi, da, vom anunţa cât de cu-

rând un prim proiect-pilot pen-

tru banda dedicată pentru ta-

ximetrişti. Am insistat în Co-

misia de circulaţie să-mi pro-

pună cu titlu experimental de 

pilot, un început pentru taxi-

metrişti, să vedem cum func-

ţionează. Respectă toată lu-

mea regulile jocului, şi taxi-

metriştii, şi autobuzele şi pi-

etonii? Să începem şi cu asta! 

E fi resc să se întâmple acest 

lucru, voi anunţa foarte cu-

rând un proiect-pilot în acest 

sens, un anumit tronson, vom 

începe cu el. Dacă le vor res-

pecta (n.red. regulile) şi nu 

sunt perturbări majore pen-

tru ce înseamnă interesul ge-

neral, vom extinde în toate 

zonele”, preciza, zilele trecu-

te, primarul Emil Boc.

În ceea ce priveşte dorinţa 

taximetriştilor ca tarifele să fi e 

majorate, primarul susţine că, 

momentan, Comisia de circu-

laţie analizează propunerile de 

tarife. „Să vedem, dacă sunt 

majorări de combustibil. Sunt 

chestiuni tehnico-economice, 

nu de voinţă. (..) Dacă legea le 

dă dreptul, le dă dreptul, dacă 

nu, nu, exact cum se fac toate 

evaluările de preţuri la contrac-

te”, a mai punctat edilul.

Taximetriștii pot folosi 
doar banda dedicată 
de pe Bulevardul Titulescu

Skatepark-ul din Rozelor, o situaţie nu prea roz 
Parcul Rozelor a fost reamenajat acum 9 ani, când au fost 
investiţi 670.000 lei în mobilier urban, sistem de iluminat 
public, panouri de baschet, bănci, o pistă de 500 de metri 
pentru biciclete și una de 2000 de mp pentru role. De 
atunci, însă, în acest parc a fost dat uitării.

Chiar dacă skatepark-ul din Rozelor este bine amenajat, 
spaţiul nu este suficient pentru a da libertate tuturor să 
practice în voie sportul preferat. Când deja se strâng 
mai multe persoane, începe să devină aglomerat. În 
plus, cei care vor să își petreacă timpul în parc, trebuie 
să fie mereu atenţi la copiii din jur, pentru a nu provoca 
un accident.

„Ne strângem destul de mulţi, uneori prea mulţi și atunci 
încep să apară problemele. Adică e un spaţiu destul de 
mic și toate elementele sunt înghesuite. Dacă suntem 
peste 15 în parc care ne dăm pe skate, bicicletă sau role, 
e haos. Este și plin de copii care sunt lăsaţi pe acolo să fa-
că ce vor. Părinţii sunt la mâncare sau în parc pe o bancă, 
departe de ce se întâmplă în skatepark”, spune Thomas 
Tausch, un tânăr skater.

Skatepark-ul este într-o stare proastă la ora actuală și din ca-
uza faptului că a început deja să se crape în anumite părţi și 
să aibă denivelări. Toate acestea, alături de lipsa luminilor 
nocturne, pot duce ușor la accidente pentru că iluminarea 
actuală a parcului este foarte slabă.

Chiar dacă parcul nu mai este la fel de îngrijit, tinerii conti-
nuă să facă ceea ce iubesc cel mai mult

„Merg aproape în fi ecare zi, depinde de vreme și de timpul 
meu în general. Pentru mine nu mai e o pasiune, a devenit un 
stil de viaţă și pot spune că e cel mai plăcut sport pe care l-am 
făcut vreodată... și am făcut destule. Nici un alt sport nu îţi ofe-
ră atâta libertate și creativitate”, mărturisește Thomas Tausch.
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Monica Anisie, ministrul 

Educaţiei ar putea propu-

ne modifi carea 

Bacalaureatului pentru 

anul şcolar următor.

Aceasta a vorbit despre 

eventuale modifi cări ale pro-

belor de competenţe, precum 

şi despre a treia probă, cea 

scrisă la alegere a profi lului. 

Inspector Şcolar General, Va-

lentin Claudiu Cuibus susţi-

ne această modifi care.

Valentin Cuibus declară că 

scopul acestei propuneri este 

de a merge în întâmpinarea 

dorintelor elevului şi a posi-

bilităţilor lui.

„Este o optiune. A mai 

fost soluţia aceasta în mo-

mentul în care cei de pe in-

dustrial puteau să îşi aleagă 

materia. Din punct de vede-

re organizatoric se poate fa-

ce. Merge în întâmpinarea 

preferintelor elevilor, ceea 

ce nu cred că este un lucru 

rău”, spune Cuibus.

Anisie a declarat că a mai 

făcut o consultare în 2016, iar 

atunci existau voci care spu-

neau că o soluţie ar fi  intro-

ducerea notelor pentru pro-

bele de competenţe. În privin-

ţa ultimei probe scrise de ba-

calaureat, cea la alegere în 

funcţie de profi lul urmat de 

elev, ministrul Educaţiei ia în 

calcul să le dea posibilitatea 

elevilor să-şi aleagă una din-

tre materiile la care ei s-au 

specializat.

„Cred că voi deschide şi 

acest front, pentru că mai es-

te o problemă legată de ba-

calaureat, pe care mi-au sem-

nalat-o şi în emailurile pe ca-

re le-am primit de la elevi. 

Este vorba de acea a treia 

probă scrisă, la alegere, în 

funcţie de profi l pentru lice-

ele tehnologice, pentru lice-

ele vocaţionale. Ar trebui să 

le dăm posibilitatea să-şi alea-

gă una dintre materiile la ca-

re ei s-au specializat. Îmi do-

resc să deschid şi acest front 

pentru anul şcolar următor. 

Nu pentru anul acesta. Anul 

acesta nu se poate face nicio 

modifi care şi nici nu sunt 

adepta modifi cărilor din tim-

pul anului şcolar pentru că 

mi-am dorit întotdeauna să 

conturăm nişte decizii pen-

tru viitor, nu în timpul anu-

lui şcolar să facem lucrul 

acesta”, a mai spus Monica 

Anisie pentru HotNews.ro.

Posibile modificări la examenul 
de Bacalaureat din 2020! 
Cuibus: „Merge în întâmpinarea preferintelor elevilor“

Universitatea Babeş-Bolyai 

ocupă şi în acest an prima 

poziţie în clasamentul glo-

bal al universităţilor din 

România – Metaranking 

Universitar 2019, fi ind 

urmată de Universitatea 

din Bucureşti şi de 

Universitatea Politehnica 

din Bucureşti.

Clasamentul stabileşte ier-

arhia universităţilor din Ro-

mânia combinând performan-

ţele lor individuale din clasa-

mentele academice internaţi-

onale ale universităţilor.

„Afl ându-ne în al patru-

lea an consecutiv pe prima 

poziţie în ţară în metaran-

king, întâmpinăm cu demni-

tate sărbătoarea celor 100 de 

ani de învăţământ superior 

în limba română la Cluj şi 

onorăm cei 437 de ani de la 

fondarea universităţii clau-

diopolitane în 1581”, afi rmă 

rectorul UBB, acad. prof. u-

niv. dr. Ioan-Aurel Pop.

La rândul său, prof. univ. 

dr. Daniel David, prorectorul 

UBB pentru cercetare, com-

petitivitate-excelenţă şi pu-

blicaţii ştiinţifi ce punctează: 

„Mă bucur să văd că din 2016, 

în al patrulea an consecutiv, 

UBB ocupă prima poziţie în 

ţară şi mai ales că de la an 

la an şi-a crescut performan-

ţa refl ectată în rankingurile 

internaţionale ale universită-

ţilor. Acest lucru atrage re-

surse academice/fi nanciare, 

studenţi naţionali şi interna-

ţionali, cadre didactice/de 

cercetare de prestigiu şi con-

fi rmă statutul UBB de univer-

sitate internaţională de exce-

lenţă în predare şi cercetare 

(QS****), acordat în urma 

auditului QS.”

Metarankingul Universitar 

este un demers de clasifi ca-

re a universităţilor româneşti 

demarat în anul 2016 de Mi-

nisterul Educaţiei şi Cercetă-

rii prin intermediul Grupului 

de Experţi la Nivel Înalt (Hi-

gh Level Experts Group) şi 

cu certifi carea internaţiona-

lă a metodologiei, fi ind pre-

luat ulterior şi realizat anual 

de Asociaţia Ad-Astra a Cer-

cetătorilor Români. Metaran-

kingul combină principalele 

rankinguri internaţionale ale 

universităţilor recunoscute/

identifi cate de IREG Obser-

vatory on Academic Ranking 

and Excellence.

Potrivit raportului aferent 

acestui an, scopul Metaran-

kingului Universitar-2019 es-

te să identifi ce care dintre 

cele 54 de universităţi publi-

ce şi 37 de universităţi pri-

vate acreditate “au o mini-

mă vizibilitate internaţiona-

lă în rankingurile majore ale 

universităţilor, fi ind prezen-

te în cel puţin un ranking in-

clus în analiză şi care este 

impactul lor relativ în aria 

academică internaţională 

(prin punctajul obţinut în 

metaranking)”.

În condiţiile în care numă-

rul universităţilor incluse anu-

al în Metarankingul universi-

tar a crescut de la 20 în anul 

2016, la 23 în anul 2017, la 26 

în anul 2018, ajungând la 30 

în clasamentul dat publicită-

ţii pe anul 2019, experţii au 

constatat şi creşterea impac-

tului şi a vizibilităţii univer-

sităţilor româneşti în context 

internaţional.

„Scorul total al universită-

ţilor româneşti în metarankin-

gul din 2016 a fost de 78, în 

cel din 2017 de 90, în cel din 

2018 de 99, iar în cel de faţă 

de 139. Aşadar, putem remar-

ca un progres lent, global al 

vizibilităţii şi impactului uni-

versităţilor româneşti în aria 

academică internaţională, în-

cepând cu 2016. Creşterea im-

pactului (a scorului total) se 

datorează atât creşterii numă-

rului de universităţi româneşti 

în rankingurile internaţionale 

(uneori ca urmare a creşterii 

numărului de ranguri incluse 

în ranking), cât şi unei perfor-

manţe mai bune a primelor u-

niversităţi din metaranking în 

rankingurile internaţionale”, 

se arată în raportul care înso-

ţeşte clasamentul acestui an.

UBB prima în topul 
universităţilor din ţară
Se află iar pe prima poziţie în clasamentul global 
al universităţilor din România

Preşedintele Klaus 

Iohannis a semnat luni 

decretul de promulgare a 

Legii care scade numărul 

de ore de şcoală şi liceu.

Proiectul de lege referitor 

la reducerea numărului de ore 

din învăţământ a fost adoptat 

iniţial anul trecut de Parlament, 

însă el a fost retrimis spre re-

examinare de preşedinte. În 21 

octombrie 2019, Senatul a adop-

tat proiectul, în calitate de for 

decizional, menţinând preve-

derea contestată de preşedin-

tele Klaus Iohannis în cererea 

de reexaminare transmisă Par-

lamentului, dar a fost amâna-

tă intrarea în vigoare până în 

anul şcolar 2020-2021.

Potrivit legii promulgate de 

Iohannis numărul de ore alo-

cat disciplinelor din planuri-

le-cadru de învăţământ este:

• în medie 20 de ore pe 

săptămână la învăţământul 

primar (4 ore/zi),

• în medie 25 de ore pe 

săptămână la învăţământul 

gimnazial (5 ore/zi)

• în medie 30 de ore pe 

săptămână la învăţământul li-

ceal (6 ore/zi).

Această prevedere intră în 

vigoare începând cu anul şco-

lar 2020-2021.

Klaus Iohannis a promulgat legea 
care taie din numărul de ore în şcoli
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La 30 de ani de la eveni-

mentele din decembrie 

1989, Muzeul Naţional 

de Istorie a Transilvaniei 

a încercat să (re)transmi-

tă emoţia acelor zile, 

prin expoziţia-eveniment 

„Cluj. 21.12.1989”, al cărei 

vernisaj va avea loc 

în data de 21 noiembrie 

2019, de la ora 18.00.

Expoziţia porneşte de la 

ideea de sacrificiu uman, 

urmărind drama tuturor ce-

lor care au participat, direct 

sau indirect, la evenimente-

le revoluţionare din decem-

brie 1989.

Expoziţie cu impact 
emoţional

Fiind o expoziţie de con-

cept, ea este bazată mai de-

grabă pe impactul emoţional 

prin stimulare senzorială şi 

mai puţin pe relatarea de fap-

te, mărturii sau interpretări 

ale evenimentelor din decem-

brie 1989. Într-un mod subiec-

tiv, sobru şi decent, vom pu-

ne accent pe drama persona-

lă, promovând gândirea criti-

că şi declanşând o dezbatere 

internă asupra datoriei civice 

în epoca contemporană.

„Ca muzeu de istorie, avem 

obligaţia morală şi profesiona-

lă să marcăm comemorarea a 

trei decenii de la evenimentele 

din Decembrie 1989. În acest 

scop, ne-am propus un proiect 

ambiţios, care a implicat mulţi 

parteneri şi luni de muncă, con-

cretizat în realizarea unui con-

cept expoziţional aparte, prin 

care încercăm să (re)transmi-

tem emoţia acelor zile ‹‹fi er-

binţi›› de iarnă. Dincolo de în-

trebări şi răspunsuri, personale 

sau de interes ştiinţifi c, MNIT 

îşi propune prin acest eveniment 

să se adreseze în primul rând 

celor care nu au participat în 

mod direct la revoluţie, cărora 

vrem să le trezim interesul faţă 

de acest moment istoric esenţi-

al şi să-i ajutăm să-şi caute pro-

priile răspunsuri, fără a le im-

pune un anumit punct de vede-

re”, precizează Felix Marcu, di-

rectorul MNIT Cluj.

Şapte săli 
şi cu diferite stări

Expoziţia este construită pe 

mai multe mici proiecte, fi eca-

re sală expoziţională concen-

trându-se pe surprinderea unei 

anumite stări de spirit genera-

te de modul de implicare în 

evenimentele istorice din de-

cembrie. În cele şapte săli ale 

expoziţiei, propunem publicu-

lui o călătorie emoţională în 

trecut, din perspectiva a trei 

grupuri de clujeni: cei care au 

trăit evenimentele în stradă, cei 

care au trăit Revoluţia la tele-

vizor şi cei ce au început să tră-

iască din acel moment, adică 

cei născuţi în anul Revoluţiei, 

cărora li s-au povestit eveni-

mentele şi care au trăit doar 

consecinţele acestora.

Destinul lui 
Călin Mihai Ţiclete

„Expoziţia se adresează 

în primul rând celor care nu 

au participat în mod direct 

la Revoluţie (categoria de 

vârstă 18 – 45 de ani), căro-

ra vrem să le trezim intere-

sul şi să-i ajutăm să-şi cau-

te propriile răspunsuri, fără 

a le impune un anumit punct 

de vedere. Astfel, conceptul 

este unul contemporan, de 

tip instalaţie (proiecţii video, 

înregistrări audio, instalaţie 

de obiect şi foto), interacti-

vă şi co-participativă”, apre-

ciază dr. Ioana Gruiţă, cura-

torul expoziţiei.

În acest sens, o primă par-

te a expoziţiei surprinde un 

destin individual, pe cel al 

lui Călin Mihai Ţiclete, un tâ-

năr tată, inginer electronist, 

care a murit la vârsta de 29 

de ani, împuşcat în cap, în 

data de 21 decembrie, la Cluj. 

Din grija familiei, la MNIT 

se păstrează hainele pe care 

acesta le purta în clipa mor-

ţii. Proiectul va mai cuprin-

de fotografi i document, su-

pradimensionate, realizate 

în Piaţa Unirii din Cluj (de 

către Răzvan Rotta), comple-

tate cu secvenţele memora-

bile din acele zile din Arhi-

va Televiziunii Române, cu 

instalaţii interactive sau cu 

intervenţii de artă contempo-

rană, dar şi cu un proiect fo-

tografi c realizat de Călin Ilea 

– o instalaţie foto cu tineri 

născuţi în anul 1989. Expo-

ziţia este completată de tex-

te cu informaţii generale atât 

despre regimul comunist, 

într-o prezentare punctuală, 

cât şi despre anul revoluţio-

nar 1989, în Europa şi în Ro-

mânia. Ultimele imagini ex-

puse, realizate de artistul Eu-

gen Moritz în 22 şi 23 decem-

brie, sintetizează perfect me-

sajul străzii din acele zile: 

NU MAI VREM COMUNISM 
NICIODATĂ!

Proiectul expoziţional 

„Cluj. 21.12.1989” presupu-

ne desfăşurarea unor acti-

vităţi complementare, cum 

ar fi: o expoziţie în spaţiul 

public, pe instalaţia de pe 

Bulevardul Eroilor, cu o par-

te din imaginile surprinse 

în decembrie î89 de Răzvan 

Rotta, imagini care sunt pu-

se în dialog cu cele contem-

porane, realizate de artis-

tul Alexandru Rădulescu; o 

serie de ateliere de înţele-

gere a comunismului şi a 

factorilor care au condus 

înspre evenimentele din de-

cembrie 1989, desfăşurarte 

în diverse licee şi facultăţi 

din Cluj şi reunite sub con-

ceptul „DECe '89?”; alte 

evenimente de artă sau de 

artă performativă, care să 

completeze tabloul comu-

nismului sau al Revoluţiei. 

Primul de acest gen se va 

desfăşura chiar în data de 

21 decembrie 1989 şi va 

consta într-un spectacol tip 

reconstituire, realizat în par-

teneriat cu cei de la Texte 

bune în locuri nebune.

Expoziție: 30 de ani de la Revoluţie 
Muzeul de Istorie marchează 30 de ani de la Revoluţie printr-o expoziţie-eveniment

Expoziţia de concept este bazată pe impactul emoţional prin stimulare senzorială şi mai puţin pe relatarea de fapte

Una dintre cele mai 

importante insituţii 

publice de cultură din 

Cluj-Napoca poartă acum 

numele de Casa de Cultură 

a Studenţilor „Dumitru 

Fărcaş”, în onoarea artis-

tului clujean.

În cadrul deschiderii festi-

valului Taragotul de Aur, fi i-

ca maestrului Fărcaş, Andre-

ea Fărcaş, alături de primarul 

Emil Boc şi de directorul CSS 

Flavius Milăşan au dezvelit 

plăcuţa cu noua denumire.

„Această casă de cultură a 

fost pentru tatăl meu prima 

lui casă, după internatul de 

la Liceul de Muzică. Mulţu-

mesc tuturor celor care ne 

sunteţi alături şi mulţumesc 

celor care au ales ca această 

casă de cultură să poarte nu-

mele tatălui meu. Ne-am stră-

duit să organizăm un festival 

cât mai frumos, după sufl etul 

tatălui meu. Eu mi-am dat toa-

tă silinţa, chiar dacă nu am 

mai făcut lucruri de acest gen, 

dar îmi suna vocea tatălui meu 

care îmi spunea Andruşcă, 

când pui sufl et în ceva nu a-

re cum să nu iasă bine şi da-

că greşesti, oamenii te vor ier-

ta pentru că văd că ai dat tot 

ce ai avut”. Iar eu asta am fă-

cut, am dat tot ce am avut. 

Dacă am greşit, voi face mai 

bine. Vă mulţumesc tuturor", 

a declarat Andreea Fărcaş.

Casa de Cultură a Studen-

ţilor (CCS) din Cluj-Napoca 

poartă, începând de dumini-

că, numele fostului taragotist 

Dumitru Fărcaş, iar sala ma-

re de spectacole se va numi 

”Laurenţiu Hodorog”, primul 

director al instituţiei.

„Se spune că Dumnezeu 

ne înzestrează pe fi ecare la 

naştere cu un talent, un dar. 

Astăzi ne amintim şi cinstim 

memoria a două personali-

tăţi marcante ale urbei noas-

tre: a maestrului Dumitru 

Fărcaşi şi a primului direc-

tor al Casei de Cultură a Stu-

denţilor din Cluj-Napoca La-

urenţiu Hodorog. Aceşti ti-

tani ai culturii clujene au re-

uşit să transforme acest ta-

lant, această moştenire, în 

valori culturale inestimabile 

de care noi ne bucurăm şi 

astăzi”, a declarat directorul 

Casei de Cultură a Studenţi-

lor, Flavius Milăşan.

„Este un moment de sufl et 

aşa cum Mitru Fărcaş, sunt 

convins, că de acolo dintre în-

geri se uită la noi şi ne ono-

răm o promisiune pe care am 

făcut-o atunci când a trecut 

printre îngeri, ca această Casă 

de Cultură să poarte de azi îna-

inte (n.red duminică) numele 

de Casa de Cultură a Studen-

ţilor Dumitru Fărcaş”. Este un 

gest de omagiere din partea 

comunităţii clujene a persona-

lităţii maestrului Dumitru Făr-

caş. De numele acestuia se lea-

gă prestigiul Ansamblului Fol-

cloric Mărţişorul, iar prin ta-

ragotul său inegalabil a reuşit 

să exprime, ca nimeni altul, 

sufl etul poporului român”, a 

declarat Emil Boc, primarul 

municipiului Cluj-Napoca.

Făcea parte dintr-o familie 

cu tradiţie muzicală; bunicul, 

tatăl şi cei doi fraţi mai mari 

au cântat la fl uier. Dumitru se 

familiarizează cu instrumen-

tul şi se înscrie la liceul de 

muzică în 1956. Din 1962 pâ-

nă în 1967 urmează cursuri-

le Academiei de Muzică „Ghe-

orghe Dima” din Cluj-Napo-

ca, în cadrul Facultăţii de In-

terpretare, la clasa de oboi.

Fărcaş i-a ascultat în înre-

gistrări difuzate la radio pe 

taragotiştii Luţă Ioviţă, Ion 

Murgu Bănăţeanu, Iosif Mi-

lu etc. După absolvirea aca-

demiei clujene, învaţă auto-

didact taragotul, împrumu-

tând unele tehnici din cele 

specifi ce oboiului.

Dumitru Fărcaş şi-a în-

ceput cariera profesională 

în 1960, când s-a angajat 

ca instrumentist al Ansam-

blului „Maramureşul” din 

Baia Mare. În 1962 a prelu-

at Ansamblul „Mărţişorul” 

al Casei de cultură a stu-

denţilor din Cluj-Napoca, 

împreună cu care a obţinut 

numeroase premii naţiona-

le şi internaţionale.

Dumitru Fărcaş a primit ti-

tlul de „Cetăţean de onoare” 

al oraşului Phenian (Coreea 

de Nord) şi al oraşelor Cluj-Na-

poca, Bucureşti, Reşiţa şi Ba-

ia Mare. Este preşedinte de 

onoare al Congresului Inter-

naţional al Taragotiştilor.

Preşedintele României Ion 

Iliescu i-a conferit artistului 

Dumitru Fărcaş la 29 noiem-

brie 2002 Crucea naţională 

Serviciul Credincios clasa a 

III-a, „pentru crearea şi 

transmiterea cu talent şi dă-

ruire a unor opere literare 

semnificative pentru civili-

zaţia românească şi univer-

sală”. El i-a conferit la 7 

februarie 2004 şi Ordinul 

Meritul Cultural în grad de 

Mare Ofiţer, Categoria D – 

"Arta Spectacolului", „în 

semn de apreciere a între-

gii activităţi şi pentru dă-

ruirea şi talentul interpre-

tativ pus în slujba artei sce-

nice şi a spectacolului”.

La 7 martie 2008, Dumi-

tru Fărcaş a primit titlul de 

Doctor Honoris Causa din 

partea Academiei de Muzi-

că „Gheorghe Dima” din 

Cluj-Napoca.

Omagiu adus artistului Dumitru Fărcaş. Casa de Cultură a Studenţilor îi poartă numele.

Destinul unui tânăr împușcat la Revoluție

O primă parte a expoziţiei surprinde un destin individual, 
pe cel al lui Călin Mihai Ţiclete, un tânăr tată, inginer electronist, 
care a murit la vârsta de 29 de ani, împuşcat în cap, în data 
de 21 decembrie, la Cluj. Din grija familiei, la MNIT se păstrează 
hainele pe care acesta le purta în clipa morţii.
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Românii din Italia sunt afec-

taţi de căderile masive 

de zăpadă. Localităţi întregi 

au rămas izolate, după ce, în 

câteva zile, s-a depus un stat 

de un metru şi jumătate. 

Problemele mari sunt 

în nordul Italiei. Au avut loc 

avalanşe, iar arborii doborâţi 

de greutatea zăpezii au blocat 

zeci de drumuri. O avalanşă a 

măturat duminică dimineaţă 

localitatea Val Martello din Ti-

rolul de Sud, după ce, în ulti-

mele zile, a nins din abunden-

ţă. Localnicii s-au trezit cu un 

râu de zăpadă amestecată cu 

roci şi crengi, care coboară la 

vale pe străzile din sat. Zăpa-

da desprinsă de pe munte a 

blocat drumurile şi a avariat 

câteva case.

Localitatea este acum izo-

lată de lume, iar oamenii nu 

pot ieşi din case şi curţi, pen-

tru că omătul a astupat to-

tul în cale. Şcolile şi maga-

zinele sunt închise. Echipe-

le de salvare intervin cu greu 

în zonă. Autorităţile locale 

au emis avertizări de cod ro-

şu şi atrag atenţia că noi ava-

lanşe sunt aşteptate în ore-

le următoare.

Probleme sunt în tot Tiro-

lul de Sud, din cauza zăpezii 

care se apropie de nivelul-re-

cord din 1985, de un metru şi 

jumătate în localităţi.

Zeci de drumuri au fost 

blocate de arborii căzuţi la pă-

mânt sub greutatea zăpezii. 

Pompierii au fost chemaţi să 

intervină în sute de cazuri. 

Tot din cauza căderii abun-

dente de omăt, peste 11 mii 

de locuinţe au rămas fără ener-

gie electrică în Tirolul de Sud. 

Avalanşe şi căderi masive de zăpadă în nordul Italiei

Moscova a predat luni 

Ucrainei cele trei nave 

de război pe care le cap-

turase anul trecut 

în urma unui incident 

naval în Marea Neagră, 

a anunţat Ministerul 

de Externe rus, citat de 

TASS şi Reuters, cu trei 

săptămâni înaintea unui 

summit destinat să 

relanseze reglementarea 

conflictului din estul 

Ucrainei.

Un reporter Reuters în Cri-

meea, peninsula ucraineană 

anexată în martie 2014 de Mos-

cova, a văzut vase ale Gărzii 

de coastă ruse remorcând du-

minică cele trei nave prin 

strâmtoarea Kerci, care des-

parte Marea Azov de Marea 

Neagră, în vederea pregătirii 

predării acestora.

Ucraina a insistat asupra 

returnării lor ca un gest de 

bunăvoinţă din partea Mos-

covei înaintea unui summit 

de pace în formatul „Nor-

mandia” (Franţa, Germania, 

Ucraina şi Rusia), luna vii-

toare, la Paris.

„Procesul de predare a în-

ceput”, declarase anterior 

agenţiei TASS o sursă de se-

curitate, precizând că opera-

ţiunea de transfer are loc în 

apele neutre ale Mării Negre.

Confl ict la un pas de război

Moscova a sechestrat prin 

utilizarea forţei cele trei na-

ve, denunţând o „provoca-

re” şi acuzând că acestea au 

intrat ilegal în apele sale te-

ritoriale într-o zonă contes-

tată în dreptul strâmtorii 

Kerci. Gărzile de coastă ru-

se au deschis focul şi au cap-

turat şi navele şi pe cei 24 

de marinari ucraineni afl aţi 

la bordul lor, între care trei 

au fost răniţi. Kievul a negat 

versiunea Moscovei, invo-

când o „agresiune”.

„Cele trei nave ale mari-

nei ucrainene, care au încăl-

cat în noiembrie 2018 fronti-

era rusă în cursul unei pro-

vocări deliberate a Kievului 

în strâmtoarea Kerci şi care 

au fost sechestrate de către 

forţele de ordine ruse, au fost 

returnate Ucrainei”, a indicat 

Ministerul de Externe rus 

într-un comunicat luni.

Armata ucraineană a con-

fi rmat returnarea navelor, iar 

ministrul adjunct de externe 

ucrainean Elena Zerkal a pre-

cizat că acestea se îndreaptă 

în prezent spre Odesa, con-

form Reuters şi Unian. Retur-

narea navelor, anunţată de 

Moscova, este al treilea epi-

sod al detensionării relative a 

relaţiilor între cele două ţări 

de la alegerea în aprilie a fos-

tului actor de comedie Volo-

dimir Zelenski în funcţia de 

preşedinte al Ucrainei, favo-

rabil unei relansări a dialogu-

lui, potrivit AFP.

În septembrie, un schimb 

masiv de prizonieri a avut loc, 

permiţând revenirea în Ucrai-

na a echipajelor celor trei na-

ve, după 10 luni de detenţie 

în Rusia. În plus, prima retra-

gere a trupelor ucrainene şi a 

forţelor separatiste a avut loc 

în trei sectoare a liniei fron-

tului în estul ţării.

Preşedinţii ucrainean 
şi rus faţă în faţă

Un alt semn al acestei în-

călziri, un summit în aşa-zisul 

format 'Normandia' îi va reu-

ni la 9 decembrie la Paris pe 

preşedinţii Franţei, Emmanu-

el Macron, Ucrainei, Volodimir 

Zelenski, şi Rusiei, Vladimir 

Putin, precum şi pe cancela-

rul german Angela Merkel. A-

ceasta va fi  prima întâlnire în-

tre preşedinţii ucrainean şi rus.

Niciun summit de acest 

tip nu a mai avut loc din 2016, 

or tocmai acest forum care 

se ocupă de procesul de pa-

ce în baza acordurilor de la 

Minsk din 2015 este blocat 

timp de trei ani. Kremlinul a 

confi rmat luni această întâl-

nire, lansând în acelaşi timp 

un apel împotriva oricăror aş-

teptări „exagerate”.

Cele trei vase au fost se-

chestrate de gărzile de coas-

te ruse în noiembrie 2018, în 

largul Crimeii, în urma unui 

incident armat care a consti-

tuit prima confruntare arma-

tă directă între cele două fos-

te republici sovietice. MAE rus 

a anunţat luni că cele trei na-

ve au fost restituite ucraine-

nilor, promiţând că Rusia va 

„continua să reprime cu fer-

mitate orice fel de provocare 

la frontierele sale”.

Marina ucraineană a decla-

rat la rândul său că nu are 

„niciun comentariu” de făcut.

Încheierea, la 9 noiem-

brie, a retragerii trupelor 

ucrainene şi a forţelor sepa-

ratiste proruse din trei mici 

sectoare de la linia frontului 

în estul Ucrainei a îndepli-

nit una din condiţiile-cheie 

fi xate de Moscova pentru a 

participa la summitul în for-

matul „Normandia”.

Dar această retragere, or-

donată de preşedintele Ze-

lenski, nu este populară în ca-

drul unui segment al popula-

ţiei ucrainene, în special în 

rândul naţionaliştilor veterani 

care au manifestat denunţând 

o „capitulare”.

Pentru Rusia, rezolvarea 

confl ictului din estul Ucrainei 

trece prin adoptarea unui sta-

tut de autonomie pentru teri-

toriile separatiste Lugansk şi 

Doneţk, cerând apoi organi-

zarea alegerilor locale în aces-

te zone în mare parte rusofo-

ne, de la graniţă cu ea. Volo-

dimir Zelenski s-a declarat fa-

vorabil odată ce rebelii pre-

dau armele, conform AFP.

Moscova anunţă returnarea a trei nave 
militare ucrainene sechestrate acum un an
Armata ucraineană a confirmat returnarea navelor, iar ministrul adjunct de externe ucrainean Elena Zerkal 
a precizat că acestea se îndreaptă în prezent spre Odesa, conform Reuters şi Unian

Moscova a predat luni Ucrainei cele trei nave de război pe care le capturase anul trecut în urma unui incident naval 

Începând cu sfârşitul seco-

lului 19, milioane de itali-

eni şi-au părăsit ţara nata-

lă în căutarea unui trai 

mai bun. Deşi mulţi 

au ales American, Brazilia, 

Argentina sau Australia, 

o parte dintre aceştia 

au ajuns în România.

Fenomenul a fost consemnat 

începând cu 1867 şi a continu-

at zeci de ani. În total, se esti-

mează că peste 27 de milioane 

de italieni au plecat în alte ţări 

pentru a scăpa de sărăcie, se ara-

tă într-un articol apărut în publi-

caţia italiană Moondo.

La sfârşitul secolului 19, mii 

italieni şi familiile lor au venit în 

regiunea Dobrogea. Regatul Ro-

mâniei fusese înfi inţat în 1881, 

iar în Dobrogea de nord, proas-

pat anexată, era nevoie de mâ-

nă de lucru. Imigranţii erau în-

curajaţi să vină şi li se ofereau 

locuri de muncă şi chiar tere-

nuri. Dobrogea devenise un „El 

Dorado” pentru italieni, care ve-

neau şi munceau ca tâmplari, 

fi erari, fermieri şi lucrători în pia-

tră. Alţii lucrau la construcţia că-

ilor ferate. În 1899, aproape 1400 

de italieni locuiau în Dobrogea, 

iar numărul acestora a crescut 

la 2.000 în 1928. În total, se afl au 

peste 8.000 de italieni în Româ-

nia în 1901, iar numărul acesto-

ra a ajuns 60.000 în 1930.

Autorităţile române au dat 

legi dure împotriva imigranţilor 

care creau „probleme de ordi-

ne publică” şi repatrierile erau 

la ordinea zilei. La un moment 

dat, românii reclamau faptul că 

imigraţii italieni le fură locurile 

de muncă, iar guvernul român 

a introdus legea profesiilor, prin 

care angajatorii erau obligaţi să 

caute întâi muncitori români 

pentru posturile vacante.

Italienii sunt în prezent o mi-

noritate etnică în România, nu-

mărând 3.203 de persoane, con-

form recensământului din 2011.

Acum 100 de ani, italienii 
făceau munca românilor
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Procurorul districtual din 

LA County a publicat, pe 

site-ul instituţiei, un anunţ 

prin care îi îndeamnă pe 

oameni să nu îşi mai încar-

ce telefoanele în porturi 

USB publice – precum cele 

din aeroporturi, hoteluri 

sau baruri -, deoarece pot 

deveni victimele hackerilor.

Aceste porturi pot fi  folo-

site de infractori cibernetici 

pentru a prelua controlul a-

supra smartphone-urilor şi al-

tor dispozitive electronice. Ca-

bluri şi porturi false, care cos-

tă doar câţiva dolari şi se gă-

sesc pe internet, permit tran-

sferul de malware (aplicaţii şi 

programe dăunătoare) în te-

lefoanele victimelor. Atacato-

rul poate avea, apoi, acces la 

datele personale ale utilizato-

rului, inclusiv la parole sau 

informaţii bancare.

Procurorul le recomandă 

oamenilor să ia cu ei propri-

ile încărcătoare atunci când 

călătoresc şi să folosească pri-

ze. Mai mult, le sugerează să 

ia în calcul cumpărarea unei 

baterii externe.

Recent şi un expert în se-

curitate informatică i-a în-

demnat pe utilizatorii de 

smartphone-uri să nu folo-

sească cablurile altora sau 

pe cele disponibile în spaţii 

publice pentru a-şi încărca 

dispozitivele.

Charles Henderson, şeful 

echipei X-Force Red din ca-

drul IBM Security, conduce 

o echipă de experţi angajată 

de clienţi pentru a încerca să 

le compromită sistemele, ex-

punând astfel vulnerabilită-

ţile. Aceşti hackeri etici au 

reuşit să acceseze smartpho-

ne-uri prin intermediul unor 

cabluri USB modifi cate.

Deocamdată acesta nu es-

te un pericol răspândit, dar ar 

putea fi  în viitorul apropiat, 

spune Henderson, deoarece 

tehnologia este ieftină.

Potrivit lui, utilizatorii ar tre-

bui să evite în special cablurile 

şi staţiile de încărcare din spa-

ţiile publice, precum aeroportu-

rile sau recepţiile hotelurilor.

Henderson mai spune că un 

cablu pentru telefon compro-

mis nu se deosebeşte prin ni-

mic de unul normal. Un astfel 

de exemplu este O.MG CABLE, 

car a fost anunţat anul trecut 

şi poate fi  comandat online.

Procuror: Nu mai încărcaţi telefoanele în porturi 
USB publice sau folosind cablurile altora!

E deţinută de chinezii 

de la ByteDance, iar popu-

laritatea ei a ajuns să-l 

enerveze până şi pe 

Mark Zuckerberg, şeful 

Facebook. Numai că e 

multă ipocrizie în ceea ce 

spune şeful reţelei de soci-

alizare. Iar asta-ţi arată, 

de fapt, cum se comportă 

şi cum acţionează giganţii 

internetului. Doar pentru 

propriile interese şi foarte 

puţin spre deloc în intere-

sul utilizatorilor ca tine, 

scrie playtech.ro.

Până în vara lui 2016, Fa-

cebook ajunsese în aproape 

orice colţ al lumii cu acces la 

internet. Reţeaua de sociali-

zare era peste tot şi părea că 

nu mai are unde să se ducă 

şi cum să se extindă. Dar a 

venit momentul 2009, atunci 

când China a interzis Face-

book. Şi uite aşa a rămas 

Zuckerberg fără 700 de mili-

oane de utilizatori.

A fost şi momentul în ca-

re şeful reţelei de socializare 

a început să se uite altfel la 

China. Să curteze Beijingul, 

cum ar veni. Zuckerberg s-a 

plimbat pe la Beijing, a înce-

put să ţină discursuri prin mai 

multe universităţi şi chiar şi-a 

exersat dialectul mandarin. 

S-a pozat făcând jogging prin 

piaţa Tiananmen şi a vrut să 

arate, de fapt, că a doua lui 

casă este China. Evident că 

scopurile erau altele şi depă-

şeau graniţa curtoaziei.

Ce urmărea, de fapt, 
Zuckerberg în China

China, însă, a atras aten-

ţia lui Zuckerberg din cu to-

tul alte motive decât cele 

transmise în spaţiul public. 

La fel cum pusese mâna pe 

Instagram şi WhatsApp, Fa-

cebook dorea în propriul por-

tofoliu şi Musical.ly, un 

startup chinez din Shanghai, 

care avea un extrem de ma-

re succes în rândul tinerilor. 

Zuckerberg l-a invitat atunci 

pe cofondatorul Musical.ly în 

California. Pentru a pune la 

punct o eventuală tranzacţie. 

O săptămână mai târziu, o 

echipă de la Facebook zbura 

spre Shanghai pentru a fi na-

liza aceste discuţii.

Negocierile au fost chiar 

serioase, se ajunsese până în 

punctul de a se bate palma. 

Dar înţelegerea nu s-a mate-

rializat. Un şi un pic de la acel 

moment, ByteDance (tot o 

companie chineză) cumpără 

Musical.ly în schimbul a 800 

de milioane de dolari. Mai târ-

ziu, Musical.ly a fuzionat cu 

platforma TikTok, care exista 

deja. Şi, din acel moment, 

aplicaţia pe care o folosesc azi 

tot mai mulţi adolescenţi şi 

infl uenceri a început să creas-

că. Şi să se facă tot mai ma-

re. Până a intrat în atenţia 

americanilor. Şi, implicit, în 

atenţia lui Mark Zuckerberg.

Zuckerberg e vulpea care 
nu ajunge la struguri 
şi ţipă că-s acri

Luna trecută, Zuckerberg 

a ţinut un discurs la George-

town University. „Până acum, 

internetul din orice ţară în 

afară de China a fost defi nit 

de platformele americane, 

care au valori puternice pri-

vind libertatea de exprima-

re. Nu există nicio garanţie 

că aceste valori vor domina. 

Serviciile noastre, precum 

WhatsApp, sunt folosite de 

protestatari şi activişti din 

toată lumea, datorită confi -

denţialităţii datelor, în timp 

ce TikTok câştigă teren şi a-

ceste proteste sunt cenzura-

te, inclusiv în Statele Unite”, 

spunea Zuckerberg.

Zuckerberg se comportă 

precum vulpea care nu ajun-

ge la struguri şi se plânge 

apoi că-s acri. Pentru că de-

monizează reţele de sociali-

zare precum TikTok, dar ui-

tă să menţioneze că a vrut să 

cumpere Musical.ly. Arată cu 

degetul către TikTok, spu-

nând că aplicaţia reprezintă 

un risc la adresa securităţii 

naţionale din Occident, dar 

acţiunile sale din trecut ara-

tă că, la vremea când se ui-

ta după achiziţii prin China, 

nu mai considera acest lucru.

De fapt, Zuckerberg vede 

TikTok ca pe o ameninţare. 

Şi de aici şi comentariile sa-

le critice. Poate TikTok repre-

zintă, într-adevăr, o amenin-

ţare. Dar Zuckerberg nu e o-

mul cel mai potrivit să vor-

bească despre acest lucru. 

Dovadă stă şi faptul că Zucker-

berg încearcă să copieze, cu 

Instagram, ce are TikTok.

Zuckerberg e invidios 
pe succesul TikTok

Şi ca să-ţi dai seama de 

acest lucru, trebuie să te uiţi 

numai la mişcarea pe care a 

făcut-o Instagram. Deocam-

dată, doar în Brazilia. Apli-

caţia cumpărată de Facebook 

a lansat un nou tool de edi-

tare video care copiază mul-

te dintre funcţionalităţile 

TikTok. Acesta poartă nume-

le de Reels şi e valabil atât 

pe iOS, cât şi pe Android. 

Cu ajutorul Reels, utilizato-

rii pot înregistra videouri de 

15 secunde, le pot mări sau 

scădea viteza, pot adăuga 

muzică sau pot împrumuta 

fi şiere audio de la alte cli-

puri. Cam ce face „Duet” de 

la TikTok.

Aşa a făcut Instagram şi cu 

secţiunea „Stories”, pe care a 

copiat-o de la Snapchat. Si-

gur, reprezentanţii Instagram 

insistă că nimeni nu a copiat 

nimic. Dar direcţia e clară. Şi, 

cel puţin din punctul de ve-

dere al modului în care se ra-

portează Facebook la TikTok, 

e dictată acum de chinezi.

Cum a scos TikTok la iveală 
ipocrizia şefului Facebook
TikTok e aplicaţia pe care o folosesc mai toţi adolescenții 
din ziua de azi şi câştigă rapid teren şi în zona influencerilor

 Tik Tok e o aplicație plină de copii și adolescenți unde poți să faci video-uri de maximum 15 secunde cu orice 
melodie, sound eff ect sau fi ltru pe care ți-l pun ei la dispoziție
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* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartamet cu 3 camere, 
în Florești, str. Stejarului, deco-
mandat, parter înalt, balcon, fi -
nisat, mobilat, parcare, zonă su-
per amenajată, preţ 53000 euro. 
Merită văzut! Informaţii la tel. 
0723-005123.

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 92.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ P.F. vând ap. cu 3 camere, de-
comandat, str. Trotușului, supr. 
74 mp, complet fi nisat, gresie, 
faianţă, parchet, C.T., 2 balcoa-
ne, 2 băi, debara, garaj 18 mp, 
pivniţă 10 mp, teren 23 mp, su-
prafaţa total 125 mp, izolat ter-
mic, preţ 110.000 euro. Infor-
maţii suplimentare latel. 
0787-880847 sau 0258-828342.

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Preţ 119.900 Eu-
ro, 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 informaţii 
sunaţi la tel. 0264-592735 sau 
0749-012212.

¤ 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 deta-
lii sunaţi la tel. 0763-769120.

¤ Vând casă formată din 2 apar-
tamente, o garsonieră, intrări se-

parate, curte 400 mp, garaj, ve-
dere la munte, în orașul; Câm-
peni, jud Alba. Pret 60.000 Eu. 
Tel. 0771 156 350

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la șosea 
asfaltată, în centrul satului Mă-
cicașu, com. Chinteni, cu toate 
utilităţile. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0734-777772.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
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.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

¤ Vând teren Mărișel 12.200 
mp, intravilan, zona de case, 
carte funciară, curent electric, a-
pă, front 90 m la drumul princi-
pal. Preţ 4 euro mp. Telefon 
0752-371454.

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE/APARTAMENTE

¤ Clujean muncitor, 44 ani, caut 
spre închiriere o garsonieră, con-
fort 3 sau o gazdă la casă. Ofer se-
riozitate, nu consum alcool. Tel. 
0749-974302.

¤ Caut chirie o garsonieră, confort 
3 sau 1, pe termen lung. Suntem 
două persoane, muncitori. Aștep-
tăm telefoane la 0749-974302.

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 

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

TUIT

proaspăt zugrăvit, centrală pro-
prie, izolat termic, utilat complet, 
ocupabil imediat, cart. Mărăști, 
zona Cinema Mărăști, preţ 400 
euro. Petnru informaţii și detalii 
sunaţi la 0758-051260.

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, că-
utăm o garsonieră de închiriat fără 
mobilă sau semimobilat pe termen 
lung. Așteptăm telefoane pe nr. 
0746-499960 sau 0759-663204.

LOCURI DE MUNCĂ

SC VESNA GC
societate comercială ce 
desfășoară activități în 

domeniul comercializării 
și reciclării bateriilor auto 

angajează 
MANIPULANT. 

Se oferă condiții de 
munca corecte. Condiții: 
fără cazier , seriozitate, 

poftă de lucru, 
disponibilitatea de a 

ridica greutăți. 
Tel : 0751-137049; 
avocatoanacoroian

@gmail.com

Hotel – Restaurant Schmau-
semühle din Germania

angajează:

• bucătar

• ajutor bucătar

• cameristă

• ospătar

Se oferă cazare!!!
Mai multe detalii pe email: in-
fo@schmausemuehle.de sau la 
tel. 0049-1516-3758966, 
0049-6745-270, persoana de 
contact Zoltan. (8.11*)

¤ 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 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 ca ȘOFER, experienţă 
18 ani (și pe comunitate), cat. B și C, 
cunoscător al lb. germane și engleze. 
Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-50131

¤ Angajăm lucrător pentru în-
grijire vaci. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru detalii sunaţi 
la la telefon 0742-431611.

SERVICII

¤ Transport moloz, debranșez casă, 
apartament, demolez, fac instalaţii, 
transport mobilă în Cluj-Napoca și 
în afara localităţii, preţuri negocia-
bile. Pentru informaţii sunaţi la te-
lefon 0749-974302.

¤ Instalator apă gaz, sanitare, în-
călzire. Execut lucrări, intervenţii, 
reparaţii. Aragaze, obiecte sanita-
re, convectoare,mașini de spălat, 
boilere, centrale, teracote, cabine 
de duș, etc. Informaţii suplimen-
tare la telefon 0740-252139.

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, au-
torizat Porta Doors. Informaţii 
la tel. 0745-993104.

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

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 inoxidabil, 
pentru baie, capacitate de 100 l, 
făcut la comandă. Preţuri foarte 
bune. Inf. la tel. 0735-176040.

¤ 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 congelator ARCTIC, cu 
3 sertare, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-028813.

¤ VÂND 4 sobe: două de teracotă, 
puţin folosite, preţ 250 RON/buc 
și o sobă cu plită și ler la 1700 
RON, sobă de gîtiti și încălzit, preţ 
150 RON. Pentru informaţii sunaţi 
la telefon 0264-260226. (4.9)

¤ Vând centrală termică ARIS-
TON, seria BF, cu boiler inclus, 
pentru piese de schimb. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0728-943350. (4.7)

¤ Vând 2 sobe de teracotă, foar-
te puţin folosite, preţ 250 RON/
buc, o soba cu plită și ler la pre-
ţul de 150 RON și o sobă pentru 
gătit și încălzit, preţ 100 RON. 
Informaţii la tel. 0264-260226.

MOBILIER

¤ 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 idea-
le pentru agenţii de turism, agen-
ţie imobiliară sau alte activităţi de 
birou. Nu asigurăm transportul. 
Tel. 0741-278287.

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

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.

¤ 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.

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

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

DIVERSE

¤ Vând aloe vera, diferite mărimi 
de creștere și pătuţ copii cu 2 ser-
tare. Inf. la telefon 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând haine din piele pentru 
bărbaţi, scurte și lungi (neagră, 
nr. 52). Tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând corni grinzi de la o casă 
demolată. Pentru informaţii su-
naţi la telefon 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

¤ Vând pomi, piersic de vie și 
aluni. Inf. la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând sobă teracotă în stare de 
funcţionare, cu arzător cu tot două 
sobe. Preţ foarte bun, negociabil. 
Informaţii la tel. 0749-974302.

¤ Vând centrală ELECTROLUX 
pentru încălzit apă, în stare de 
funcţionare, preţ foarte bun. 
Pentru informaţii sunaţi la 
0749-974302.

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

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

¤ Vând jaluzele aproape noi, 
1,80 x 2,30, pret negociabil. In-
formaţii suplimentare la telefon 
0745-265436.

¤ Vând nucă în coajă, preţ 9 
RON/kg și miez de nucă la 30 
RON/kg. Producţie 2019, proas-
pătă, produs bio din zonă nepo-
luată. Tel. 0748-220979. (25.40)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionez ceasuri de mână, de 
masă vechi, tablouri, icoane, biju-
terii, monezi, bancnote, decoraţii 
militare, timbre, jucări vechi din 
plastic cum ar fi  nu te supăra frate, 
lego, vederi vechi, statuete sau scu-
le, cum ar fi  mașina de găurit, fl ex. 
Relaţii la tel. 0749-974302 (4.5)

MESAJ

UN MESAJ SIMPLU 
DIN BIBLIE

Vă așteptăm duminica 24 
noiembrie, 1 și 8 decembrie, 

orele 17-18, la 
locația din Bd. 21 Decembrie 

1989, nr. 36, cam 5.
Intrarea este liberă. 

Tel. 0721-433.040. (1.15)

LICITAŢII

¤Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a II-a licitaţie pu-
blică, în data de 12.12.2019, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Manechin convalescent Kelly. 
Bunuri proprietate a debitorului 
ASOCIAŢIA PENTRU DREPTUL LA 
VIAŢĂ, INTEGRITATE ȘI SĂNĂTATE 
ADVIS. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul SFM Tur-
da, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, ca-
mera 8, telefon 0264.314941, in-
terior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri – vânzarea prin licita-
ţie a bunurilor sechestrate.

CITAȚII

¤ Se citează numitul URMANCZY 
IANOS, cu domiciliu necunoscut, 
proprietar tabular în C.F. 54052 și 
54053 Călățele (C.F. vechi 116 
Văleni) la Judecătoria Huedin, în 
dosar nr.267/242/2019 cu obiect 
uzucapiune, în data de 
03.12.2019 ora 10:00 reclamant 
fi ind Brișan-Horvath Rareș-Ion.

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
adresa Sat Mihai Viteazu 55, fi r-
ma Speed Car Repair Garage 
S.R.L., C.U.I. 37297190. Il de-
clar nul.

¤ Pierdut carent și legitimaţie 
de transport student, pe nume-
le GHEARĂ ELENA CRISTINA, U-
niversitatea Babeș-Bolyai. Le 
declar nule.

¤ Subscrisa S.C. SILICON FO-
REST S.R.L., cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Cotită, nr. 9, C.U.I. 
39246044, J12/1606/2018, 
prin administrator Rusu Gabriel- 
Ioan, declar pierdut și nul certi-
fi catul constatator emis de 
O.R.C. Cluj la data de 
26.04.2018.

¤ POP LIGIA CAMELIA pierdut 
carnet de student, UMF. Îl de-
clar nul.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

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 de laborator principal PL
- 1 post asistent medical de laborator S

Proba scrisă va avea loc în data de 11.12.2019, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, la Laboratorul de Analize Medicale.

Interviul va avea loc în data de 13.12.2019, ora 11:00, 
str. Croitorilor, nr. 19–21, la Laboratorul de Analize Medicale.

Condiţiile de participare la concurs:

- 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 în specialitatea laborator.

- pentru postul de asistent medical de laborator S
- diplomă de licenţă sau de absolvire a învăţământului superior;
- 6 luni vechime ca asistent medical de laborator.

Data limită de depunere a dosarelor: 03.12.2019, ora 15:30;
Date de contact: telefon 0264334913.

LICITAȚIE

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

Denumire instituţie: D.J.S.T. Cluj

Condiţii de participare: orice persoană fi zică sau juridică, 
română ori străină, are dreptul de a participa la procedura 
pentru atribuirea contractului de închiriere.

Cuantumul şi forma garanţiei de participare: 3 (trei) 
chirii minime lunare care se vor depune în numerar la 
casieria DJST Cluj.

Descrierea bunului:
-spaţiu în suprafaţă de 19 mp. compus dintr-o încapere, 

cu destinaţia de depozit materiale sportive.
Spaţiul este situat în incinta Sălii Sporturilor “H. Demian”, 

Cluj-Napoca, str. Splaiul Independenţei nr. 6.
Data, adresa și ora limită a depunerii ofertelor: 

02.12.2019, ora 10,00, sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, 
B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj.

Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 03.12.2019, ora 10,00, 
sediul D.J.S.T. Cluj, Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 40, jud. Cluj.

Modul de obţinere a documentaţiei: începând cu data 
de 18.11.2019 pe baza de solicitare scrisă de la sediul 
D.J.S.T. Cluj, c/val documentaţiei fi ind de 50 lei, achitată 
în numerar la casieria D.J.S.T. Cluj.

AVIZ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare si Ord. 1798/2007, SAO THOME 
CHOCOLAT SRL anunţă începerea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Ciocolaterie 
din localitatea Florești, str. Tăuţiului nr. 69C.

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

ANUNȚ PLAN URBANISTIC

MORNĂILĂ FLORIN şi soţia MORNĂILĂ RAMONA 
anunţă iniţierea planului urbanistic de detaliu „ELABORARE 
PUD ŞI ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR 
DE ETAJARE PARŢIALĂ IMOBIL EXISTENT“, amplasat in Str. 
Clemenceau Georges, nr. 7, Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate face la Primăria 
Cluj-Napoca, serviciul urbanism.

AVIZ DE MEDIU

COMUNA CIUCEA anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul ” Refacere lucrări în urma fenomenelor meteorologice 
priculoase din comuna Ciucea, judeţul Cluj”, propus a fi  
amplasat în comuna Ciucea, sat Vânători. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99 
și la sediul Primăriei comunei Ciucea, str. Principală, nr.9, 
în zilele de luni – joi între orele 9.00.-.16.00 și vineri între 
orele 9.00 – 12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ordinul 1798/2007 cu modifi cările 

și completările ulterioare, CSA BRAVIA S.R.L. anunţă 
solicitarea autorizaţiei de mediu pentru „Sală de evenimente, 
restaurant“, din Turda, Calea Victoriei, nr. 37, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se pot depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni-joi, între orele 8:00–16:30 și vineri, între 
orele 8:00–14:00 sau prin mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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Pică, Necula şi Moraru, 
convocate la „tineret”
Federaţia Română de 
Handbal organizează pregăti-
re și turneu amical în Ungaria 
pentru lotul de tineret femi-
nin. Componentele lotului 
naţional s-au reunuit la 
Izvorani, dar handbalistele de 
„U” au ajuns cu o zi întârziere 
din cauza meciului cu Rapid 
din Liga Florilor.
Turneul din Ungaria se va des-
fășura în perioada 20-24 no-
iembrie la Siofok, iar 
România va întâlni gazda 
Ungaria, Norvegia și 
Danemarca. Din cele 18 jucă-
toare convocate pentru aceas-
tă acţiune a lotului, trei fac 
parte din echipa de handbal 
feminin a CS Universitatea 
Cluj: Miruna Pică, Rebeca 
Necula și Patricia Moraru.

Medalii pentru judokani
Sala Sporturilor din Deva a 
programat la sfârșitul săptă-
mânii trecute, în perioada 
15-17 noiembrie, etapa fina-
lă a Campionatului Naţional 
de judo pe Echipe U23 și a 
Campionatului Naţional Ne 
Waza U23.
De la secţia de judo „U”-CSM 
Cluj – Dinamo au participat do-
uă echipe, una la feminin și 
una la masculin.
Echipa masculină formată din 
Răzvan Burdușel (-66 kg), 
Daniel Ciulifică (-73 kg), 
Răzvan Bodea (-81 kg), Paul 
Creaţă (-90 kg), Riccardo 
Stoica (+90 kg) și Alexandru 
Roman (+90 kg) s-a clasat pe 
prima treaptă a podiumului, 
cucerind astfel medalia de 
aur și titlul de campioană na-
ţională U23.
Fetele au devenit vicecampioa-
ne naţionale pe echipe U23. 
Echipa care a cucerit medalia 
de argint a fost formată din: 
Roxana Oprea (-52 kg), 
Alexandra Pașca (-52 kg), 
Camelia Ioniţă (-57 kg), Cleonia 
Rîciu (-57 kg),
Denisa Așchiopoaiei (-63 kg), 
Iulia Avram (-63 kg), Florisa 
Horvath (-70 kg) și Bianca 
Suciu (+70 kg).
La fi nala Campionatului 
Naţional Ne Waza U23, judoka-
nii universitari au mai cucerit 
trei medalii: una de aur, una 
de argint și una bronz. Răzvan 
Bodea a luat aurul categoriei 
-81 kg, Camelia Ioniţă a obţinut 
medalia de argint la categoria 
-52 kg, iar Florisa Horvat și-a 
trecut în palmares medalia de 
bronz la +63 kg.

„Naţionala” de Tineret 
joacă în Irlanda
Echipa naţională a României 
U-21 va juca marţi, de la ora 
19:30, împotriva Irlandei de 
Nord într-un meci care va conta 
pentru Grupa 8 din cadrul califi -
cărilor la Campionatul 
European din 2021.
România este pe locul doi în 
grupă cu 9 puncte acumulate în 
primele patru meciuri disputate 
și a învins cu 3-0 reprezentativa 
Irlandei pe 14 octombrie.
Norvegianul Kai Erik Steen va 
arbitra partida dintre cele do-
uă echipe naţionale. Kai Erik 
Steen a strâns până acum 13 
jocuri internaţionale și a mai 
arbitrat de două ori România, 
ambele jocuri la Under 17, în 
2017, cu Luxemburg (0-0) și 
cu Lituania (2-0).

Pe scurt

Campionii României 

au câștigat cu 2-0 jocul 

amical cu formația 

maghiară FC Kisvarda, 

iar Dan Petrescu a 

transmis câteva cuvinte 

jurnaliștilor după acest 

joc. Kevin Boli și Cătălin 

Golofca au marcat 

în amicalul din Gruia 

reușind astfel să îl 

mulțumească pe 

exigentul antrenor.

La fi nalul jocului cu tru-

pa maghiară, Petrescu a fost 

întrebat despre posibila ple-

care la echipa națională du-

pă ce România a ratat califi -

carea directă la Campionatul 

European din 2020. „Bursu-

cul” este văzut ca posibil în-

locuitor al lui Cosmin Con-

tra, cel care mai are contract 

până la fi nalul lui 2019 cu 

Federația Română de Fotbal.

Petrescu nu a dorit să co-

menteze la fi nalul meciului de-

taliile apărute în presă și s-a re-

zumat doar la a menționa că 

echipa națională are în continu-

are antrenor: „Nu e prima oară 

când se vorbește de mine la 

națională. Eu sunt antrenorul 

CFR-ului. Echipa naţională are 

un antrenor, care se numeşte 

Contra. La revedere!”, a decla-

rat antrenorul campioanei îna-

inte să părasească zona mixtă.

CFR Cluj a jucat meciul ami-

cal cu FC Kisvarda în scopuri ca-

ritabile, toate încasările fi ind do-

nate pentru Alexandra, o fetiță 

care are nevoie de o operație cos-

tisitoare pentru a putea auzi.

În ciuda faptului că jocul 

a fost unul fără miză, Petres-

cu și-a dorit maximum de la 

jucători, deși i-a trimis în te-

ren pe cei care au evoluat mai 

puțin în actualul sezon.

„Băieţii au avut o atitudine 

foarte bună. Mi-a plăcut cum 

am abordat cele două reprize, 

dar și rezultatul mă bucură. Îmi 

va fi  greu să decid echipa pen-

tru meciul cu Chindia, deoare-

ce toți cei care au intrat au de-

monstrat că merită un loc de ti-

tular”, a declarat Petrescu.

Ovidiu Hoban, Giedrius Ar-

lauskis, Ciprian Deac, Andrei 

Burcă, Cătălin Itu, Alexandru 

Pașcanu au lipsit la jocul cu 

Kisvarda. Ultimii patru sunt 

convocați la echipele naționale 

ale României.

CFR, campioană şi în amicale 

Cele trei echipe clujene 

au şanse să ajungă în 

fazele superioare ale 

competiţiei la categoria 

U-19, fiind clasate în 

acest moment între 

primele patru formaţii 

din Seria Vest.

CFR Cluj a defi lat în aceas-

tă rundă pe terenul celor de la 

Colţea Braşov reuşind să se im-

pună cu 4-0 într-o partidă care 

s-a desfăşurat la poalele Tâm-

pei. Ardealul Cluj a zdrobit LPS 

Bihorul Oradea, într-un meci în-

cheiat cu scorul de 7-0 pentru 

juniorii clujeni, în timp ce Uni-

versitatea Cluj a trecut cu 2-1 

de Politehnica Timişoara.

UTA Arad este liderul seriei 

la U-19 cu 49 de puncte acumu-

lat pe locul secund fi ind CFR 

Cluj cu 46 de puncte, în timp 

ce Universitatea Cluj cu 41 de 

puncte încheie podiumul. „Stu-

denţii” sunt urmaţi de Ardealul 

Cluj la un singur punct, în timp 

ce Universitatea Craiova, a 5-a 

clasată, are 31 de puncte.

La categoria U-17, doar 

CFR Cluj a reuşit să se im-

pună în această etapă cu 5-1 

în faţa celor de la Colţea. Ar-

dealul a cedat cu 1-0 în du-

elul cu Bihorul Oradea, în 

timp ce Universitatea a pier-

dut 3-1 în faţa lui Poli. CFR 

Cluj este pe locul trei la U-17 

cu 39 de puncte, în timp ce 

„U” este pe şase cu 36 de 

puncte. Ardealul este cea mai 

slab clasată trupă clujeană 

şi are doar 17 puncte, fi ind 

astfel pe locul opt.

Victorii pe linie 
în Liga Elitelor U-19

Sabău a fost invitat 

în emisiunea GSP Live 

şi a explicat de ce nu mai 

face parte din cadrul 

clubului, dar a şi şocat 

în momentul în care 

a dezvăluit că şi-a dorit 

să plece de la echipă 

încă din 2017.

Fostul mare internaţional 

român a fost unul dintre pri-

mii care a răspuns afi rmativ 

la refacerea proiectului Uni-

versitatea Cluj. Sabău a fost 

numit director sportiv, dar du-

pă mai multe discuţii încinse 

a decis să plece.

„Nu am mai fost compatibil 

cu oamenii de acolo. Nu ne-am 

mai înţeles, nu mai mergeau lu-

crurile. Eu am vrut să plec încă 

din iarna lui 2019, cu şase luni 

înainte de fi nalul sezonului. Au 

fost foarte multe discuţii contra-

dictorii, eram contrazis întot-

deauna când propuneam ceva. 

Ei îşi doreau să ia decizii, iar eu 

să răspund pentru ele. Nu am 

plecat atunci pentru că toată vi-

na cădea asupra mea, aşa că 

am decis să stau.

Prima dată am vrut să plec 

de la ”U” în urmă cu doi ani, 

atunci mi-am dat seama că 

nu suntem compatibili. Eu am 

adus destul de mulţi sponsori 

şi pentru ei, pentru public şi 

pentru angajamentul pe care 

mi l-am luat, am acceptat acest 

compromis. Nu aş fi  vrut să 

fi u scos ţap ispăşitor dacă se 

ratau obiectivele, aşa că am 

rămas până în vară şi mi-am 

asumat eşecul”, a declarat 

Ioan Ovidiu Sabău.

Universitatea Cluj a înce-

put dezastruos sezonul în Li-

ga a 2-a, iar şansele de promo-

vare a echipei sunt destul de 

mici. Trupa ardelană abia a re-

uşit să iasă din zona locurilor 

retrogradabile, însă cu toate 

astea Sabău este încrezător.

“În Liga a 2-a totul este po-

sibil, deoarece campionatul es-

te foarte echilibrat. Este un 

campionat foarte modest, nu 

există o favorită clară la pro-

movare. Cred că Universitatea 

Cluj are şanse să promoveze 

şi în acest moment. Dacă vor 

reuşi să lege 2-3 victorii se vor 

apropia de echipele care trag 

la promovare. Campionatul e 

slab şi echipele sunt foarte mo-

deste”, a explicat tehnicianul.

Sabău şi-a arătat dezamă-

girea când a venit vorba de re-

laţia dintre jucători şi antre-

nori. Fostul mare fotbalist es-

te de părere că jucătorii sunt 

mult mai apropiaţi de condu-

cere decât de antrenor.

„E foarte greu să fi i antrenor, 

pentru că trebuie să împaci pe 

toată lumea. Trebuie să faci cum 

spun conducătorii. Nu poţi să 

fi i tu şi să aplici cunoştinţele ta-

le. Eşti tot timpul condiţionat de 

cine trebuie să joace. Eşti îm-

părţit tot timpul. Jucătorii sunt 

mai mult alături de conducere, 

discută şi se sfătuiesc fotbaliş-

tii şi conducătorii, iar autorita-

tea antrenorului scade foarte 

mult. Trebuie să nu-i superi şi 

să nu-i contrazici pe conducă-

tori”, a mai spus Sabău.

Ioan-Ovidiu Sabău este o 

fi gură emblematică a fotbalu-

lui românesc având peste 55 

de selecţii la echipa naţiona-

lă a României. Tehnicianul s-a 

consacrat în cariera de antre-

nor la echipe precum Univer-

sitatea Cluj, Gaz Metan, Glo-

ria Bistriţa, Poli Timişoara, 

FCM Târgu Mureş, Rapid şi 

ASA Târgu Mureş.

Sabău dă cărțile pe față: 
„De doi ani voiam să plec de la U Cluj”
Ioan Ovidiu Sabău, fostul director sportiv de la Universitatea Cluj, vorbește deschis 
despre problemele care l-au determinat să plece de la trupa ardeleană în această vară

Ioan-Ovidiu Sabău, fostul director sportiv al Universitatea Cluj
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