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ACTUALITATE

Tăriceanu, întâmpinat 
de protestatari la Cluj
Un protestatar a fost legitimat de jandarmi 
după ce a făcut gesturi obscene. Pagina 4

POLITICĂ

Ce spune liderul PNL Cluj 
despre plecarea lui 
Marius Nicoară din partid
Potrivit statutului, Marius Nicoară nu mai 
avea calitatea de membru, explică Daniel 
Buda.  Pagina 5

CULTURĂ

Actorul clujean 
Dorel Vişan, titlu special
Dorel Vişan va primi titlul de Doctor Honoris 
Causa al UNATC „I.L. Caragiale”.  Pagina 6

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

Cu o promovabilitate de 88%, Clujul se menţine pe locuri fruntaşe 
în ţară după mediile la Evaluarea Naţională. 13 elevi au reuşit să obţină
media 10 la aceste examene de final de clasa a opta. Pagina 7

ACTUALITATE POLITICĂ 

Ce spune ex-liberalul Marius Nicoară 
despre o posibilă candidatură 
la Primăria Cluj-Napoca

Realitatea din teren bate recor-
durile de asfaltări cu care se lau-
dă președintele CJ Cluj Alin Tişe.

O fi lmare postată pe Face-
book arată starea jalnică şi de-
plorabilă în care se afl ă drumu-
rile din judeţul Cluj. În urmă cu 
câteva zile, preşedintele Consi-
liului Judeţan Alin Tişe se lău-
da cu nivelul record al număru-
lui de drumuri asfaltate.

„Drum între Aghireşu şi Pe-
trindu....incompetența sau ne-
păsare? Şi mai vreau să fi e o 
maşina perfect funcţională la 
ITP. Exact ca în Evul Mediu”, a 

scris şoferul care a realizat fi l-
marea vineri, 15 iunie.

Săptămâna trecută, la doi ani 
de mandat, Alin Tişe, a făcut 
public bilanţul lucrărilor fi nali-
zate prin turnarea de covor as-
faltic ce au fost realizate pe dru-
murile judeţene în cursul ulti-
milor doi ani.

Potrivit unui comunicat al 
Consiliului Judeţean, „în perioa-
da iunie 2016 – iunie 2018, s-au 
asfaltat 78 de drumuri judeţene, 
care însumează circa 286 de km 
și au o valoare aproximativă de 
72 de milioane de lei”.

Proaspăt membru ALDE, se-
natorul Marius Nicoară spune că 
este prea devreme să vorbească 
de o candidatură la Primăria 
Cluj-Napoca.

Întrebat de jurnalişti dacă 
vrea să candideze Marius Nicoa-
ră a spus: „E prea devreme să 
vorbim despre o astfel de ipote-
ză, va curge mai multă apă pe 
Someş până atunci”.

Prezent la Cluj pentru a salu-
ta trecerea lui Marius Nicoară la 
ALDE, liderul partidului Călin 
Popescu Tăriceanu a completat:

„Avem acum la Cluj o echi-
pă puternică, alcătuită din Ste-
luţa Cătăniciu ca deputat şi Ma-
rius ca senator. Avem o repre-
zentare parlamentară care pen-
tru noi este importantă şi ne 
permite să facem ceva pentru 
comunitatea din Cluj”.

„Am venit astăzi la Cluj cu o 
ocazie bine conturată şi motiva-
tă, este vorba despre decizia ve-
chiului meu coleg Marius Nicoa-
ră (...) să devină membru ALDE 
şi să se alăture ALDE, singura 
formaţie autentic liberală din Ro-
mânia”, a explicat liderul ALDE.

Vă reamintim, senatorul clu-
jean Marius Nicoară a anunţat 
luni că se alătură partidului con-
dus de Călin Popescu Tăriceanu, 
după 28 de ani petrecuţi în PNL.

Drintre nemulţumirile pe 
care le aminteşte într-un co-
municat de presă sunt faptul 
că astăzi PNL se opune nou-
lui Cod Administrativ sau că 
se încearcă mutarea unui pro-
iect important al judeţului, mai 
exact mutarea Spitalului Regi-
onal de Urgenţă din Comuna 
Floreşti în altă parte.
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Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0724-379279,

email: pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

AA

Îl recunoaşteţi? El este autorul jafului 
armat de la Banca Transilvania.
Poliţia a făcut portretul robot al autorului jafului armat de la Banca Transilvania. 
Dacă îl recunoaşteţi, sunaţi la 112. Pagina 2

ELEVII de 10 ai Clujjului

„Nota reprezintă munca mea pe parcursul mai multor ani”

Drumuri judeţene ca în Evul Mediu

Rebeca Ioana Rus de la Liceul Teoretic „Petru Maior” 

din Gherla este una dintre elevele care au obținut 

media zece la Evaluarea Națională 
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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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O persoană mascată a reuşit 

să sustragă, luni după-amia-

ză, de la sucursala unei 

bănci din Cluj-Napoca, sub 

ameninţare, o sumă de bani, 

informează un comunicat de 

presă remis de Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj. Persoana care a jefuit 

banca are următoarele sem-

nalmente: are 25-30 de ani, 

1,8 -1,85 metri înălţime, con-

stituţie atletică, păr uşor gri-

zonat, tuns scurt, ten uşor 

măsliniu şi purta o bluză 

de trening neagră, pantaloni 

de blugi negri, largi.

Un bărbat înarmat cu un cu-

ţit şi cu faţa acoperită a amenin-

ţat casiera şi a reuşit să sustragă 

peste 20.000 de lei, după care a 

fugit. Potrivit unor surse, ataca-

torul şi-a acoperit faţa cu un fu-

lar. În momentul jafului, în ban-

că erau patru femei. Incidentul a 

avut loc pe strada Giordano Bru-

no din cartierul Dâmbu Rotund. 

Potrivit unui comunicat al IPJ 

Cluj, „în jurul orei 15:00, Poli-

ţia a fost sesizată cu privire la 

faptul că într-o unitate bancară, 

de pe raza municipiului Cluj-Na-

poca, a intrat o persoană cu fa-

ţa acoperită şi, sub ameninţare, 

a sustras o sumă de bani, după 

care a fugit”. După vizionarea 

imaginilor de pe camerele de su-

praveghere, anchetatorii au sta-

bilit că bărbatul a avut un cuţit.

Banii erau asiguraţi

Banca Transilvania a anun-

ţat, luni, că banii sustraşi în ur-

ma unui jaf la o agenţie din car-

tierul Dâmbul Rotund din 

Cluj-Napca sunt asiguraţi.Potri-

vit unui comunicat al Băncii 

Transilvania transmis, luni, se 

acordă întregul suport autorită-

ţilor care se ocupă de procedu-

rile de investigare.

„La Agenţia BT Dâmbu Rotund 

din Cluj-Napoca a avut loc astăzi 

un jaf în urma căruia a fost sus-

trasă o sumă de bani. Nicio per-

soană nu a fost rănită, iar banii 

sunt asiguraţi. Banca Transilvania 

acordă întregul suport autorităţi-

lor care se ocupă de procedurile 

specifi ce de investigare”, se arată 

în comunicat.

„În urma acestui incident, ni-

cio persoană nu a fost rănită. Ime-

diat după sesizarea incidentului, 

toate echipajele de poliţie au fost 

mobilizate pe teren în vederea de-

pistării bărbatului în cauză. Ur-

mează să se stabilească cu exac-

titate împrejurările în care s-a pro-

dus incidentul, suma care a fost 

sustrasă şi celelalte date de inte-

res pentru soluţionarea cazului. 

Ancheta este coordonată de către 

Serviciul de Investigaţii Crimina-

le din cadrul inspectoratului”, 

transmite IPJ Cluj.

Jaf cu repetiţie

Reamintim că în 13 februarie 

2009, o fi lială a Băncii Transilvania 

din cartierul Mănăştur din Cluj-Na-

poca a fost jefuită, iar hoţii au fu-

rat echivalentul în lei a aproape 

70.000 de euro. Două persoane în-

armate, care purtau cagule, au in-

trat în bancă, l-au lovit pe paznic 

cu un pistol, iar pe o casieră cu 

pumnii şi picioarele. Banii au fost 

furaţi din casierie, anchetatorii con-

statând că nu s-a tras niciun foc de 

armă. Autorii jafului au fost prinşi, 

în 19 ianuarie 2010.

Îl recunoașștețți?
El este autorul jafului armat 
de la Banca Transilvania.
Poliția a făcut portretul robot al autorului jafului armat 
de la Banca Transilvania. Dacă îl recunoașteți, sunați la 112.

Există mari şanse ca 

podul de peste Someş, 

un ciot de 0,766 km care 

trebuie să conecteze 

Autostrada A3 

Gilău-Câmpia Turzii de 

"muzeul" de autostradă 

Gilău-Nădăşelu, segment 

deja fi nalizat din luna 

noiembrie 2017, să fi e 

gata până în septembrie, 

susţin reprezentanţii 

Asociaţiei Pro 

Infrastructură.

„Sâmbătă, 16 iunie, s-au fi -

nalizat operaţiunile de instalare 

a grinzilor pe podul/viaductul 

Gilău, începute pe 21 mai, aşa 

cum au promis constructorii (an-

treprenorul general Tirrena Scavi 

şi subcontractorul Deme Maca-

rale). Se lucrează susţinut la ar-

mare şi în următoarele 5 zile ar 

trebui să avem placa de supra-

betonare turnată pe jumătate din 

pod. Se munceşte bine şi la bre-

teaua de acces dinspre Cluj-Na-

poca spre Nădăşelu. Avem spe-

ranţe în continuare că proiectul 

va fi  gata la fi nal de septembrie 

şi, ţinând cont de toată birocra-

ţia, vom putea circula în octom-

brie de la Nădăşelu şi până la 

Câmpia Turzii pe autostradă 

(61,25 km)”, spun membrii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură.

Conform contractului, proiec-

tul ar fi  trebui să fi e gata la fi na-

lul lunii august 2018. Valoarea 

de semnare a contractului este 

de 25,6 milioane lei fără TVA.

Deşi vorbim de un tronson 

scurt de autostradă, acesta este 

unul destul de important pen-

tru că vine în continuarea Au-

tostrăzii A3 Câmpia Turzii – Gi-

lău de la intersecţia cu DN1, 

ocoleşte municipiul Cluj-Napo-

ca prin partea de vest şi se opreş-

te aproape de localitatea Nădă-

şelu într-o intersecţie cu un alt 

drum naţional, DN1F spre Za-

lău şi Satu Mare. Practic, A3 Gi-

lău – Nădăşelu va funcţiona ca 

o centură în partea vestică a 

municipiului Cluj-Napoca.

Cum se lucrează la podul de peste Someş 
care leagă două autostrăzi din Cluj

Comisarul european Corina Creţu a aprobat 
marţi o fi nanţare de peste 246 milioane de 
euro pentru construcţia unor secţiuni de auto-
stradă Târgu Mureș - Ogra - Câmpia Turzii, în 
lungime totală de 56,5 kilometri, ceea ce în-
seamnă 4,35 milioane de euro/kilometru, 
aproape de limita standardelor de cost.
„Proiectul are în vedere construcţia unei porţi-
uni de 51,8 km de autostradă, cu două benzi 
pe sens de circulaţie, între orașele sus-aminti-
te, precum și a unei secţiuni de 4,7 km în 
apropierea orașului Târgu Mureș”, se arată 

într-un comunicat al Comisiei Europene (CE).
În aceste condiţii, rezultă că fi nanţarea de 246 
de milioane de euro pentru cei (în total) 56,5 
kilometri este de 4,35 milioane de euro per 
kilometru, faţă de 4,28 milioane de euro cât 
prevăd noile standarde de cost anunţate re-
cent de Ministerul Transporturilor.
„Secţiunea de autostradă Târgu Mureș - Ogra 
- Câmpia Turzii va face parte din Coridorul 9 
Paneuropean, Rin-Dunăre, care leagă 
Strasbourg de Constanţa. Proiectul urmează a 
fi  fi nalizat până în luna octombrie 2019, iar 

fi nanţarea aprobată de Corina Creţu provine 
din Fondul de coeziune”, se mai arată în co-
municatul Comisiei Europene.
„Acest proiect de mare importanţă, situat 
pe un coridor european strategic, va con-
tribui la crearea unei reţele de transport 
mai rapide și mai sigure în România. De a-
semenea, va permite locuitorilor să reducă 
timpul necesar deplasării între Târgu 
Mureș și Câmpia Turzii la mai puţin de 
oră”, a declarat comisarul european 
Corina Creţu, potrivit comunicatului citat.

Bani europeni pentru Autostrada Tg. Mureş - Câmpia Turzii: 4,35 mil. euro/km
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ARS OPINIÆ

Eșecul unui stat

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Ne învârtim în jurul cozii de cre-
dem că e altfel: România pre-
zintă toate semnalmentele 
unui stat eșuat, cu principalele 
instituții blocate, cu partide și 
politicieni care nu mai repre-
zintă pe nimeni și cu o 
populație cvasi-absentă din 
spațiul public. Capitala nu mai 
e un loc al convergenței, iar 
proiecte de interes național nu 
există. Democrația e doar cu-
vântul care ține de formă acestor manifestări, golită însă cu to-
tul de conținut: nimic nu-i a poporului, nimic nu-i pentru po-
por. Blocajul este total și funcționează atât de jos în sus (de la 
mase către clasa conducătoare), cât și de sus în jos (de la con-
ducători către cei conduși). E o lipsă totală de încredere, atât 
din partea populației în privința elitelor conducătoare (că vor 
face ceva bun și pentru ei), cât și din partea liderilor afl ați la 
putere (că vor fi  înțeleși, urmați, crezuți). E o lume pe apucate, 
de pe o zi pe alta, de pe o săptămână pe alta, de la o lege la 
alta,  de la o Curte la alta.  Se lucrează la hei-rup și la rupere, 
nu pentru ziua de mâine, nu pentru poimâine, ci fi x pentru cli-
pa de acum, că poate „mâinele” nici nu mai există. Iar ceea ce 
am descris mai sus nu e distopie negativă, ci România acestor 
luni, săptămâni, zile, ce-or mai fi . 
Blocajul principalelor instituții ale țării e evident și vizibil pen-
tru oricine: Parlamentul îl izolează și sabotează pe Președinte 
și-i taie din prerogative, iar acesta blochează și el decizia par-
lamentară, atât cât îi stă în puteri, și încearcă să găsească spri-
jin în dreapta sau stânga. Pe această falie, între doi centri 
importanți de putere, de-o parte și de alta a prăpastiei (tot 
mai adânci), se așază celelalte instituții importante. De partea 
Parlamentului este Guvernul, condus de o marionetă care fa-
ce țara de râs pe oriunde merge și execută orbește ordine de 
partid, nu comandamente naționale. În partea președintelui 
se afl ă DNA (ca parte a Justiției), reprezentat de Laura 
Codruța Kovesi, un personaj pregnant mereu, dar care acum 
a ajuns la paroxism, într-un autoblocaj absolut: nu e bine să 
fi e revocată, nu e bine să fi e păstrată în funcție, nu e bine să-
și dea demisia, nu e bine să rămână în funcție, nu e bine ni-
mic, ca tot ce se întâmplă la noi în aceste zile. De partea 
Parlamentului (cu arme și bagaje), a trecut Curtea 
Constituțională a României (CCR), care după 15 ani re-
moșește Constituția după placul cuiva, ajungând și un fel de 
metresă de partid afl at la putere. De partea Președintelui mai 
apare Parchetul General, prin declarații sporadice și poziții im-
plicite mai ales favorabile Cotroceniului. Iar în acest no man's 
land (dintre cele două entități războinice) regăsim CSM 
(Consiliul Superior al Magistraturii), derutat, confuz, slab, inac-
tiv, scindat, neștiind (ca noi toți) cine va câștiga. Ca și sateliți 
țepeni în atitudine și decizii putem adăuga Inspecția Judiciară, 
de partea Parlamentului, și DIICOT, de partea Președinției. 
Sciziunea, blocajul și anularea reciprocă ar putea fi  ilustrate în 
continuare, pe același principiu, fără a discuta aici cine e „mai 
tare” și cine e „de vină”, dar încă una mai poate fi  adăugată: 
aproape jumătate din șefi i Poliției din țară sunt cu delegație 
(fără concurs), interimari, putând fi  schimbați oricând, după 
bunul plac, iar unii dintre ei fi ind chiar incompatibili cu funcțiile 
ocupate, cum arăta presa acestor zile. Aceasta este starea ge-
nerală în toate instituțiile statului, de incertitudine, de provizo-
rat, de parțialitate. 
În fruntea acestor instituții, în bună parte, au ajuns, în împre-
jurări tulburi, dubioase, sub comandă politică directă, tot felul 
de incompetenți și nulități, docili, fără pricepere sau coloană 
vertebrală, doar pentru a răspunde corespunzător la comenzi. 
Aceeași situație, dusă până la caricatură, domnește și în minis-
tere, la toate eșaloanele. Aceste fracturi de competență, de de-
cizie și de asumare nu pot rămâne fără urmări pe termen me-
diu și lung, ele conduc deja către destructurarea statului, de la 
o verigă la alta, de la o zi la alta. Astfel că se pierd proiecte, se 
pierd bani, se pierd legături și contacte interne și externe, se 
fărâmițează totul până se face praf și pulbere.
Capitala însăși se afl ă în faliment, un teatru al neputinței ce-
lor de la putere de a-și impune tentațiile dictatoriale și a celor 
din opoziție de a se opune și anula aceste pulsiuni. Partidul a 
devenit un fel de sculă a liderului care comandă și primește 
răspuns fără crâcnire, fără a se gândi la viitor, la alegeri, la 
câștiguri sau pierderi de imagine. E ca sfârșitul lumii: PSD fi e 
ajunge unicul partid din România, fi e dispare de pe scena poli-
tică. Fiecare își închipuie pentru sine ceva ce sigur nu se 
potrivește cu ceea ce dorește celălalt. 
Prin felul în care se votează legile, prin modul în care 
reacționează oamenii și instituțiile, prin pasivitatea asta de 
rău augur, pare c-am intrat într-un loc îngust al istoriei noas-
tre și ceva tragic trebuie să se întâmple ca să ieșim de acolo. 
Eu sper că nu, dar mă tem că nu e posibil.

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.

PUBLICITATE

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ

Organizează în data de 23.06.2018–sâmbătă. ora 10.00, la sediul 
din mun. Cluj Napoca, str. I.B. Deleanu nr. 72, jud. Cluj, interviu pentru 
ocuparea postului de: 

CURIER-pe perioada nedeterminată.
Postul include și atribuţii de îngrijitor clădire.

Condiţii de participare:

– studii medii

– operare pe calculator

– aptitudini practice.

Cererile de înscriere se depun la sediul Instituţiei noastre pana la data 
de 22.06.2018-VINERI, ora 15.00 si vor fi  insotite de:

– C.V.;

– cazier judiciar;

– fotocopia Diplomei de Bacalaureat.

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

PROMOVARE

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.rom

Preşedintele ALDE, Călin 

Popescu Tăriceanu, 

a declarat, marţi, la Cluj, 

că, prin numărul mare 

de cazuri instrumentate 

de DNA, România a ajuns 

să fi e considerată ţara cea 

mai coruptă din Europa.

„Dosarele instrumentate la 

DNA pe corupţie, cred că 90% 

sunt pe abuz în serviciu, care 

este considerată ca o infracţiu-

ne conexă corupţiei. Alţii nici 

măcar nu sunt acuzaţi direct ei 

pentru abuz în serviciu, ci par-

ticipare indirectă la abuz în ser-

viciu. Toate lucrurile acestea 

au transformat România într-un 

exemplu pe care eu îl deplâng, 

adică România a devenit, cu 

ajutorul DNA, ţara cea mai co-

ruptă din Europa, prin numă-

rul de cazuri de corupţie rapor-

tate, că noi raportăm şi ăia îşi 

imaginează toate grozăviile”, a 

spus Călin Popescu Tăriceanu.

În ce priveşte modifi cate 

codurile penale, Tăriceanu a 

completat:.

„Codurile penale şi coduri-

le de procedură penală, în loc 

să fi  fost supuse, la momentul 

adoptării, unui proces de dez-

batere în parlament, ele eu fost 

create în birouri sau laborator 

de un grup de specialişti (...) 

Şi au fost adoptate nu pe re-

pede înainte, ci pur şi simplu 

prin ordonanţă de urgenţă. În 

ultimii ani, am văzut făcute 

într-adevăr de specialişti, prac-

ticieni ai dreptului, adică ju-

decători, profesori universitari, 

o serie de comentarii critice la 

adresa acestor coduri. Mai mult 

decât atât, noi am văzut că a-

ceste coduri au permis abuzu-

rile care s-au petrecut în ulti-

mii ani, ai Justiţiei. Un exem-

plu mai facil care îmi vine la 

îndemână este cel al abuzului 

în serviciu. După cum ştiţi, 

abuzul în serviciu nici măcar 

nu este incriminat în alte ţări 

din Europa”, a completat pre-

şedintele ALDE.

Tăriceanu, la Cluj: România, 
țara cea mai coruptă 
din Europa, cu ajutorul DNA
„Dosarele instrumentate la DNA pe corupţie sunt 90% pe abuz 
în serviciu, infracţiune conexă corupţiei”, spune Tăriceanu.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.rom

Un grup de protestatari 

l-a aşteptat marţi pe Călin 

Popescu Tăriceanu, la 

ieşirea din sediul ALDE 

Cluj, scandând „Demisia”, 

„Nu vrem să fi m conduşi 

de hoţi”, „Ruşine”, 

„Trădătorilor”.

Unul dintre protestatari a fă-

cut gesturi obscene către maşi-

na în care se afl a acesta şi a în-

cercat să o lovească cu piciorul.

Purtătorul de cuvânt al In-

spectoratului de Jandarmi Ju-

deţean Cluj, Mariana Barbu, 

a declarat că jandarmii anali-

zează ce măsuri vor fi  luate 

împotriva protestatarului.

„O persoană care protesta 

în faţa sediului unui partid a 

fost legitimată de jandarmi, 

urmând a fi  luate măsurile le-

gale. Se analizează măsurile 

care vor fi  luate”, a spus Bar-

bu, citat de Mediafax.

Preşedintele ALDE, Călin 

Popescu Tăriceanu, a venit 

marţi la Cluj pentru a anun-

ţa „transferul” lui Marius Ni-

coară de la PNL, însă a fost 

aşteptat la sediul partidului 

de mai mulţi protestatari.

Aceştia au scandat „Nu 

vrem să fi m conduşi de ho-

ţi”, „Susţinătorii hoţilor nu au 

ce căuta la Cluj” sau „Hoţii”.

Unul din mesajele inscripţi-

onate pe pancarte a fost „ALDE 

a mai câştigat un penal”, cu re-

ferire la trecerea senatorului Ma-

rius Nicoară de la PNL la AL-

DE, Călin Popescu Tăriceanu nu 

le-a răspuns protestatarilor.

Vă reamintim, senatorul 

clujean Marius Nicoară a anun-

ţat luni că se alătură partidu-

lui condus de Călin Popescu 

Tăriceanu, după 28 de ani pe-

trecuţi în PNL.

Protestatar legitimat de jandarmi, la Cluj, 
după ce a făcut gesturi obscene
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Eugen Tomac a fost ales 

sâmbătă, 16 iunie, 

la Congresul extraordi-

nar al PMP, noul preşe-

dinte al formaţiunii, 

după ce Traian Băsescu 

s-a retras de la conduce-

rea PMP. Anterior, Tomac 

a ocupat funcţia de pre-

şedinte executiv. 

De asemenea, deputatul 

Emil Paşcan a fost ales preşe-

dinte executiv, iar Dorel Ona-

ca este secretarul general. Pre-

şedintele PMP Cluj, senatorul 

Cristian Lungu, a devenit vi-

cepreşedinte la nivel naţional. 

Băsescu a spus că, fi ind con-

dus de doi basarabeni, PMP 

are drept obiectiv fundamen-

tal unirea României cu Repu-

blica Moldova.

“Am convingerea că barca 

nu e găurită. Astea sunt abor-

dări jurnalistice de calitate în-

doielnică. Am convingerea că 

PMP a rămas pe cele mai bune 

mâni şi am convingeea că, a-

vând la vârf doi basarabeni, di-

recţia paridului va rămâne pe 

obiectivul fundamental pe care 

îl are, acela de realizare a uni-

rii României cu Republica Mol-

dova. Nu e un obiectiv uşor, e 

un obiectiv greu, iar oamenii 

din conducere PMP încep bătă-

lia pentru acest obiectiv. În ce 

mă priveşte, voi rămâne adânc 

legat de PMP şi un puternic sus-

ţinător. Eu de astăzi vreau să 

ştiţi că mă simt un om cu res-

ponsabilitate pentru PMP, dar 

parcă am un sentiment de eli-

berare", a spus Băsescu la fi na-

lul Congresului extraordinar.

El a adăugat că are de 

spus multe despre România, 

dar nu poate face asta din 

postura de preşedinte de par-

tid. "Am atâtea de spus aces-

tei ţări, dar nu mereu poţi 

să o faci din funcţia de pre-

şedinte de partid. Toate ade-

vărurile nu pot fi  spuse din 

funcţia de preşedinte, ci nu-

mai din postura unui om ca-

re are o mare libertate.”, a 

subliniat el.

Peste 2.500 de delegaţi din 

toate judeţele au participat la 

congres.

La rândul său, Traian Bă-

sescu a primit titlul de preşe-

dinte de onoare al PMP.

Eugen Tomac a fost ales preşedinte al PMP

Consiliul Judeţean Cluj 

anunţă că a fost semnat 

contractul pentru lucrări-

le de stabilizare a 

Dealului Hoia. În prezent, 

noile clădiri din Parcul 

Industrial Tetarom I sunt 

în pericol din cauza alu-

necările de teren.

Iniţial, potrivit unei ex-

pertize a Universităţii Teh-

nice Cluj-Napoca (UTCN) 

lucrările de consolidare a 

versantului nordic al Dealu-

lui Hoia s-au ridicat la su-

ma de 12,6 milioane euro 

(56,9 milioane lei).

Bani către aceeaşi fi rmă 
pentru aceleaşi lucrări

Conform contractului, câş-

tigătoarea licitaţiei, Hidrocon-

strucţia SA, va demara lucră-

rile în termen de maxim 14 

zile. Aceeaşi fi rmă a mai pri-

mit alte 2 milioane de lei în 

2015 pentru aceleaşi lucrări 

de stabilizare a versantului.

Valoarea totală a lucrărilor 

ce vor fi  realizate de către so-

cietatea Hidroconstrucţia este 

de 26,8 milioane lei fără TVA.

“Vor fi , astfel, executate 

în baza contractului, lucrări 

ce vor consta, în principal, 

în realizarea unui zid de spri-

jin pe trei rânduri din piloţi 

foraţi din beton armat şi a 

unui dren de mare adâncime. 

Anterior, în prima etapă a sta-

bilizării alunecărilor de te-

ren, în conformitate cu solu-

ţiile tehnice propuse de pro-

iectant, s-au efectuat lucrări 

de taluzare a versantului, şan-

ţuri drenate şi rigole pentru 

a capta apa şi a o conduce la 

debuşee sigure”, transmite 

Consiliul Judeţean.

Parcul Industrial Tetarom 

I s-a extins cu 16,8 hectare, 

dar deocamdată nu se poa-

te face recepţia totală a clă-

dirilor din cauza alunecări-

lor de teren.

Banii au curs gârlă pe 
proiecte îndoielnice

Problemele de stabilitate 

ale versantului au fost identi-

fi cate încă din luna septem-

brie 2014 când s-au constatat 

existenţa unor fi suri pronun-

ţate de peste 50 m în teren.

După ce Consiliul Judeţean 

a plătit către ACI suma de 1,9 

milioane lei pentru consolida-

rea versantului, s-a produs o 

nouă alunecare de teren în 

noiembrie 2015.

Ulterior, judeţul Cluj a în-

cheiat cu Universitatea Teh-

nică Cluj-Napoca (UTCN) un 

contract de servicii de exper-

tiză tehnică pentru stabilita-

tea versantului nordic al dea-

lului Hoia.

Următorul pas a fost plata 

de către Consiliul Judeţean a 

sumei de 2 milioane de lei fă-

ră TVA către Hidroconstruc-

ţia SA Cluj pentru noi lucrări 

de stabilizare a versantului 

nordic al Dealului Hoia.

Lucrările s-au recepţionat 

doar parţial deoarece proiec-

tul presupune şi o altă etapa 

(faza 2) care încă nu a fost 

realizată. Faza 2 cuprinde lu-

crările necesar a fi  realizate 

conform proiectului fi nal de 

stabilizare a versantului ela-

borat de către Universitatea 

Tehnică din Cluj-Napoca.

„Alunecarea de teren pe 

versantul nordic al Dealului 

Hoia, pe zona vestică a zo-

nei construite are o suprafa-

ţă foarte mare de extindere. 

Amplitudinea alunecării şi 

efectele generate de desfă-

şurarea fenomenului de in-

stabilitate face necesară o in-

tervenţie urgentă pentru eli-

minarea factorilor declanşa-

tori ai alunecării şi apoi o 

consolidare a acesteia. Sta-

bilizarea versantului repre-

zintă o problemă urgentă ca-

re trebuie soluţionată pen-

tru a evita prejudicierea clă-

dirilor situate la baza aces-

tuia. Alunecarea de teren es-

te activă şi are o viteză de 

alunecare mare”, se arată în 

expertiza tehnică.

Nerealizarea proiectului de 

stabilizarea a versantului Ho-

ia poate să conducă, pe de o 

parte, la pierderea fi nanţării 

europene şi necesitatea retur-

nării sumei de 19,6 milioane 

lei inclusiv TVA , iar, pe de 

altă parte, la accentuare ris-

cului ca parte din investiţia 

realizată să fi e compromisă 

prin alunecările de teren.

În prezent, Parcul Indus-

trial Tetarom I se întinde pe 

o suprafaţă de 320.000 de mp 

şi are un grad de ocupare de 

100%, deservind 75 de clienţi. 

Valoarea totală a investiţiilor 

atrase în Parcul Industrial Te-

tarom I este de peste 60 de 

milioane de euro.

Dealul de la Tetarom I alunecă de 7.000 € pe zi
În ultimii patru ani, CJ Cluj a cheltuit peste 10 milioane de euro cu alunecările de teren a Dealului Hoia.

Parcul Industrial Tetarom I s-a extins cu 16,8 hectare, dar deocamdată nu se poate face recepţia totală a clădirilor din cauza alunecărilor de teren

Anca M. COLIBĂȘANU
politic@monitorulcj.ro

Conducerea PNL Cluj 

se delimitează subtil 

de senatorul Marius 

Nicoară care ieri şi-a anun-

ţat trecerea la ALDE, subli-

niind că acesta pleacă în 

alt partid mai degrabă din 

postura de independent. 

Marius Nicoară şi-a pier-

dut calitatea de membru, oda-

tă cu condamnarea, potrivt 

statutului, explică liderul PNL 

Cluj, Daniel Buda. Pe de altă 

parte, plecarea parlamentaru-

lui clujean din PNL după 28 

de ani de activitate este un 

gest inexplicabil, consideră 

preşedintele liberalilor clujeni. 

“Pleacă să facă implozie în 

acel partid?”, întreabă euro-

parlamentarul.

„În primul rând vreau să 

sublinicez că domnia sa, po-

trivit statutului, nu mai avea 

calitatea de membru, în con-

diţiile în care a avut loc o 

condamnare penală pentru 

săvârşirea unei infracţiuni 

cu intenţie, pierzându-şi prac-

tic această calitate la mo-

mentul pronunţării unei ast-

fel de hotărâri.

Concret, în momentul în 

care o persoană este con-

damnată la pedeapsa închi-

soriii, chiar şi cu suspenda-

re, îşi pierde calitatea de 

membru al PNL, potrivit sta-

tutului, automat.

Practic, domnia sa a ple-

cat din postura unei persoa-

ne care este independentă din 

punct de vedere politic. Per-

sonal, nu am ce să îi repro-

şez domnului Marius Nicoa-

ră. În calitate de co-preşedi-

onţi, am avut o colaborare ca-

re ne-a oferit posibilitatea de 

a câştiga Primăria şi Consiliul 

Judeţean. Sigur că plecarea u-

nei persoane care a contribu-

it la fondarea unui partid în 

urmă cu 28 de ani pentru mi-

ne pare greu de înţeles, este 

inexplicabilă mai ales în con-

diţiile în care domnia sa a ple-

cat la un partid şi în cadrul u-

nei structuri care era în opo-

ziţie cu partidul care i-a gene-

rat mandatul de senator.

Este greu să înţeleg cum 

un partid şi o coaliţie de gu-

vernare PSD -ALDE erau ne-

frecventabile până zilele tre-

cute şi astăzi devin frecven-

tabile, cu atât mai mult cu cât 

astăzi asistăm la o degradare 

a veţii de zi cu zi a români-

lor”, a mai declarat Buda.

Liderul PNL Cluj se decla-

ră surprins mai ales de faptul 

că Nicoară a ales să treacă la 

un partid până nu demult „ne-

frecventabil”.

„Domnia sa, printre moti-

vele invocate, se referea şi la 

ceea ce înseamnă intenţia de 

a muta Spitalul regional de Ur-

genţă de la Floreşti, ceea ce a 

fost o discuţie la un moment 

dat, astăzi nu se mai pune în 

discuţie. Să nu uităm că totuşi, 

domnia sa pleacă la un partid 

sau într-o coaliţie care punea 

în discuţie această chestiune, 

deci să înţeleg că pleacă să fa-

că implozie în acel partid? Pen-

tru că până la urmă cred că în 

logica asta suntem- de a face 

implozie în acel partid, dată 

fi ind conjuctura actuală şi mo-

tivele pe care le-a invocat”, a 

mai spus Buda.

Senatorul clujean Marius 

Nicoară a anunţat luni că se 

alătură partidului condus de 

Călin Popescu Tăriceanu, du-

pă 28 de ani petrecuţi în PNL.

Drintre nemulţumirile pe 

care le aminteşte într-un co-

municat de presă sunt faptul 

că astăzi PNL se opune nou-

lui Cod Administrativ sau că 

se încearcă mutarea unui pro-

iect important al judeţului, 

mai exact mutarea Spitalului 

Regional de Urgenţă din Co-

muna Floreşti în altă parte. 

Liderul PNL Cluj Daniel Buda: 
„Potrivit statutului, Marius Nicoară 
nu mai avea calitatea de membru”
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Responsabilul zonal
TVA inclus

MARCA AN KM Preț de 
pornire

TVA inclus 

Zona CLUJ
Rogoz Gheorghe 
0720.727.143
gheorghe.rogoz@ 
hidroelectrica.ro

MITSUBISHI LANCER 2008 171.610 19.278

MITSUBISHI LANCER 2008 208.050 18.475

MITSUBISHI PAJERO PININ 2004 192.646 11.254

RENAULT MEGANE 2005 142.146 11.260

Zona ORADEA
Farc Danut
 0731.760.931 
danut.farc@ 
hidroelectrica.ro

RENAULT MEGANE 2005 299.475 10.772

DACIA LOGAN 2005 248.987 3.927

MITSUBISHI PAJERO PININ 2004 184.924 11.692

Informaţii suplimentare: pe www.hidroelectrica.ro la rubrica: ”Informații de interes public/Anunțuri publice“, 
de la Responsabilul zonal de luni până joi între orele 9:00-15:00, vineri 9:00-13:00 în perioada 18.06 – 04.07.2018.

 VINDE 7 AUTOVEHICULE 
RULATE:

 în 2 runde de licitații deschise cu 
strigare în datele de 26.06.2018 
și 05.07.2018. Autovehiculele 
nevândute în prima rundă de 
licitație se reportează în runda 
următoare

HIDROELECTRICA SA  prin Sucursala Cluj cu sediul în Str. Taberei, nr.1, Cluj Napoca, judetul Cluj
Tel.: +40 264 207800

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Spectacolul Rosmersholm 

de Henrik Ibsen, pus în 

scenă de regizorul Andriy 

Zholdak, a câştigat, la 

Festivalul Naţional de 

Teatru de la Pecs (Ungaria), 

premiile pentru Cel mai 

bun spectacol, Cea mai 

bună actriţă în rol principal 

(Eva Imre) şi Cel mai bun 

decor (Andriy Zholdak şi 

Daniel Zholdak).

Cea de-a XVIII-a ediţie a ce-

lui mai important eveniment 

teatral din Ungaria a avut loc 

în perioada 7-16 iunie 2018, 

iar din competiţie au făcut par-

te 14 spectacole. Selecţia a fost 

realizată de un juriu format 

din Janos Terey (scriitor, dra-

maturg) şi Janos Regos (dra-

maturg, actor şi regizor).

În cadrul Galei de decerna-

re a premiilor, directorul Tea-

trului Maghiar de Stat Cluj, Ga-

bor Tompa, a declarat că Ros-

mersholm reprezintă un punct 

de reper în parcursul artistic al 

trupei, iar procesul de creaţie 

a fost unul complex şi le-a dat 

actorilor ocazia de a-şi reînnoi 

resursele artistice. Rosmersholm 

este un spectacol tulburător şi 

incomod, care vorbeşte despre 

complexitatea sufl etului uman. 

Este important de menţionat, 

a adăugat Gabor Tompa, că la 

discuţia despre spectacol, spe-

cialiştii în domeniu au anali-

zat estetica specială a specta-

colului, oferind astfel o nouă 

şi promiţătoare abordare criti-

că a acestuia.

De asemenea, actriţa Eva 

Imre a precizat că premiul în-

seamnă recunoaşterea unui pro-

ces de creaţie lung şi intens.

Premiile festivalului au fost 

acordate de către un juriu for-

mat din opt membri: Zsolfi a 

Szamosi (actriţă), Peter Trokan 

(actor), Lilla Falussy (drama-

turg), Judit Csanadi (scenograf), 

Zoltan Rockenbauer (scriitor), 

Istvan SzabĂł K. (regizor), Ga-

bor Bota (critic de teatru) şi Zol-

tan Zsurafszky (coregraf).

Spectacolul Rosmersholm de la Teatrul 
Maghiar, premiat la Festivalul de la Pecs

Actorul Dorel Vişan va 

primi, vineri, titlul de 

Doctor Honoris Causa al 

UNATC „I.L. Caragiale”, 

anunţă instituţia de învă-

ţământ într-un comunicat.

„Pe data de 22 iunie 2018, 

sub auspiciile Universităţii Na-

ţionale de Artă Teatrală şi Ci-

nematografi că „I.L.Caragiale” 

din Bucureşti, sărbătorim în 

ceremonie universitară publi-

că acordarea titlului de Doc-

tor Honoris Causa actorului 

Dorel Vişan”, precizează sur-

sa citată.

* Dorel Vişan s-a născut la 

data de 25 iunie 1937 în satul 

Tăuşeni, judeţul Cluj.

A absolvit în anul 1965 

cursurile Institutului de Artă 

Teatrală şi Cinematografi că 

„I. L. Caragiale” din Bucu-

reşti, după absolvirea facul-

tăţii fi ind angajat ca actor la 

Teatrul Naţional din Cluj şi 

având o carieră remarcabilă.

„Rolurile din fi lme i-au adus 

notorietate pe plan naţional 

şi internaţional. A debutat în 

„Păcală” în anul 1974. Filmo-

grafi a românească dintre anii 

1974 – 2015 există şi prin ro-

lurile interpretate de Vişan. A 

jucat în aproximativ 90 de pro-

ducţii cinematografi ce şi a co-

laborat cu regizori importanţi 

printre care: Geo Saizescu, 

Stere Gulea, Nicolae Corjos, 

Nicolae Mărgineanu, Sergiu 

Nicolaescu, Radu Gabrea, Mir-

cea Danieliuc, Marius Th. Bar-

na, Şerban Marinescu”, infor-

mează UNATC.

Este unul dintre puţinii ac-

tori români cu reputaţie euro-

peană, deţinând o nominali-

zare pentru cel mai bun actor 

la Festivalul european al fi l-

mului, în 1988, pentru rolul 

din fi lmul „Iacob” şi Premiul 

pentru interpretare masculină 

pentru rolul din „Senatorul 

melcilor” la Festivalul Filmu-

lui Mediteranean de la 

Montpellier, Franţa, 1995.

Activitatea literară este a do-

ua pasiune a actorului Dorel 

Vişan, în anul 1995 actorul de-

butând cu poezii în revista 

„Steaua”. Până în prezent a pu-

blicat patru volume de versuri.

Numele său se regăseşte 

în antologiile „Poeţi clujeni 

contemporani” (1997) şi „Un 

pahar cu lumină. Poeţi con-

temporani clujeni” (antolo-

gie bilingvă româno-maghia-

ră, 2005).

Dorel Vişan este şi mem-

bru al Uniunii Scriitorilor din 

România, Filiala Cluj.

În paralel cu activitatea 

artistică, Dorel Vişan a fost 

şi director al Teatrului „Lu-

cian Blaga” şi profesor la U-

niversitatea Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca.

Actorul Dorel Vişan, 
Doctor Honoris Causa

Regizorul împlineşte anul 

acesta 75 de ani.

„Personalitate de excepţie a 

teatrului românesc şi mondial, 

Andrei Şerban este în acelaşi 

timp şi un prieten apropiat al 

trupei Teatrului Maghiar. După 

legendara „Trilogie antică” mon-

tată în anii '90 la Teatrul Naţi-

onal din Bucureşti, compania 

a avut fericita ocazie de a lu-

cra la propria trilogie”, se ara-

tă într-un comunicat.

În deschiderea microstagiu-

nii joi, 21 iunie, ora 14.00, în foa-

ierul de la etaj, va avea loc o dis-

cuţie moderată de criticii de tea-

tru Doina Modola şi Roxana Cro-

itoru, în prezenţa actorilor din 

distribuţia celor trei spectacole, 

la care intrarea este liberă.

Cele trei spectacole pe care 

publicul le va putea vedea la Cluj 

sunt „Unchiul Vania”, „Strigăte 

şi şoapte” şi „Hedda Gabler”.

„Unchiul Vania”, de A.P. Ce-

hov, care a avut premiera în 

2007, se apropie de cea de-a 

150-a reprezentaţie cu casa în-

chisă. Spectacolul este progra-

mat vineri, 22 iunie, ora 19,00, 

în Sala Mare în format studio.

„Strigăte şi şoapte”, de Ing-

mar Bergman a avut premiera în 

ianuarie 2010 şi are ca punct de 

plecare fi lmul omonim al cunos-

cutului regizor suedez. Specta-

colul a fost prezentat în ţări pre-

cum Serbia, Cehia sau Coreea de 

Sud şi este programat joi, 21 iu-

nie, ora 20.00, în Sala Studio.

„Hedda Gabler”, de H. Ibsen 

se afl ă în programul Teatrului 

Maghiar din anul 2012. Întreba-

rea pe care spectacolul o pune 

este dacă se poate trăi fără ide-

aluri. Reprezentaţia are loc sâm-

bătă, 23 iunie, ora 19,00, în Sa-

la Studio.

Microstagiune dedicată 
regizorului Andrei Şerban, 
la Teatrul Maghiar de Stat Cluj
Teatrul Maghiar de Stat Cluj organizează, în perioada 21-23 iunie, o micro-
stagiune care va cuprinde cele trei spectacole montate de Andrei Şerban.

Regizorul Andrei Șerban împlineşte anul acesta 75 de ani

Andrei Șerban s-a născut în București ca fi u al fotografului 
Gheorghe Șerban și al profesoarei Elpis Șerban. A absolvit în 
1968 IATC București, secţia Regie, la clasa lui Radu Penciulescu. 
A debutat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ și s-a întors în 
București, remarcându-se cu montarea tragediei shakespearie-
ne Iulius Cezar la Teatrul Bulandra. În 1971 a fost invitat de 
Ellen Stewart, directoarea companiei „La MaMa”, la New York.

A revenit în România după evenimentele din decembrie 1989 
ca director general al Teatrului Naţional din București.

Cine este Andrei Şerban
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Ministerul Educaţiei vrea 

să nu se mai ţină cont la 

admiterea la liceu de 

media celor patru ani de 

gimnaziu, ci să fi e rein-

troduse tezele unice.

Astfel, notele obţinute de 

elevi la tezele unice pentru 

clasele a saptea şi a opta ar 

înlocui media generală a ce-

lor patru ani de studiu.

Tezele ar conta astfel în pro-

porţie de 20 la sută din media 

de admitere la liceu. Ministe-

rul Educaţiei a propus aceas-

tă schimbarea asociaţiilor de 

părinţi. Aceştia susţin propu-

nerea doar dacă tezele sau exa-

menele ulterioare din Evalua-

rea Naţională vor fi  susţinute 

doar la materiile profi lului pe 

care elevul doreşte să îl urme-

ze la liceu, scrie digi24.ro.

Astfel, elevii care ar vrea 

să urmeze un profi l uman ar 

da teze sau examenul de eva-

luare doar la limba română, 

în timp ce elevii care vor să 

ajungă la real ar da doar la 

matematică.

Au mai fost teze unice în 

anii 2007 şi 2008 când mi-

nisterul era condus de Cris-

tian Adomniţei.

În ultimii 30 de ani, Româ-

nia a avut 20 de miniştri ai 

educaţiei. Doar câţiva dintre 

ei nu au simţit nevoia să fa-

că o reformă. După Revoluţie 

au fost adoptate două Legi ale 

Educaţiei, iar fi ecare dintre e-

le a fost modifi cată de zeci de 

ori. Uneori, schimbările în 

programul examenelor au fost 

făcute cu câteva luni înainte 

ca acestea să fi e susţinute, iar 

victime ale acestor schimbări 

dese sunt desigur, elevii.

Fiecare ministru al Educa-

ţiei a venit cu viziunea lui. În 

general, diferită de a prede-

cesorului, cu mici excepţii. 

„Tebuie să ne axăm pe com-

petenţele care sunt cunoscu-

te şi recunoscute. Trebuie să 

avem un sistem de învăţământ 

adaptat la acest necesar de 

competenţe, care, atenţie, şi 

ele sunt în schimbare. Trebu-

ie să pregătim elevii pentru 

meseriile viitorului”, spune 

Sorin Câmpeanu, fost minis-

tru al Educaţiei.

„Termină înspăimântător 

de puţini! Ce fac cu ei după a-

ceea? Nu sunt nici formaţi pro-

fesional cum trebuie. Ajung să 

termine, n-au nici bacalaure-

atul, nu pot să meargă mai de-

parte, sunt pierduţi. Cred că 

avem vreo 150.000 de tineri în 

situaţia asta. E inacceptabil, e 

cea mai mare bogăţie a noas-

tră”, afi rmă Adrian Curaj, fost 

ministru al Educaţiei.

Ministerul Educaţiei propune o schimbare majoră privind admiterea la liceu

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cu o promovabilitate 

de 88%, Clujul se menţi-

ne pe locuri fruntaşe în 

ţară după mediile la 

Evaluarea Naţională. 13 

elevi au reuşit să obţină 

media 10 la aceste exa-

mene de fi nal de clasa 

a opta. 11 elevi provin 

de la licee şi şcoli 

din Cluj-Napoca, unul 

din Gherla, iar un elev 

de la o şcoală din comu-

na Aghireş.

În 2017, cel puţin 21 de elevi 

din judeţul Cluj au reuşit să 

obţină media 10 la evaluarea 

naţională de la fi nalul clasei a 

opta. Monitorul a stat de vor-

bă cu o elevă care a făcut, anul 

acesta, cinste Clujului.

„Nota e munca mea”

Rebeca Ioana Rus de la Li-

ceul Teoretic „Petru Maior” 

din Gherla spune că subiec-

tele din acest an au fost acce-

sibile. Aceasta a mai explicat 

faptul că nota ei de 10 nu a 

venit peste noapte, ci este re-

zultatul muncii din ultimii ani. 

„Nota 10 reprezintă munca 

depusă pe parcursul mai mul-

tor ani”, spune tânăra.

„Subiectele mi s-au părut a 

fi  ok pentru nivelul la care am 

lucrat la clasă. Nota pe care 

am obţinut-o reprezintă mun-

ca mea depusă pe parcursul 

mai multor ani, ceea ce mi-a 

dat siguranţă. Sunt mândră, 

este o realizare pentru mine. 

La matematică, la nivel mediu 

au fost câteva exerciţii care au 

dat bătăi de cap, dar nu ceva 

care să aibă o soluţie foarte 

grea”, spune eleva.

Întrebată despre utilitatea 

acestor examene, Rebeca spune: 

„Aceste examene sunt utile, evi-

dent, deoarece trebuie să se fa-

că diferenţa între abilităţile ele-

vilor. Ne orientează, de aseme-

nea, şi înspre profi lul potrivit. 

Deocamdată, sunt mulţumită de 

învăţământul românesc”.

Rebeca munceşte mult şi 

este convinsă că eforturile ei 

nu vor fi  în zadar. Eleva vrea 

să studieze matematică-infor-

matică la Liceul „Petru Ma-

ior” din Gherla. Întrebată des-

pre planurile de viitor, tână-

ra vrea să urmeze medicina, 

dar preferabil în străinătate.

Rezultate mai slabe 
decât anul trecut

Rezultatele finale înre-

gistrate la Evaluarea Naţi-

onală a absolvenţilor de cla-

sa a VIII-a, sesiunea 2017 

(după soluţionarea contes-

taţiilor) au arătat că jude-

ţul Cluj a rămas pe locul al 

II-lea pe ţară, ca şi înainte 

de contestaţii. De aseme-

nea, după contestaţii nu au 

mai fost elevi care să aibă 

medii de 10, în afară de cei 

21 anunţaţi iniţial.

Potrivit Ministerului Edu-

caţiei, distribuţia judeţelor 

cu procentaje superioare în 

privinţa mediilor peste 5 ara-

tă astfel: Brăila (92,5%), Cluj 

(90%), Prahova (87,6%), 

Bucureşti (87,2%) şi Galaţi 

(85,6%). În judeţul Cluj, 

3.945 de elevi de clasa a VI-

II-a au susţinut examenele 

de evaluare naţională.

Ei sunt ELEVII DE ZECE ai Clujjului.
„Nota reprezintă munca mea pe parcursul mai multor ani”
Cine sunt cei 13 elevi din judeţul Cluj care au reuşit să obţină medii de 10 la examenul de Evaluare Naţională?

În 2017, cel puţin 21 de elevi din judeţul Cluj au reuşit să obţină media 10 la evaluarea naţională

Aceștia sunt elevii care au reușit să obţină media 10 la 
Evaluare Naţională 2018

•  Carina Maria Albu – Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” 
Cluj-Napoca

•  Ștefan Bia – Școala Gimnazială „Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca

• Mara Crișan – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca

•  Alex Matei Ignat – Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” 
Cluj-Napoca

• Miruna Koșa – Liceul Teoretic „Elf” Cluj-Napoca

•  Alexia Cosmina Neag – Liceul Teoretic „Avram Iancu” 
Cluj-Napoca

• Maria Elena Niculae – Liceul Teoretic “Elf” Cluj-Napoca

•  Cătălina Antonia Petruș – Liceul Teoretic “Avram Iancu” 
Cluj-Napoca

•  Alexandra Pop – Școala Gimnazială Aghireșu-Fabrici, comu-
na Aghireș

•  Miruna Elena Popa – Liceul Teoretic „Avram Iancu” 
Cluj-Napoca

• Rebeca Ioana Rus – Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla

• Miruna Sandea – Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca

• Bianca Susa – Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca

De asemenea, 672 de elevi au avut media între 9 și 10.

13 cu noroc pentru elevii clujeni

București – 53 de note de 10

Iași – 32 de note de 10

Prahova – 14 note de 10

Cluj – 13 note de 10
Constanţa – 13 note de 10

Bihor – 11 note de 10

Suceava – 10 note de 10

Brăila – 9 note de 10

Galaţi – 9 note de 10

Timiș – 8 note de 10

Topul judeţelor cu cele mai multe note de 10

Ministerul Educaţiei a centralizat rezultatele la Evaluarea 
Naţională, iar statistica generală arată că puţin peste 70% 
dintre elevii care au susţinut probele au reușit să obţină 
medii mai mari sau egale cu 5, un număr de 319 candidaţi 
primind media 10.

„Situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de can-
didaţi prezenţi, un număr de 104.972 de candidaţi a obţinut 
medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) – 73,5%. Dintre aceș-
tia, 319 candidaţi au încheiat examenul cu media generală 
10 (zece). Rata de participare a fost de 94,8%: 142.847 de 
candidaţi prezenţi dintr-un total de 150.603 elevi înscriși”, 
au precizat reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, 
printr-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, la proba de Limba și literatura română 
au obţinut note peste 5 (cinci) 118.969 de candidaţi (83%), 
în timp ce 2.089 de candidaţi au fost notaţi cu 10 (zece). La 
proba de Matematică 87.577 de candidaţi (61,3%) au note 
peste 5 (cinci), iar 1.903 candidaţi au obţinut nota 10 (zece).

Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o 
pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se reali-
zează admiterea în clasa a IX-a.

Rezultatele la nivel naţional

REBECA IOANA RUS | elevă la Liceul Teoretic „Petru Maior”

 „Subiectele mi s-au părut a fi 
ok pentru nivelul la care am 
lucrat la clasă. Nota pe care
am obţinut-o reprezintă munca 
mea depusă pe parcursul 
mai multor ani, ceea ce mi-a 
dat siguranţă. Sunt mândră, 
este o realizare pentru mine. 
La matematică, la nivel mediu 
au fost câteva exerciţii care 
au dat bătăi de cap, dar 
nu ceva care să aibă o soluţie 
foarte grea“
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Iranul nu intenţionează 

să extindă raza de acţi-

une a rachetelor deoare-

ce acestea deja acoperă 

un perimetru de 2.000 

de km, suficient pentru 

a proteja ţara, a anunţat 

comandantul 

Gardienilor Revoluţiei, 

în contextul creşterii 

presiunilor exercitate de 

Statele Unite, potrivit 

Reuters.

Guvernul iranian a refu-

zat din nou reluarea negoci-

erilor cu preşedintele SUA, 

Donald Trump, în privinţa ca-

pacităţilor militare şi a influ-

enţei acestei ţări în regiune, 

spunând că asemenea discu-

ţii ar contraveni valorilor re-

publicii islamice. 

Trump a retras Statele U-

nite din acordul semnat în 

2015 între Iran şi celelalte 

puteri mondiale care au li-

mitat activitatea nucleară a 

Teheranului în schimbul im-

punerii unor sancţiuni. 

El a spus că înţelegerea a 

fost profund incorectă deoa-

rece acordul nu a limitat pro-

gramul de rachete balistice 

al Iranului şi nici nu a dus la 

retragerea sprijinului oferit 

de Teheran în conflictele din 

Siria, Irak şi Yemen, preci-

zând că Washingtonul ar pu-

tea să impună noi sancţiuni 

Teheranului. 

”Avem capacitatea tehni-

că de a creşte raza de acţiu-

ne a rachetelor noastre, dar 

acest lucru nu intră în vede-

rile noastre din moment ce 

majoritatea ţintelor strategi-

ce ale inamicilor noştri se si-

tuează în afara acestor 2.000 

de kilometri. Această distan-

ţă este suficientă pentru pro-

tejarea republicii islamice...”, 

a declarat generalul Moha-

mmad Ali Jafari, citat de agen-

ţia de ştiri Tasnim.

Iranul nu intenţionează 
să extindă raza de acţiune 
a rachetelor

Forţele armate ale Statelor 

Unite au suspendat toate pla-

nurile privind desfăşurarea 

exercţiilor militare din Coreea 

de Sud, care ar fi  trebuit să 

aibă loc în luna august, a 

anunţat Pentagonul, relatează 

site-ul Politico.eu.

Anunţul a fost făcut la o săp-

tămână după ce preşedintele 

american Donald Trump a decis 

să suspende exerciţiile militare 

din Coreea de Sud, în schimbul 

angajamentului Phenianului de 

a lua măsuri pentru denucleari-

zarea Peninsulei Coreene.

Aproximativ 17.500 de militari 

americani au participat la exerci-

ţiul Ulchi Freedom Guardian de 

anul trecut, inclusiv 3.000 de mi-

litari trimişi special în Coreea de 

Sud pentru acest exerciţiu.

„Încă mai coordonăm acţiuni-

le suplimentare. Nu a fost luată ni-

cio decizie privind exerciţiile ulte-

rioare”, a declarat Dana White, pur-

tătoare de cuvânt a Pentagonului.

Aceasta a informat că secre-

tarul Apărării, Jim Mattis, secre-

tarul de Stat, Mike Pompeo şi 

consilierul pentru Securitate na-

ţională, John Bolton, se vor în-

tâlni la Pentagon pentru a discu-

ta despre măsurile următoare.

„Decizia nu are niciun im-

pact asupra exerciţiilor din Pa-

cifi c, desfăşurate în afara Core-

ei de Nord”, a adăugat White.

Pentagonul anunţă 
suspendarea exerciţiului 
militar americano-coreean

Mai multe persoane au fost 

rănite în urma unui atac 

armat produs luni seară în 

oraşul Malmo, situat în 

sudul Suediei, afi rmă surse 

citate de presa locală.

Incidentul armat a avut loc 

luni seară în zona Drottningga-

tan, situată în centrul oraşului 

suedez Malmö, informează pu-

blicaţia Sydsvenskan.

Cel puţin cinci persoane au 

fost rănite, trei fi ind în stare gra-

vă, după ce un individ a des-

chis focul.

Poliţia a comunicat că inci-

dentul s-a încheiat şi că situa-

ţia este sub control. "Am izolat 

perimetrul şi audiem martori", 

a declarat Stephan Soderholm, 

un purtător de cuvânt al Poliţi-

ei suedeze, citat de agenţia de 

presă TT.

Martori citaţi de publicaţia 

Aftonbladet au declarat că au 

fost trase 15-20 de focuri cu o 

armă semiautomată.

Poliţia nu a oferit detalii des-

pre incident, dar pare să exclu-

dă ipoteza unui act terorist.

Atac armat în oraşul 
suedez Malmo

Un fost angajat pentru 

operaţiuni de spionaj 

electronic al CIA a fost 

inculpat luni pentru că 

a transmis pentru 

Wikileaks instrumente 

de piratare a agenţiei 

de informaţii americane, 

unul din dosarele cele 

mai păguboase pentru 

imaginea CIA în ultimii 

ani, potrivit AFP şi dpa.

Joshua Schulte, 29 de 

ani, a fost acuzat că a di-

vulgat informaţii nespecifi-

cate despre capacităţile de 

colectare a informaţiilor de 

către Central Intelligence 

Agency (CIA) unui grup 

identificat doar ca „Organi-

zaţia-1”, care apoi a publi-

cat informaţiile pe internet.

În timp ce actul de acuza-

re nu furnizează alte detalii, 

avocatul lui Joschua Schulte 

a indicat în documente ante-

rioare că ancheta s-ar referi 

la scurgerea către Wikileaks 

a colecţiei „Vault 7”, instru-

mente de piratare, malware, 

viruşi informatici, troieni fo-

losiţi de CIA pentru a spiona 

calculatoare.

Wikileaks a început să 

publice cele 8.761 de docu-

mente din „Vault7” în mar-

tie 2017, punând în mare în-

curcătură agenţia şi furni-

zând piraţilor informatici 

profesionişti şi amatori din 

lumea întreagă aceleaşi in-

strumente ca şi cele utiliza-

te de spionii americani.

„Sursa doreşte să lanseze 

o dezbatere publică asupra 

securităţii, creării, utilizării, 

proliferării şi controlului de-

mocratic al armelor ciberne-

tice”, declarase la vremea re-

spectivă Wikileaks.

Aceasta a fost una dintre 

scurgerile de secrete strict pă-

zite ale comunităţii de infor-

maţii americane, alarmându-i 

pe înalţii responsabili de se-

curitate în guvern.

Ofi ciali americani au de-

clarat de atunci că scurgeri-

le din „Vault7”, combinate 

cu scurgeri din email-urile 

private ale candidatei demo-

crate Hillary Clinton în cur-

sul alegerilor prezidenţiale 

din 2016, făceau din Wiki-

leaks un serviciu de infor-

maţii extern ostil.

Joschua Schelte era sus-

pectat de la început. El fuse-

se inculpat în septembrie 2017 

pentru posesia pe calculato-

rul său a unei importante co-

lecţii de înregistrări video pe-

do-pornografi ce.

În actul de acuzare al ma-

relui juriu de luni, el a fost 

inculpat pentru 13 capete de 

acuzare, între care pentru furt 

şi scurgere de informaţii cla-

sifi cate, precum şi pentru pe-

do-pornografi e.

„Schulte a trădat această 

naţiune şi pur şi simplu şi-a 

violat victimele. În calitate 

de angajat al CIA, el a depus 

jurământul să protejeze a-

ceastă ţară, dar a pus-o în 

pericol în mod fl agrant prin 

transmiterea de informaţii 

clasifi cate”, a declarat Willi-

am Sweeney Jr., director ad-

junct al CIA.

Fost agent al CIA, inculpat 
ca sursă a Wikileaks
Wikileaks a început să publice cele 8.761 de documente 
din „Vault7” în martie 2017, punând în mare încurcătură CIA.

Europa şi Statele Unite nu 

au „acelaşi model de civili-

zaţie” şi nu împărtăşesc 

„anumite valori”, a declarat 

marţi purtătorul de cuvânt 

al guvernului francez, 

Benjamin Griveaux, care 

reacţie la imaginile catalo-

gate drept „şocante” cu 

copii separaţi de părinţii lor 

la frontiera mexicană de 

către autorităţile americane, 

relatează AFP şi Reuters.

„Nu vreau să se întâmple în 

Europa ceea ce se întâmplă în 

SUA”, a subliniat Benjamin Gri-

veaux la postul de televiziune 

France 2.

„Nu avem acelaşi model 

de civilizaţie. Evident, nu îm-

părtăşim anumite valori. A-

ceste imagini sunt şocante. 

Evident, noi suntem aici pen-

tru a apăra un ideal euro-

pean, care este un ideal al 

păcii, al libertăţii”, a mai spus 

purtătorul de cuvânt al gu-

vernului francez.

Preşedintele american a 

afi rmat luni că nu va lăsa ca 

SUA să devină "o tabără pen-

tru imigranţi", în ciuda scan-

dalului provocat de separarea 

a peste 2.400 de minori de pă-

rinţii lor fără documente.

Pentru a-şi susţine afi rma-

ţiile, el a invocat spectrul cri-

zei migratorii în Europa, ne-

ezitând să se exprime împo-

triva cancelarului german An-

gela Merkel în criza politică 

ce ameninţă coaliţia acesteia.

În acest sens, Benjamin Gri-

veaux a făcut apel la „apăra-

rea solidarităţii europene îm-

potriva populismelor”, în con-

textul în care Angela Merkel 

şi preşedintele francez Emma-

nuel Macron se întâlnesc marţi 

la Berlin în încercarea a a afi -

şa o poziţie unită cu 10 zile 

înainte de un summit al UE.

Franţa spune că Europa şi SUA nu au „acelaşi model de civilizaţie”

Joshua Schulte, 29 de ani, a fost acuzat că a divulgat informaţii 
nespecifi cate despre capacităţile de colectare a informaţiilor 
de către CIA unui grup identifi cat doar ca „Organizaţia-1
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PUBLICITATE

LICITAȚIE PUBLICA

privind organizarea licitaţiei pentru inchirierea următoarelor suprafete: de 33,74 mp din 
imobilul cladire “dispensar veterinar Vlaha” situat in satul Vlaha nr. 173, de 50 mp din 
imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 A și de 25 mp din imobilul cladire situat in 

satul Liteni nr. 177

Organizatorul licitaţiei:Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul CLUJ , număr 
de telefon;0264374271 , fax: o264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitaţiei: 02 iulie 2018, ora 10 pentru închirierea suprafeţei de 
33,74 mp din imobilul cladire „dispensar veterinar Vlaha“ situat in satul Vlaha nr. 173   
                           : 02 iulie 2018 ora 11 pentru închirierea suprafeţei de 
50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 A

              : 02 iulie 2018 ora 12 pentru închirierea suprafeţei de 
25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177

La data mentionata mai sus se vor deschide ofertele depuse.

Locul desfășurării licitaţiei: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj( sediul 
primariei )

Tipul licitaţiei:licitaţie publică cu strigare

Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor – Legii nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modifi carile si completarile ulterioare 
– art 123, prevederilor art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 
,cu modifi carile si completarile ulterioare si ale Hotararii Consiliului Local Savadisla cu nr. 
35, nr. 36, nr. 37/30.05.2018

Data și ora-limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru înscrierea la licitaţie: 
29 iunie 2018 ,ora 14,00

Obiectul și durata închirierii:

1. Se inchiriaza suprafata de 33,74 mp din imobilul cladire “dispensar veterinar Vlaha” situat 
in satul Vlaha nr. 173, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Închirierea imobilului se face pentru activităţi de cabinet veterinar.

2. Se inchiriaza suprafata de 50 mp din imobilul cladire situat in satul Vlaha nr. 47 A pe 
o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Închirierea imobilului se face pentru activităţi de farmacie.

3. Se inchiriaza suprafata de 25 mp din imobilul cladire situat in satul Liteni nr. 177 pe 
o perioada de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Închirierea imobilului se face pentru activităţi de farmacie.

Condiţii de participare: in conformitate cu cerintele caietului de sarcini pentru fi ecare 
suprafată închiriată în parte.

Cuantumul și forma garanţiei de participare: Taxa de participare la licitatie este 20 lei 
și nu se restituie, iar valoarea garanţiei de participare este de 200 lei.

Caietul de sarcini aferent licitatiei publice poate fi  achizitionat de la sediul Primariei 
Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, judetul CLUJ, - registratura, contra 
unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.

Ministerul Sănătăţii a pus 

în dezbatere publică un 

proiect de hotărâre de 

Guvern care prevede inter-

zicerea vânzării băuturilor 

energizante persoanelor 

cu vârste sub 18 ani, dar 

şi comercializarea acesto-

ra prin automate.

Proiectul prevede şi inter-

zicerea comercializării băutu-

rilor energizante în unităţi sa-

nitare, în incinta şi la o dis-

tanţă mai mică de 50 metri 

faţă de orice punct de acces 

în unităţi de învăţământ, cu 

excepţia unităţilor de învăţă-

mânt superior. Distanţa se va 

măsura pe lungimea drumu-

lui public.

„Prezenta hotărâre are 

drept scop protejarea sănătă-

ţii populaţiei din România 

prin stabilirea unor măsuri 

privind prevenirea şi limita-

rea efectelor consumului de 

băuturi energizante de către 

populaţie, prin interzicerea 

comercializării băuturilor 

energizante către minori, prin 

desfăşurarea de activităţi de 

informare şi educare a popu-

laţiei şi informarea consuma-

torilor cu privire la efectele 

consumului de băuturi ener-

gizante asupra sănătăţii”, se 

arată în proiect.

Potrivit documentului, 

Ministerul Sănătăţii şi Au-

toritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Sigu-

ranţa Alimentelor, prin struc-

turile de specialitate, pot să 

solicite producătorilor, dis-

tribuitorilor sau importato-

rilor de băuturi energizan-

te, pentru fi ecare marcă sau 

tip, documente, inclusiv bu-

letine de analiză, care să de-

monstreze conformitatea 

produselor cu legislaţia în 

vigoare. Amenzile prevăzu-

te în proiect sunt cuprinse în-

tre 5.000 şi 20.000 de lei.

În document se menţio-

nează că produsele introdu-

se pe piaţă sau etichetate îna-

inte de 1 iulie 2018 care nu 

respectă cerinţele pot fi  co-

mercializate până la epuiza-

rea acestor stocuri. Proiectul 

este pus în dezbatere pu-

blică până pe 25 iulie.

Ministerul Sănătăţii propune 
interzicerea comercializării băuturilor 
energizante persoanelor sub 18 ani

Ai arsuri la stomac, 

te balonezi deseori şi 

întregul tău organism pare 

să nu mai funcţioneze aşa 

cum trebuie? Treci prin 

toate astea şi te gândeşti 

să urmezi un program 

serios de detoxifi ere? 

Există soluţii. Înainte de 

toate, e indicat să intro-

duci în programul tău de 

viaţă câteva alimente ce îţi 

vor revigora metabolismul 

şi te vor ajuta să ai mai 

multă energie. Cu alte 

cuvinte, te vor readuce pe 

linia de plutire.

Sfecla

Sfecla conţine multiplii 

antioxidanţi, iar aceştia au 

proprietăţi de curăţare şi de-

toxifiere. Ba mai mult, con-

tribuie la eliminarea deşeu-

rilor din ficat, astfel încât 

acestea să poată fi livrate 

mai rapid din organism. De 

asemenea, sfecla este o sur-

să uimitoare de fibre şi vi-

tamina C, care acţionează 

împreună pentru a curăţa 

sistemul digestiv.

Rodia

O jumătate de cană de ro-

die oferă 3,5 grame de fi bre, 

aşa că poate avea grijă de să-

nătatea ta digestivă. Acest su-

perfruct este, de asemenea, 

ambalat cu polifenoli, un grup 

de antioxidanţi ce ajută la cu-

răţarea radicalilor liberi şi la 

combaterea infl amaţiei.

Usturoiul

Usturoiul activează enzi-

mele hepatice şi susţine în-

treg procesul de curăţare al 

organismului. Nu numai că 

este cel mai efi cient agent an-

timicrobian (cu aproape 40 de 

agenţi anti-bacterieni, para-

ziţi şi virali), dar conţine, de 

asemenea, o cantitate mare 

de vitamina C, care stimulea-

ză imunitatea şi susţine func-

ţia hepatică.

Apa

Unul dintre primele sem-

ne de deshidratare este obo-

seala. Apa poate fi  una din-

tre cele mai rapide metode 

de a obţine un impuls ener-

getic şi de a accelera meta-

bolismul. Consumată frec-

vent, apa ţine la distanţă ga-

zele şi balonarea. Bea apa 

caldă cu lămâie , mai ales 

dimineaţa, poate face şi mi-

nuni. Acidul citric pe care îl 

conţin lămâile ajută la eli-

minarea toxinelor din orga-

nism şi la obţinerea unui ab-

domen plat.

Kefi rul

Kefirul este o sursă bo-

gată de probiotice (bacterii 

bune), care nu numai că 

ajută la atenuarea proble-

melor digestive, dar poate 

ajuta şi imunitatea, funcţia 

creierului, chiar şi gestio-

narea greutăţii. Spre deose-

bire de alte alimente, kefi-

rul conţine mai multe tul-

pini de bacterii benefice, 

iar lactoza din interior a 

fost neutralizată.

Orzul

Orzul poate reduce atât ni-

velul zahărului din sânge, cât 

şi pofta de mâncare. După ce 

au consumat pâine pe bază 

de orz timp de trei zile, în tim-

pul micului dejun, prânzului 

şi cinei, participanţii la un stu-

diu au prezentat o creştere a 

hormonilor intestinali care re-

glează metabolismul şi pofta 

de mâncare. Cercetătorii sus-

ţin că acest lucru se datorea-

ză rolului pe care îl joacă fi -

brele dietetice în stimularea 

bacteriilor intestinale bune.

Ardeiul

Indiferent de culoare, ar-

deii au puţina calorii şi un 

conţinut ridicat de antioxi-

danţi, contribuind la scăderea 

infl amaţiei în organism. Aceş-

tia conţin, de asemenea, o 

cantitate decentă de fi bre, aşa 

că ajută tranzitul intestinal. 

Ardeii roşii ar putea stimula 

metabolismul prin activarea 

termogenezei (un proces me-

tabolic în care organismul ar-

de calorii pentru a produce 

căldură). ” (csid.ro)

7 alimente pentru detoxifiere 
şi un metabolism bun
Câteva alimente au rolul de a revigora metabolismul şi de a ne readuce pe linia de plutire.

O dietă sănătoasă reprezintă alegerea corectă a unor alimente care să îți ajute organismul să consume calorii pentru a produce energie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane în-
chise, acte, la preţ intră garaj spa-
ţios, care se poate transforma în 
locuinţă, loc de parcare 13 mp, 
întabulat, cart. Zorilor. Se acceptă 
intermediari doar cu împuternici-
re notarială, preţ 130000 euro. 
Tel. 0771-136002. (3.7)

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-182440.

TERENURI

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 arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (7.7)

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, supr. 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 mp, 
preţ 20 euro/mp, negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0745-182440.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cartierul 
Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat complect, centrală proprie, 
zonă liniștită, ocupabil din 
01.07.2018. Exclus agenţii. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

SERVICII

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
plachez în polistiren, vopsesc în 
ulei, repar șpaleţi, trag glet, 
vopsesc în ulei. Ofer calitate, se-
riozitate maximă, punctualitate. 
Cei interesaţi mă pot contacta la 
0747-311391. (1.7)

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-

tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (3.6)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contac-
ta la 0759-101504. (3.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (3.7)

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, orice 
tip de marfă și materiale. Oferte 
pentru contracte sau închiriere aș-
tept la tel. 0741-100529. (3.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

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

¤ Vând WV POLO, an fabricaţie 
2002, motor 1,4, benzină, stare 
perfectă de funcţionare, necesită 
mici reparaţii la caroserie. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (3.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (3.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, 
”Poljot”,”Pobeda”,”Raketa”, origi-
nal, toate în stare foarte bună și 
6 buc colecţie de ceasuri de buzu-
nar de epocă cu lanţuri și cutie. 
Sunaţi la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (3.7)

¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”, “Zorky 5”, ”FED2 – Smena“, 
în perfectă stare de funcţionare. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (3.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (3.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (3.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (3.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 

0758-568676. (3.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 
0735-176040. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (7.7)

¤ Vând canapea extensibilă, nouă, 
culoare piersică, cuvertură vernil, în 
stare excelentă, preţ 350 RON, ne-
gociabil. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0744-440658. (7.7)

TELEFOANE

¤ Ofertă! Vând MOTOROLA MOTO 
E4 Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 13 
MP, 3 GB RAM, 5000 mAh (l-am 
primit cadou), preţ 600 RON. Pen-
tru alte informaţii sunaţi la tel. 
0741-455348. (12.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (5.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (5.20)

DIVERSE

¤ Vând covor cu chenar și meda-
lion, culoare fond bej cu grenă și 
negru, cu dim. 3,50 x 2,50 m, 
strare foaret bună, preţ 30 RON/
mp. Penttru alte informaţii sunaţi 
la tel. 0744-309401. (7.7)

¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (7.7)

¤ Vând pat de plajă, nou, cu cadru 
metalic, material rezistent, preţ 
130 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0742-827432. (7.7)

¤ Vând rulotă, înmatriculată, do-
tată cu panou solar, în Florești. 
Informaţii la telefon 
0756-076734.PROPRIETARI str. 
Regele Ferdinand nr. 16, 
Cluj-Napoca, C.I.F. 15009717

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de hai-
ne, încălţămite, și multe alte lu-
cruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (3.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Inf. la telefon 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (3.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 

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.

foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pano-
plie pentru expus ceasurile. Infor-
maţii la tel. 0759-020427. (3.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa Romană, nr. 15B, 
vinde la a 5-a licitaţie publică, în 
data de 04.07.2018, ora 10.00, 
bunurile mobile constând în: Denu-
mirea bunului mobil. Descriere su-
mară, Drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este 
cazul: Nu sunt. Preţul de evaluare 
sau de pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA (lei): 1. Autotractor Man, an 
fabricaţie 2004, km parcurși – 
1.119.158 km motorină, capacit. 
cilindrică 12816, 33.750 lei; 2. Au-
totractor Volvo, km parcurși 
410.339 km, anul fabricaţiei 1997, 
motorină, capacit. cilindrică 12130, 
21.200 lei; 3. Autotractor Iveco 
Cursor, km parcurși 577.000 km, 
anul fabricaţiei 2000, motorină, ca-
pacit. cilindrică 10.308, 13.400 lei; 
4. Semiremorcă Fligl, an fabricaţie 
2007, sarcină maximă 35.000 kg, 
9450 lei; 5. Semiremorcă Krone, 
an fabricaţie 2002, sarcină maximă 
36.000 kg, 9.000 lei; 6. Semire-
morcă Krone, an fabricaţie 2000, 
sarcină maximă 36.000 kg, 7.450 
lei; 7. Semiremorcă Kogel, an fabri-
caţie 1998, sarcină maximă 
28.500 kg, 5.600 lei; 8. Semire-
morcă Krone, an fabricaţie 1992, 
sarcină maximă 35.500 kg, 6.000 
lei. Cota TVA/ neimpozabil/ scutit 
*): 19%. Bunuri proprietatea debi-
torului SC EUROLAND EXPRESS 
SRL, preţul de evaluare sau de por-
nire a licitaţiei fi ind conform tabelu-
lui de mai sus. Informaţii suplimen-
tare pot fi  obţinute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 15, telefon 0264.314941, 

interior 127 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro – 
anunţuri – vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 
Turda, str. P-ţa Romană, nr. 15B, 
vinde la a 6-a licitaţie publică, în 
data de 04.07.2018, ora 11.00, 
bunurile mobile constând în: Denu-
mirea bunului mobil. Descriere su-
mară, Drepturile reale și privilegiile 
care grevează bunurile, dacă este 
cazul: Nu sunt. Preţul de evaluare 
sau de pornire al licitaţiei, exclusiv 
TVA (lei): 1. Autotractor N3 Scania, 
an fabricaţie 2001, km parcurși – 
1846.549 km, motorină, capacit. 
cilindrică 10640 cmc, 20750 lei; 2. 
Semiremorcă prelată, an fabricaţie 
1995, sarcină maximă 29.200 kg, 
15420 lei. Cota TVA/ neimpozabil/ 
scutit *): 19%. Bunuri proprietatea 
debitorului SC BOCOS TRANS SRL, 
preţul de evaluare sau de pornire a 
licitaţiei fi ind conform tabelului de 
mai sus. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul SFM Turda, 
str. P-ţa Romană, nr. 15B, camera 
8, telefon 0264.314941, interior 
130 sau accesand pagina de inter-
net a ANAF, www.anaf.ro – anun-
ţuri – vânzarea prin licitaţie a bunu-
rilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Subscrisa MARC FAST SRL nr. 
înregistrare J12/2385/2013, a-
vând CUI 32067491 declarăm 
pierdut Certifi cat Constatator nr. 
42341 din 09.07.2013 la SEDIU și 
la BENEFICIAR. Le declarăm nule.

¤ S.C. SAMAUTO SERV S.R.L. 
identifi cat J12/1286/2009, RO 
25675909 pierdut Centifi cat Con-
statator întregistrat sub numărul 
559599 din 30.10.2012. Se de-
clară nul.

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu, în 
calitate de administrator judiciar al societăţii Azureus 
Construct S.R.L., Cluj-Napoca (în insolvenţă, in insolvency, 
en procedure collective), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Horea, nr. 10, ap. 5, judeţ Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/1165/2015, C.U.I. 33588536, prin 
Sentinţa civilă nr. 1062 pronunţată în ședinţa publică din 
data de 14.06.2018, în dosarul nr. 373/1285/2018, afl at 
pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ

Toţi creditorii societăţii Azureus Construct S.R.L. 
(Cluj-Napoca, str. Str. Horea, nr. 10, ap. 5, judeţ Cluj) că 
faţă de această societate a fost deschisă procedura insolvenţei 
în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în 
consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de 
admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor 
este 02.08.2018;

2. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea 
și publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a 
tabelului preliminar al creanţelor este 24.08.2018;

3. Termenul pentru depunerea contestaţiilor formulate 
împotriva tabelului preliminar al creanţelor, cu privire la 
creanţele și drepturile trecute, sau, după caz, netrecute de 
administratorul judiciar în tabelul preliminar de creanţe 
este de 7 zile de la publicarea tabelului preliminar de 
creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului de creanţe este 27.09.2018.

Prima adunare a creditorilor societăţii Azureus Construct 
S.R.L. va avea loc în data de 30.08.2018, ora 15.00, la 
sediul SOLVENDI SPRL din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II, jud. Cluj.

AVIZ DE MEDIU

SC TSI INVEST SRL in calitate de titular, anunta publicul 
interesat asupra declansarii etapei de incadrare in vederea 
obtinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 pentru 
Elaborare PUZ pentru extindere imobil existent de la P la 
P+2E+ER si schimbare de destinatie in cladire cu functiuni 
mixte: comert la parter si servicii la etaj, imprejmuire, in 
comuna Floresti, sat Floresti, str Avram Iancu nr. 164, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultata la sediul SC 
TSI INVEST SRL, din jud. Cluj, municipiul Cluj Napoca , str 
Victor Babes nr. 35, din data de 20.06.2018, intre orele 9-14.

Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pana la data de 07.07.2018, la APM Cluj Napoca, 
calea Dorobantilor nr 99, blocul 9B, cod 400609, telefon: 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro in zilele de luni- vineri, intre orele 9-14.
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Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Studio mondial

14:00 Telejurnal

14:30 Studio mondial

14:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018

15:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018: 
Portugalia – Maroc

17:00 Telejurnal

17:20 Studio mondial

17:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018

18:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018: 
Uruguay – Arabia Saudită

20:00 Telejurnal

20:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018

21:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018: Iran - 
Spania

23:05 Studio mondial

23:40 Pariu Mondial

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Fructul oprit

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Ostatici

23:15 Știrile Pro Tv

23:30 Lunetistul 2

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:00 Focus din inima 
României

13:30 Teleshopping

14:00 Săptămâna nebunilor

16:00 Capri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Cronica cârcotașilor

20:30 Cursa nebunilor

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Săptămâna nebunilor

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 Cine-i Chefu'?

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Știri

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FCSB – ACS Poli Timișoara

15:30 Teleshopping

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC CFR Cluj – AFC Astra 
Giurgiu

18:30 Liga Magazin

19:30 Știri

20:00 Demonstrativ de tenis: 
Team Romania - Team World

23:30 Studio Sports Festival 
Cluj - Demonstrativ de tenis

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 
lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

Punctul de lucru Salina Turda

 Femeie de serviciu – 1 post
 Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Punctul de lucru Ştrand Durgău

 Femeie de serviciu – 3 posturi
 Cerintele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare 
de intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@
salinaturda.eu sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, 
nr.7, jud. Cluj.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 
Resurse Umane

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 

lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 

Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

 LUCRĂTOR ÎN BUCATĂRIE – 2 posturi

Cerintele postului: minim studii generale, curs de igienă, 

seriozitate

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare de 

intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@salinaturda.eu 

sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, nr.7, jud. Cluj.

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 

cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 

Resurse Umane

ANUNŢ DE MEDIU 

LIDL ROMANIA SCS pentru Varga Ladislau, Onet 
Gheorghe, Tisa Gheorghe, Tisa Dorina, Anghel Alexandru, 
Anghel Marioara, Fabian Ecaterina, Bogdan Ioan Anton, Pal 
Elisabeta, Pocs Levente, Pocs Vasile, Borbely Elisabeta, Pocs 
Erzebet, Pentek Elisabeta, cu sediul în judetul Ilfov, comuna 
Chiajna, sat Chiajna, str. Industriilor nr.19, ap. E05, anunță 
publicul interesat adupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul "Operatiuni notariale 
– alipire, construire magazin Lidl, sistematizare verticală, 
amenajări exterioare accese şi parcaje, amplasare post trafo, 
panouri fotovoltaice, organizare de şantier, branşamente şi 
racorduri la utiliăţti, amplasare totem şi panouri publicitare, 
împrejmuire, deviere reţele existente apă, canalizare şi 
electricitate (stâlpi)" propus a fi  realizat în orasul Huedin, 
Piața Victoriei și Protopop Aurel Munteanu, jud. Cluj.

Informațiile privind proectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, și la sediul 
titularului din comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Industriilor, 
nr. 19, ap. E05, județul Ilfov, în zilele de luni-vineri orele 
9:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției 
pentru Protecția Mediului Cluj, str. Calea Dorobanților, nr. 
99, jud. Cluj.
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Rugby: Ovidiu 
Melniciuc, convocat 
la echipa naţională
Echipa naţională de rugby mas-
culin a României dispută meciul 
de baraj cu reprezentativa 
Portugaliei în ultima etapă a 
Campionatului European (REIC). 
Partida dintre cele două naţio-
nale va avea loc pe 23 iunie pe 
Stadionul Naţional „Arcul de 
Triumf” din București, obiectivul 
României fi ind rămânerea în 
prima grupă valorică europea-
nă. Universitarul Ovidiu 
Melniciuc a fost convocat la lotul 
naţional pentru această etapă. 
Rugbystul are 24 de ani și este 
la a patra convocare.

Liga I: Încă o plecare 
de la FCSB

Gigi Becali a anunţat, marţi dimi-
neaţă, că Valerică Găman și 
Denis Alibec sunt la un pas de 
plecare la echipa lui Șumudică. 
FCSB i-a adus până acum pe 
Moruţan și Qaka, dar a punctat 
și la capitolul plecări. Artur Jorge 
și Vlad Achim au plecat de la 
echipa lui Becali, iar Marian 
Pleașcă va rămâne defi nitiv la FC 
Voluntari. Și Ionuţ Larie se pregă-
tește de "debarcarea" de la echi-
pa lui Dică, iar Găman și Alibec 
se pregătesc să-i calce pe urme. 
Fundașul central și-a pus condu-
cerea vicecampioanei în cap du-
pă o declaraţie făcută la fi nalul 
sezonului trecut, când FCSB a 
pierdut tilul în favoarea CFR-ului: 
"Găman, mai avem contract cu 
el, dar a spus și el niște lucruri 
care m-au deranjat. Când am 
mâncat bătaie la Iași, le-a zis ma-
sorilor: 'V-a văzut Dumnezeu! 
Credeţi că Dumnezeu doarme?' 
Cu alte cuvinte pe el nu-l interesa 
de echipă ci că nu joacă el. Nu 
poţi să câștigi cu o echipă în care 
e fi ecare pentru el. Cert este că 
vor pleca 5-6 jucători", a dezvă-
luit Gigi Becali, la fi nalul meciului 
în care a pierdut titlul, 1-0 cu 
Astra pe Arena Naţională, la sfâr-
șitul lunii mai.

Ana Maria Brânză, 
locul 6 la Campionatul 
European de scrimă
România a încheiat cu trei pre-
zenţe în Top 10, însă fără me-
dalie, proba individuală de spa-
dă feminin, luni, la Europenele 
de scrimă de la Novi Sad. Cea 
mai bună clasare a fost obţinu-
tă de Ana Maria 
Brânză-Popescu (33 de ani, lo-
cul 15 în clasamentul mondial) 
– campioana olimpică reușind 
să încheie pe locul șase, deși a-
ceasta a fost prima competiţie 
majoră de la revenirea pe plan-
șă, anunţată în octombrie 
2018. Retrasă temporar din 
sportul de performanţă după 
succesul cu echipa, de la Rio 
2016, Ana Maria Popescu a 
fost eliminată pe tabloul de 8 și 
s-a clasat la fi nal pe locul 6. 
Amalia Tătăran a încheiat con-
cursul pe locul 9, Maria Udrea 
– pe locul 10, iar Raluca 
Sbîrcia, pe locul 35.

Pe scurt

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj şi 

Napoca Baschet School au 

ajuns la un acord privind 

echipa de baschet feminin.

Carmin Popa ( foto centru) 

este noul antrenor al forma-

ţiei „U” Cluj.

Carmin Popa a mai fost an-

trenor secund la U18 şi U20 

la naţionala feminină a Ro-

mâniei, un an ca principal la 

U18 şi a promovat cu echipa 

de baschet masculin ”U” Cluj 

în Divizia A.

„Mă bucur pentru acest par-

teneriat pentru că am fost în 

acest mediu de juniori şi pot să 

vă spun că foarte multe fete au 

renunţat să mai joace baschet. 

Nu au avut şansa de a merge 

mai departe, iar prin acest par-

teneriat avem şi fete din trecut 

pe care putem să le promovăm. 

Mă bucur că sunt antrenor la 

echipa de senioare. Ştiu ce pre-

iau şi pot să vorbesc doar de bi-

ne despre conducerea care a fost 

înaintea noastră. Începând de 

azi vom structura echipa”, a de-

clarat Carmin Popa, noul antre-

nor al echipei clujene.

Clubul Napoca Baschet 

School a fost înfi inţat în 2013 

şi de atunci este o prezenţă 

constantă la turneele fi nale 

Under16 şi Under18 de bas-

chet feminin. Cu generaţii di-

ferite, echipele NBS au cuce-

rit titluri naţionale sau locuri 

pe podium, multe dintre jucă-

toare fi ind şi componente ale 

loturilor naţionale: Mihaela 

Maxim, Marina Sfârlea, Rober-

ta Boţ, Roberta Sălăţioan, An-

da Sărăcuţ, Daniela Ţopan, Ni-

colett Orban sau Irina Părău.

„Prin parteneriatul dintre 

CSU şi NBS clubul nostru va 

benefi cia de serviciile celor 

mai bune jucătoare produse 

de baschetul clujean, acor-

dând o mai mare atenţie ju-

cătoarelor formate la nivel lo-

cal şi naţional, cerinţă de al-

tfel obligatorie în campiona-

tul intern din sezonul 

2018/2019.” se anunţa intr-un 

comunicat de presă publicat 

de clubul Universitatea Cluj.

Cel mai probabil reunirea 

echipei de baschet va avea loc 

în luna august.

Baschet feminin: „U” Cluj are un nou antrenor
CARMIN POPA | noul 
antrenor al echipei 
”U” Cluj

 „Mă bucur pentru 
acest parteneriat 
pentru că am fost în 
acest mediu de juniori 
și pot să vă spun că 
foarte multe fete au 
renunțat să mai joace 
baschet. Nu au avut 
șansa de a merge mai 
departe, iar prin acest 
parteneriat avem și 
fete din trecut pe care 
putem să le 
promovăm. 
Mă bucur că sunt 
antrenor la echipa de 
senioare. Știu ce preiau 
și pot să vorbesc doar 
de bine despre 
conducerea care a fost 
înaintea noastră. 
Începând de azi vom 
structura echipa“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Bogdan Mara, directorul 

sportiv al grupării din 

Gruia, a precizat care sunt 

noutăţile legate de campa-

nia de achiziţii. De aseme-

nea, Mara a vorbit şi des-

pre situaţia lui Omrani.

„Suntem aproape de a fa-

ce câteva transferuri. Nu vă 

pot da detalii acum, dar sper 

ca în câteva zile totul să fi e 

clar”, a spus Mara. Chestio-

nat dacă printre jucătorii ca-

re vor îmbrăca tricoul CFR-ului 

în sezonul viitor se va afl a şi 

Cristi Săpunaru (34 de ani), 

legitimat acum la Kayseris-

por, fostul jucător al CFR-ului 

a replicat: „Săpunaru este 

bun prieten cu Edi, dar este 

sub contract, aşa că nu ne 

interesează. Dacă era liber de 

contract, era altceva. Suntem 

în discuţii cu trei, maximum 

patru jucători. Nu vom mai 

aduce mulţi fotbalişti, pen-

tru că avem un lot valoros, 

cu jucători care au câştigat 

campionatul, care au demon-

strat că au valoare.”

„La Omrani, situaţia este 

clară şi băiatul este liniştit. 

A vorbit şi Edi cu el şi i-a 

comunicat că vrea să conti-

nue la CFR”, a precizat ofi -

cialul ardelenilor.

Întrebat de ce nu-şi retra-

ge memoriul de la comisii da-

că vrea să continue la CFR, 

Mara a replicat: „Omrani nu-şi 

retrage memoriul pentru că 

este infl uenţat de un impre-

sar care vrea să câştige o su-

mă de bani de pe urma jucp-

torului. Am înţeles că este şi 

o persoană din familie, dar 

totul se va lămuri în câteva 

zile”, a mai spus Mara, la 

Digi Sport.

CFR Cluj şi-a afl at 
adversara din 
Champions League

La sediul UEFA de la Nyon 

s-au tras la sorţi, marţi, me-

ciurile din primele două tu-

ruri preliminare ale Ligii 

Campionilor.

CFR Cluj va intra în turul 

secund şi are de aşteptat o lu-

nă pentru a vedea cu cine va 

juca exact.

Potrivit tragerii la sorţi, ar-

delenii o vor întâlni pe câşti-

gătoarea dintre Malmo şi o 

echipă din faza preliminară a 

Champions League, nou intro-

dusă în acest sezon european.

FC Santa Coloma (Andor-

ra) – Drita (Kosovo) şi La Flo-

rita (San Marino) – Lincol 

Red Imps (Gibraltar) sunt se-

mifi nalele din turneul preli-

minar. Câştigătoarele se vor 

duela în fi nală, iar cine va 

triumfa o va întâlni pe Mal-

mo în turul I al preliminari-

ilor Champions League.

Malmo, o echipă 
grea pentru CFR

Cel mai probabil Malmo va 

fi  adversara celor de la CFR 

Cluj, suedezii fi ind net supe-

riori echipelor din turneul pre-

liminar. Malmo este în pre-

zent pe locul 10 în Suedia, cu 

15 puncte după 12 etape. Mal-

mo a câştigat de 20 de ori 

campionatul în Suedia, ulti-

ma dată în sezonul recent în-

cheiat. Echipa este antrenată 

de neamţul Uwe Rösler, iar 

valoarea lotului este de 13,8 

milioane de euro.

Jucătorii cu cea mai bună 

cotă sunt fundaşul danez Lasse 

Nielsen, 30 de ani, şi mijloca-

şul suedez Oscar Lewicki, 25 

de ani. Abii sunt cotaţi la 1,5 

milioane de euro. Căpitanul 

echipei este Markus Rosenberg, 

un atacant de 35 de ani.

Bogdan Mara: „Suntem aproape 
de a face câteva transferuri”
Ardelenii vor să facă o campanie de achiziții de răsunet, iar în fruntea listei se află mijlocașul  
Constantin Budescu (FCSB) și  fundașul Cristian Săpunaru (Kayserispor).

*  Ludogorets Razgrad 
(Bulgaria)

* Celtic (Scoţia)

* APOEL Nicosia (Cipru)

* Legia Varșovia (Polonia)

* FK Astana (Kazahstan)

* Garabag (Azerbaidjan)

* BATE Borisov (Belarus)

* Dinamo Zagreb (Croaţia)

*  Sheriff Tiraspol 
(Moldova)

* Malmo FF (Suedia)

Lista completă 
a echipelor din 
Champions League:

CFR Cluj va intra în turul secund şi are de aşteptat o lună pentru a vedea cu cine va juca exact în Champions League
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