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ADMINISTRAŢIE

Ştrandul municipal 
va fi reabilitat
Ştrandul Municipal va fi  reabilitat, dar nu 
îşi va schimba destinaţia.  Pagina 2

EDUCAŢIE

Un liceu din Cluj, 
în topul celor mai bune 
şcoli din România
Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” din 
Cluj a ajuns în top 10 cele mai bune licee 
din România.  Pagina 5

ACTUALITATE

David Ciceo, membru 
în Consiliul Director al 
Airport Council Europe
Director Aeroportului Cluj a fost ales 
în Consiliul Director al Adunării generale 
a Airport Council Europe.  Pagina 4

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

Elevii de 10 din Cluj-Napoca cer investiţii în şcoli şi actualizarea sistemului de învăţământ. 
„România este o ţară cu potenţial mare, sunt o grămadă de tineri extrem de inteligenţi, însă 
sistemul actual de învăţământ este la pământ”, consideră un elev de clasa a VIII-a. Pagina 5

ECONOMIE

Ion Sturza: „Vine o nouă criză. 
Sectorul rezidenţial, prima victimă”

POLITICĂ

Dan Şova, condamnat definitiv 
la trei ani de închisoare cu executare

O nouă criză economică se 
apropie, dar noi nu o vedem, 
iar primul afectat va fi  sectorul 
rezidenţial, care dă semnale de 
oboseală, a afi rmat, marţi, Ion 
Sturza, preşedintele Fribourg 
Capital, companie de investiţii 
care operează în Europa de Est.

„Vine criza. Este deja. Noi 
nu o vedem. Cu câteva săptă-
mâni în urmă am fost invitat 
şi am nimerit absolut acciden-
tal la o întâlnire a celor care 
dezvoltă imobiliare rezidenţi-
al şi am avut impresia că am 
nimerit la o şedinţă a alcooli-
cilor anonimi care se convin-
geau unul pe altul cât de fan-
tastică este piaţa din imobili-
are, cum va creşte şi că avem 
necesitate şi că salariile cresc, 
veniturile cresc şi aşa mai de-
parte. Mi-am dat seama că tre-

buie urgent închisă tema imo-
biliară. Partea de rezidenţiale, 
din analiza mea, dă semnale 
de oboseală şi va fi  prima vic-
timă. Nu va fi  ca în 2008 sau 
2010, va fi  mai degrabă un soft 
landing. Lucrurile se vor în-
tâmpla până la sfârşitul anu-
lui acesta. Al doilea sector ca-
re este pasibil de aterizare soft 
este partea de offi ce şi lucru-
rile se vor întâmpla într-o per-
spectivă de un an sau un an 
şi jumătate şi după aceea mer-
ge industria şi aşa mai depar-
te”, a spus Ion Sturza.

Acesta a afi rmat că atunci 
investitorii trebuie să aibă o 
viziune pe termen lung, cu o 
parte de fi nanţare foarte soli-
dă şi să nu depindă nici de ba-
nii cumpărătorului şi nici de 
cei ai băncilor.

Instanţa supremă l-a con-
damnat defi nitiv pe fostul se-
nator Dan Şova la trei ani de 
închisoare cu executare, în do-
sarul CET Govora, în care este 
acuzat de trafi c de infl uenţă. 
De asemenea, fostul director al 
CET Govora a primit muncă în 
folosul comunităţii.

DNA a dispus trimiterea în 
judecată a lui Dan Şova şi a 
fostului director general al cen-
tralei de energie termică CET 
Govora Mihai Bălan, pentru tra-
fi c de infl uenţă, respectiv abuz 
în serviciu. Potrivit anchetato-
rilor, în perioada octombrie 
2011 – iulie 2014, Şova a pre-
tins sume de bani şi a primit 
în total 100.000 de euro de la 
o persoană denunţătoare, în 
schimbul trafi cării infl uenţei 
sale reale pe care o avea pe lân-

gă Mihai Bălan, director gene-
ral al centralei de energie ter-
mică CET Govora, astfel încât 
acesta din urmă să asigure în-
cheierea unor contracte de asis-
tenţă juridică cu o anumită so-
cietate de avocatură, contracte 
de tip abonament lunar, la o 
valoare de 10.000 euro/lună. 
În schimbul acestui serviciu, 
Şova ar fi  pretins de la persoa-
na denunţătoare suma de 5.000 
euro pentru fi ecare lună pe pe-
rioada executării contractului, 
adică jumătate din valoarea lu-
nară a viitorului contract de 
asistenţă juridică ce urma să se 
încheie între CET Govora şi ca-
sa de avocatură respectivă.

Cea mai mare parte a banilor 
primiţi de Şova au fost folosiţi 
pentru plata unui imobil cum-
părat în Bucureşti.
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Taberele Medievale deschid copiilor și adulților, deopotrivă, o poartă către alte timpuri: o lume de poveste, 
cu idealuri înalte şi eroi adevăraţi și unde sunt transpuși în lumea fascinantă a cavalerilor şi domniţelor. Pagina 7

Taberele medievale, fascinația trecutului

ȘOCANT. Un tânăr de 16 ani a violat o fetiță de 3!
O fetiţă a fost violată în timp ce dormea în casa părinților, într-o baracă de la periferia oraşului, la Pata Rât. Pagina 2

„Școala e la pământ!”
Manifestul elevilor de 10 curat la Evaluare
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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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Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 
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Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.
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BĂIŞOARAÎ t

Ştrandul Municipal din 

Cluj-Napoca va fi reabi-

litat, dar nu îşi va 

schimba destinaţia.

Viceprimarul, Dan Tar-

cea, a declarat la un post de 

radio că investitorul trebu-

ie să aducă mici modificări 

proiectului pe care l-a gân-

dit, după care poate primi 

aprobările necesare pentru 

începerea lucrărilor.

„Acolo au fost gândite 

două zone: cea din partea 

stânga a Canalului Morii va 

fi un perimetru cu trei ba-

zine şi un spaţiu de loisir, 

urmând ca în partea dreap-

tă să fie zona de terase, un-

de se poate mânca, oame-

nii pot sta la masă. De ase-

menea, ne dorim ca prin 

aprobarea acestui PUZ să 

creăm un spaţiu, lângă Ca-

nalul Morii, care să aibă con-

tinuitate. Va trebui să găsim 

şi soluţii, cine va face de-

colmatarea Canalului Morii 

în zona respectivă”, a spus 

Dan Tarcea.

Ştrandul Municipal din 

Cluj-Napoca a funcţionat pâ-

nă la sfârşitul anilor ’90, dar 

apoi a fost lăsat în paragi-

nă. Unii au încercat să for-

ţeze construcţia unor blo-

curi, dar nu s-a putut.

Norocul a făcut că zona 

este protejată istoric şi nu 

s-au putut da aprobări.

„Am lansat inclusiv pro-

punerea să ne vândă nouă 

acea parcelă şi să amena-

jăm noi acolo. Persoanele 

private nu au dorit acest lu-

cru, este dreptul lor, dar im-

portant este că vor pune 

bani ca să investească în 

acea zonă”, a mai spus Dan 

Tarcea.

Lucrările ar putea începe 

în 2019.

În anii de dinainte de '89, 

Ştrandul Municipal era în 

topul eleganţei la Cluj, du-

pă cum relatează scriitorul 

Constantin Cubleşan în vo-

lumul „Clujul din poveşti”.

„Pentru că existau, după 

moda veche a ştrandurilor 

nemteşti, cabine unde să-ţi 

depui îmbrăcămintea şi să 

te dezbraci, ca domnii, lă-

sându-ţi hainele să atârne 

în cuiele bătute sus în scân-

dură, căci cuiere nu existau; 

nici nu puteai avea preten-

ţii”, arată autorul.

Ştrandul avea un şir de 

cabine la dreapta, se puteau 

folosi la faţa locului mingi 

de ping-pong, cutii cu piese 

de şah sau remi. La bazinul 

pentru copii, scriitorul îşi 

aminteşte că era mereu 

plin-ochi, iar cel mare avea 

trambulină cu două trepte şi 

o adâncime la un capăt de 

maxim 6 metri. Apa se în-

călzea în mod natural şi eco-

logic, la soare, şi se dezin-

fecta cu clor. Înainte de a-

ceasta, în locul ştrandului 

fusese baia publică „Diana”.

Ştrandul municipal Cluj-Napoca va fi reabilitat

Un adolescent de 16 ani a 

fost reţinut pentru 24 de 

ore de poliţiştii clujeni 

pentru violarea unei fetiţe 

de 3 ani, în timp ce aceas-

ta dormea într-o locuinţă 

improvizată din 

Cluj-Napoca. Incidentul a 

avut loc în zona Pata Rât. 

Cel care a anunţat inci-

dentul a fost tatăl fetiţei.

Imediat după ce a comis 

fapta, adolescentul a fugit dar 

a fost prins la scurt timp de 

un localnic care l-a predat 

poliţiei. Ţipetele fetei i-au 

alarmat pe părinţii care se 

afl au afară. Au sunat de ur-

genţă la 112. Copila a fost 

transportată de urgenţă la spi-

tal pentru îngrijiri medicale.

Potrivit unui comunicat al 

IPJ Cluj transmis miercuri, 

acesta ar fi  fugit de la locul 

faptei, fi ind căutat de poliţişti.

„Poliţiştii de investigaţii 

criminale au reţinut, pentru 

24 de ore, un minor, în vâr-

stă de 16 ani, bănuit de co-

miterea infracţiunii de viol. 

Marţi, în jurul orei 18, Poli-

ţia a fost sesizată de către 

un bărbat cu privire la fap-

tul că fi ica sa minoră, în vâr-

stă de 3 ani, în timp ce dor-

mea într-o locuinţă improvi-

zată de pe strada Platanilor, 

din municipiul Cluj-Napoca, 

a fost violată de către un tâ-

năr. La faţa locului, s-au de-

plasat echipe de poliţişti, sta-

bilind că cele se sesizate se 

confi rmă. Minora a fost trans-

portată de urgenţă la unita-

tea spitalicească pentru acor-

darea îngrijirilor medicale. 

Cel bănuit de comiterea fap-

tei, un tânăr, în vârstă de 16 

ani, a fugit de la locul fap-

tei. Pentru depistarea aces-

tuia, au fost mobilizaţi poli-

ţişti din cadrul tuturor sec-

ţiilor de poliţie de pe raza 

municipiului Cluj-Napoca, 

poliţişti de acţiuni speciale, 

jandarmi, fi ind sprijiniţi şi 

de cetăţeni”, se arată în do-

cumentul citat.

Poliţiştii au precizat că, în 

jurul orei 21.30, tânărul a fost 

găsit şi prins de cetăţeni, ul-

terior fi ind preluat de către 

poliţişti şi condus la sediul u-

nităţii de poliţie, după care a 

fost reţinut pentru 24 de ore, 

fi ind cercetat pentru comite-

rea infracţiunii de viol.

Tânărul în vârstă de 16 

ani se numeşte Florin Cozac 

şi a încercat să se ascundă 

într-o locuinţă improvizată 

din Pata Rât. Cozac a fost 

găsit de un grup de oameni 

revoltaţi, rude şi prieteni 

de-ai tatălui fetiţei violate şi 

puţin a lipsit ca mulţimea 

furioasă să nu-l linşeze. Prin-

tre cei care au reuşit să-i cal-

meze pe oamenii furioşi s-a 

afl at şi un jurnalist.

Tânărul urmează a fi pre-

zentat magistraţilor cu pro-

punere de arestare preven-

tivă. El este cercetat pentru 

viol şi riscă de la 3 până la 

10 ani de închisoare.

Caz ȘOCANT la Pata Rât.
Un tânăr de 16 ani
A VIOLAT o fetiță de 3!
Adolescentul a fost prins de oameni la marginea Clujului după ce 
a violat o fetiţă de 3 ani. Tânărul a fost la un pas de a fi linşat.

În jurul orei 21.30, tânărul a fost găsit şi prins de cetăţeni, ulterior fi ind preluat de către poliţişti
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PNL şi-a creionat în linii 

mari lista pentru alegeri-

le europarlamentare, pri-

mul pe aceasta urmând 

să fi e chiar liderul parti-

dului, Ludovic Orban. 

Alte nume grele, precum 

Gheorghe Falcă sau 

Vlasile Blaga au fost 

înlăturate, potrivit unor 

surse din interiorul for-

maţiunii.

Sursele citate au declarat, 

potrivit Mediafax că pe lista 

scurtă pentru alegerile euro-

parlamentare se afl ă în acest 

moment: Ludovic Orban, 

Siegfried Mureşan (venit re-

cent din PMP), Ionel Dancă, 

Marian Jean Marinescu, Da-

niel Buda, Violeta Alexandru 

(propusă de Cioloş pentru a 

prelua functia de ministru de-

legat pentru dialog social), 

Cristian Buşoi.

Se pare că inclusiv pre-

şedintele Partidului Popular 

European, Joseph Daul, ar 

fi  spus, la întâlnirea cu Lu-

dovic Orban, că ar prefera 

să meargă mai depare în le-

gislatura viitoare cu Siegfried 

Mureşan, dar a nominali-

zat-o şi pe Adina Vălean.

Cert este însă că “greii”, 

din fostul PDL, deşi luaţi în 

calcul iniţial, au fost traşi 

pe linie moartă. Pe lista de 

europarlamentare initial se 

regăseau nume precum Va-

sile Blaga, Mircea Hava, 

Gheorghe Falcă.

Sursele spun că decizia 

conducerii PNL de a îndepăr-

ta aceşti lideri vechi de pe 

listă a nemulţumit mai mul-

ţi membri.

De cealaltă parte, justifi ca-

rea ar fi  fost că PNL poate 

pierde mandate de primari la 

Alba şi Arad cu aceste nomi-

nalizări.

Oficial, criteriile care 

vor sta la baza alegerii can-

didaţilor pentru europar-

lamentarele din 2019 vor 

fi stabilite în următorul 

Consiliu Naţional, care ar 

fi trebuit să se organizeze 

în luna iunie.

„Voi fi  foarte exigent în 

ceea ce priveşte candidaţii. 

Nu poţi să trimiţi pe orici-

ne la Bruxelles. Candidaţii 

trebuie să aibă expertiză cel 

puţin într-un domeniu, pen-

tru că acolo dezbaterea în 

comisiile de specialitate es-

te extrem de serioasă, iar 

noi, ca să existăm în aceas-

tă dezbatere şi să putem in-

fl uenţa deciziile în avanta-

jul României, trebuie să 

avem oameni foarte bine 

pregătiţi”, a declarat recent 

preşedintele PNL.

Strategia PNL 
la europarlamentare 
Cum au fost înlăturaţi „greii” fostului PDL. Cine este liberalul 
clujean de pe lista scurtă.

Protest de amploare la Cluj faţă de modificările 
Codului de procedură penală 
Un protest de amploare a avut loc, marţi  seara, la Cluj-Napoca, faţă de modificările la 
Codul de procedură penală. Peste 3.000 de persoane au ieșit în stradă și au scandat 
”Jos Guvernul”, ”Fără penali” și ”PSD ciuma roșie”, cerând alegeri anticipate. 

Protestele vor continua și în zilele următoare, au anunţat organizatorii. 

POZA ZILEI 

Reprezentanţii 

Aeroportului 

Internaţional Cluj anun-

ţă că odată cu Adunarea 

generală a Airport 

Council Europe care 

a avut loc la Bruxelles, 

David Ciceo, directorul 

general al aeroportului 

a fost ales membru 

în Consiliul Director 

al organizației pentru 

următorii 3 ani.

„Alegerea lui David Ciceo 

în board-ul European repre-

zintă o realizare importantă 

pentru aviația civilă din Ro-

mânia,  o recunoaștere a 

performanțelor  manageria-

le  deosebite obținute în dez-

voltarea Aeroportului 

Internațional Cluj și de ase-

menea o apreciere  a activității 

sale pe plan internațional.

Airport Council Interna-

tional  Europa reunește pes-

te 500 de aeroporturi și prin 

activitatea sa are o influență 

importantă în stabilirea stra-

tegiei de dezvoltare în in-

dustria aeroportuara, adop-

tarea legislației europene 

specifice  și colaborarea cu 

ceilalți parteneri din aviație”, 

spun reprezentanţii Aero-

portului Cluj. 

Având în vedere că apro-

ximativ  80% din legislația 

aplicabilă aeroporturilor din 

România este legislația Eu-

ropeană, reprezentarea în 

Consil iul Director al 

organizației va reprezenta 

un avantaj semnificativ pen-

tru Aeroportul Internațional 

Cluj și pentru  aeroporturi-

le din România.

David Ciceo, membru în Consiliul 
Director al Airport Council Europe

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.

PUBLICITATE

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
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Alături de directorul 
Aeroportului Internațional 
Cluj-Napoca, in boardul 
Airport Council 
International Europe, a 
mai fost ales din partea 
regiunii Est Dmitry 
Kamenshchik, directorul și 
proprietarul aeroportului 
Domodevo Moscova. 
Dmitry Kamenshchik este 
al 5-le-a cel mai bogat om 
din Rusia.

Al 5-le-a cel mai bogat om din Rusia, 
în boardul organizaţiei

David Ciceo

Dmitry Kamenshchik

Primul pe lista pentru europarlamentare este președintele PNL Ludovic Orban
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Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosme-

tice, continuă expansiu-

nea naţională a reţelei 

de magazine de brand 

prin inaugurarea primu-

lui magazin Gerovital 

la Oradea. Acesta este pri-

mul magazin deschis 

de compania clujeană 

în anul 2018, urmând 

ca până la fi nalul anului 

să fi e inaugurate alte 9 

spaţii comerciale proprii.

„Succesul care a însoţit fi -

ecare deschidere a magazine-

lor Gerovital de anul trecut 

ne-a determinat să continu-

ăm şi în 2018 extinderea ma-

sivă a reţelei de magazine 

proprii. În acest an, ne-am 

propus să deschidem alte 10 

noi magazine de brand, pri-

ma inaugurare având loc la 

Oradea – oraşul care reuneş-

te atât de mulţi admiratori ai 

brandurilor noastre. Cu un 

design modern şi elegant, no-

ul magazin Gerovital îşi aş-

teaptă vizitatorii cu o gamă 

variată de produse, consul-

tanţă de specialitate şi sche-

me de tratament personaliza-

te, elaborate de către consul-

tanţii noştri de frumuseţe, în 

funcţie de necesităţile proprii 

ale tuturor consumatorilor. 

Astfel, începând cu luna iu-

nie, toţi iubitorii brandurilor 

Gerovital şi Aslavital se vor 

bucura de acces rapid la pro-

dusele preferate, dar şi de o 

serie de surprize şi oferte spe-

ciale, pregătite pe tot parcur-

sul anului” a declarat Mircea 
Turdean, Director General 
al Companiei Farmec.

Primul magazin Gerovital 

din Oradea a fost inaugurat 

în data de 16 iunie şi este si-

tuat la parterul Centrului Co-

mercial Lotus, amplasat pe 

Strada Nufărului, numărul 30.

Noul centru Gerovital are 

o suprafaţă de 64 de m2, iar 

lucrările de proiectare şi ame-

najare ale acestui spaţiu au 

durat aproximativ o lună.

Din ziua deschiderii, 16 iu-

nie, şi până pe 24 iunie, toţi 

vizitatorii magazinului Gero-

vital din Oradea vor benefi cia 

de o reducere de 20% pen-
tru orice produs achiziţionat.

Pe parcursul întregului an, 

consumatorii Gerovital vor fi  

aşteptaţi în cadrul magazinu-

lui cu multiple surprize şi no-

utăţi, printre care teste gratu-

ite de dermoanaliză, demon-

straţii periodice de machiaj cu 

produse din prima gamă de 

cosmetică decorativă – Gero-

vital Beauty, cât şi oferte pro-

moţionale şi activări speciale.

Testele de dermoanaliză 

reprezintă o facilitate dispo-

nibilă exclusiv în magazine-

le de brand Farmec şi Gero-

vital. Dermoanaliza durează 

aproximativ 5 minute şi aju-

tă la stabilirea tipului de ten, 

prin folosirea unor măsură-

tori instrumentale specifi ce 

care analizează nivelul de hi-

dratare, elasticitate, nivelul 

de sebum şi gradul de pig-

mentare al pielii. În funcţie 

de rezultatele obţinute, Con-

sultanţii de frumuseţe pre-

zenţi în magazin le pot reco-

manda consumatorilor pro-

duse specifi ce necesităţilor 

lor şi pot concepe scheme de 

tratament personalizate.

În cadrul magazinului, sunt 

disponibile produse de îngri-

jire a tenului, părului şi cor-

pului, din gamele brandurilor 

Gerovital şi Aslavital. 

Farmec dezvoltă reţeaua naţională de magazine 
de brand şi deschide primul centru Gerovital din Oradea

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Alex Matei Ignat de la 

Şcoala Gimnazială „Liviu 

Rebreanu” din Cluj-Napoca 

consideră că subiectele la 

Evaluarea Naţională nu au 

fost grele, iar media 10 obţi-

nută la acest examen repre-

zintă multă muncă.

„Consider că subiectele nu 

au fost atât de grele să se facă 

scandal din partea unor elevi, 

mai ales la matematică. Consi-

der că trebuie măcar un sub-

punct mai greu pentru a se fa-

ce departajarea între elevii mai 

slabi şi cei mai buni. La simu-

lare au fost chiar mai grele şi 

s-a zis că se va da pe acelaşi ni-

vel, dar au dat chiar mai uşor 

la ambele materii. Pentru mine 

a fost ceva ce mi-am dorit, am 

muncit mult aceşti patru ani şi 

mă bucur că am reuşit să mă 

ridic la acest nivel şi în simulări 

şi în examen. Mai departe, aş 

dori să evoluez cu informatica, 

sperând să se menţină la ace-

laşi nivel la care a fost acum 2-3 

ani mai ales în Cluj. Dacă nu, 

probabil voi alege medicina, dar 

orice aş alege ştiu că mă voi 

descurca şi într-un fi nal voi ajun-

ge unde îmi doresc prin mun-

ca depusă”, spune Alex pentru 

Monitorul de Cluj.

Alex va urma cursurile Li-

ceului Avram Iancu şi pe vi-

itor ar dori să studieze me-

dicina în străinătate.

„Toată familia ar dori să ră-

mân în ţară, dar probabil voi 

merge în străinătate, cred că voi 

evolua mai bine în medicină în 

altă parte. Dar momentan voi 

vedea ce se întâmplă mai de-

parte, nu pot să-mi creez viito-

rul şi alegerile de pe acum. Sper 

doar să mă menţin la acest ni-

vel şi mai departe. Voi urma cur-

surile liceului Avram Iancu din 

Cluj-Napoca, consider că este 

un liceu bun pe partea de ma-

te-info, mi-a fost recomandat şi 

de profesoara mea de matema-

tică şi cred că este cea mai bu-

nă alegere”, mai spune Alex.

Cât despre actualul sistem de 

învăţământ, elevul de 10 al Clu-

jului consideră că “România es-

te o ţară cu potenţial mare, sunt 

o grămadă de tineri extrem de 

inteligenţi, însă sistemul actual 

de învăţământ este la pământ”.

„Copiii nu sunt motivaţi de-

loc. Am fost la multe olimpia-

de şi concursuri naţionale şi pe 

lângă faptul că este nevoie de o 

grămadă de muncă să ajungi 

acolo, nu primeşti nimic în afa-

ră de o diplomă care nu te aju-

tă cu nimic. Se irosesc o mulţi-

me de bani pe alte lucruri când 

ar trebui premiate măcar min-

ţile strălucite din România. A-

ceste examene (n.red. evaluare 

naţională) le consider utile. Ce 

nu consider util este modul în 

care se predă şi cum după cei 

patru ani în care ai muncit pen-

tru acest examen, la liceu nu 

vei folosi mai nimic din ce ai 

studiat până acum. Plus sunt o 

grămadă de lucruri inutile care 

trebuie învăţate şi doar încurcă 

copiii. Aici este de vină minis-

terul şi programa de învăţământ 

prost organizată. Ar trebui in-

vestit mai mult în şcoli şi în tot 

ce e legat de învăţământ, deoa-

rece ţara nu acordă prioritate 

aici, acesta poate fi  un mare mo-

tiv pentru care tot mai multe 

minţi strălucite merg în străină-

tate unde sunt susţinuţi şi spon-

sorizaţi”, a mai spus tânărul.

Miruna Sandea de la Şcoala 

Gimnazială „Ioan Bob” din 

Cluj-Napoca spune că nu se aş-

tepta să obţină numai note de 10.

„Subiectele de examen nu mi 

s-au părut nici foarte grele, dar 

nici foarte uşoare, ci de nivel me-

diu. Sincer nu mă aşteptam la 

aceste note, dar sunt bucuroasă 

că le-am obţinut şi nimic mai 

mult. În viitor, îmi doresc să re-

alizez lucruri cât mai mari, să 

fac o schimbare, însă nu mi-am 

ales încă drumul”, spune eleva.

„Din punctul meu de vede-

re, aceste examene sunt utile 

deoarece cred că trebuie făcu-

tă o departajare între elevi la 

un moment dat. Este mult mai 

simplu atât pentru profesori, 

cât şi pentru elevi, să se lucre-

ze cu o clasă de aproximativ 

acelaşi nivel. Însă, cred că ar 

putea să fi e structurate puţin 

diferit, astfel încât să se pună 

accentul pe modul de gândire, 

nu pe memorarea unor sche-

me, modalităţi de rezolvare. 

Sistemul de învăţământ din Ro-

mânia ar putea să fi e mai ac-

tualizat şi să se insiste mai mult 

pe individualizarea fi ecărui elev. 

Însă ştiu şi că are mult părţi 

pozitive”, consideră tânăra.

ELEVII DE ZECE ai Clujului critică 
sistemul de învăţământ: „E la pământ”
13 elevii clujeni au obţinut media 10 la Evaluare Naţională 2018. Aceştia vor primi diplome şi bani de la CJ Cluj.

Alex Matei Ignat, de la Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” și Miruna Sandea de la Școala Gimnazială „Ioan Bob”

87.8% dintre elevi, însem-
nând un număr de 3.571 de 
elevi, au obținut media de 
admitere peste 5 la exame-
nul de Evaluare Națională, 
potrivit datelor centralizate 
de Inspectoratul Școlar 
Județean Cluj. Acest procent 
situează județul Cluj pe locul 
II în clasamentul național. La 
nivelul județului Cluj, înainte 
de contestații, există 68 de 
note de 10 la limba și litera-
tura română, 100 de note 
de 10 la disciplina matema-
tică și 2 note de 10 la limba 
maternă. Afi șarea rezultate-
lor fi nale după soluționarea 
contestaţiilor se va face pe 
data de 23 iunie.

Județul Cluj, 
locul II pe țară

Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă" din 

Cluj-Napoca este singura 

instituţie de învăţământ 

din judeţul Cluj care a 

ajuns în top 10 cele mai 

bune licee din România.

În timp ce şcoala generală 

este considerată o etapă de ba-

ză, toţi elevii îşi doresc să con-

tinue la un liceu bine cotat. Ia-

tă de ce sunt atât de importan-

te notele mari la Evaluarea Na-

ţională. Rezultatul acestui exa-

men contează în procent de 80% 

pentru înscrierea la liceu. Care 

sunt mediile cu care se intră în 

cele mai bune licee din ţară?

În urma etapei de admite-

re pentru anul şcolar 

2017-2018, pe primul loc s-a 

clasat Colegiul Naţional "Sf. 

Sava" din Capitală, unde ul-

tima medie a fost 9,72, po-

trivit digi24.ro. În clasament 

urmează Colegiul Naţional 

„Gh. Lazăr” tot din Bucureşti. 

Aici, anul trecut ultima me-

die de admitere a fost 9,70.

Primele cinci locuri sunt 

ocupate de licee din Capita-

lă, iar ultima medie înregis-

trată nu a fost sub 9,50.

Pentru anul şcolar următor, 

elevii vor completa fi şele de 

înscriere la liceu în intervalul 

29 iunie-3 iulie. Pe 9 iulie se 

desfăşoară repartizarea com-

puterizată, iar în perioada 10-13 

iulie se depun dosarele de în-

scriere la şcolile la care au fost 

repartizaţi candidaţii.

Un liceu din Cluj, 
în top 10 cele mai bune 
licee din România

1. Colegiul Naţional „Sfântul Sava", București - 9,72

2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr", București - 9,70

3. Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu", București - 9,68

4. Colegiul Național „Mihai Viteazul", București - 9,63

5. Colegiul Naţional „Gheorghe Șincai", București - 9,55

6. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân", Constanţa - 9,54

7. Colegiul Național „Spiru Haret", București - 9,50

8. Colegiul Național „Emil Racoviță", Cluj-Napoca - 9,48

9. Colegiul Naţional „Cantemir Vodă", București - 9,45

10. Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri", Galaţi - 9,44

Primele 10 licee la nivel naţional 
(ultima medie de admitere în 2017)
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 Tetarom SA, societate care 

funcţionează în subordinea 

Consiliului Judeţean Cluj, 

invită copiii, tinerii şi per-

soanele afl ate la vârsta 

senectutii să participe la un 

eveniment ce vizează con-

servarea jocurilor tradiţio-

nale româneşti. 

Manifestarea va avea loc 

joi, 21 iunie a.c., începând 

cu ora 13.00, în Parcul 

Etnografi c „Romulus Vuia”.

Dintre jocurile româneşti 

tradiţionale pe care Tetarom, 

împreună cu partenerii, le pro-

movează şi încearcă să le ocro-

tească, pot fi  amintite: Raţe-

le şi vânătorii; Castel; Oina; 

Baba oarba; Lapte gros; De-a 

v-aţi ascunselea; Ţară, ţară, 

vrem ostaşi; Flori, fete sau bă-

ieţi; Poarca şi Popicu’, acest 

„baseball românesc”.

Aceste jocuri vechi, tradiţio-

nale, au evoluat şi stau azi la 

baza unor sporturi celebre în 

lumea întreagă cu mii de supor-

teri – baseball, fotbal, handbal, 

oina, etc., sporturi bine organi-

zate în federaţii afi liate la comi-

tete olimpice şi organizaţii in-

ternaţionale în domeniu, dova-

da că obiceiurile bune se păs-

trează şi merită conservate.

Frumuseţea acestor jocuri a 

transcens lumea satului româ-

nesc, unde au luat naştere, ele 

fi ind aduse şi la oraş de către 

cei dezrădăcinaţi din lumea tra-

iului bucolic de la ţară. Aceste 

jocuri nu sunt decât expresia 

fericirii şi a spiritului liber al o-

mului care, chiar şi în vremuri 

de restrişte – calamităti, răz-

boaie sau urgii, găsea resurse 

nebănuite în a se încuraja şi 

motiva să meargă mai depar-

te, să lupte, chiar dacă sub for-

ma unui joc şi să se convingă 

că viaţa merită trăită.

Derulat de compania Teta-

rom prin Asociaţia Sportivă Te-

tarom, proiectul se desfăşoară 

în cadrul „Olimpiadei Tetarom” 

şi este organizat în parteneri-

at cu Federaţia Română de Oi-

nă, Asociaţia Română şi cea 

Europeană pentru Jocuri şi 

Sporturi Tradiţionale, Muzeul 

Etnografi c al Transilvaniei, in-

stituţie de cultură subordona-

tă Consiliului Judeţean Cluj, 

Asociatia Maramureşenilor din 

Cluj-Napoca şi YTA Events. 

Proiectul se derulează cu pri-

lejul Anului Centenarului iar 

pentru a marca în mod cores-

punzător importanţa eveni-

mentului, Tetarom şi-a propus 

să susţină fi nanciar şi să se 

implice în mai multe acţiuni 

menite să contribuie la aniver-

sarea acestui moment unic în 

istoria neamului românesc şi 

a Statului Român modern.

Pe lângă implicarea în două 

proiecte dedicate acestui an – 

„Clujul în România Unită 

1918-2018” şi „România 1918 – 

Marea Unire” (Documentele Ma-

rii Uniri), Tetarom SA va mai 

susţine şi evenimente publice 

sau manifestări aniversare, pre-

cum evenimente folclorice şi tra-

diţionale, dedicate conservării 

obiceiurilor românești.

Conservarea jocurilor tradiţionale româneşti 
în Parcul Etnografic „Romulus Vuia”

Conducerile şi reprezen-

tanţii studenţilor din 

cele cinci universităţi 

tradiţionale din cadrul 

Consorţiului 

Universitaria vor dezba-

te, în perioada 22 – 24 

iunie 2018, la 

Cluj-Napoca, problemele 

de actualitate cu care se 

confruntă mediul uni-

versitar românesc.

„În cadrul reuniunii găz-

duite de Universitatea Ba-

beş-Bolyai, conducerile ce-

lor cinci universităţi ale Con-

sorţiului vor încerca să pro-

pună soluţii comune în ce-

ea ce priveşte finanţarea în-

văţământului superior şi a 

activităţii de cercetare, dez-

voltarea infrastructurii de 

învăţământ, relaţia univer-

sităţilor de stat cu mediul 

de afaceri, practica studen-

ţească, internaţionalizarea 

universităţilor”, spun repre-

zentanţii UBB Cluj.

Din Consorţiul Universi-

taria fac parte Universitatea 

Babeş-Bolyai din Cluj-Napo-

ca, Universitatea de Vest din 

Timişoara, Universitatea din 

Bucureşti, Universitatea 

„Alexandru Ioan Cuza” din 

Iaşi şi Academia de Studii 

Economice din Bucureşti.

Consorţiul Universitaria 
se reuneşte la Cluj-Napoca

REPREZENTANȚII 
UBB

 „În cadrul reuniunii 
găzduite de 
Universitatea 
Babeş-Bolyai, 
conducerile celor cinci 
universităţi ale 
Consorţiului vor 
încerca să propună 
soluţii comune în ceea 
ce priveşte fi nanţarea 
învăţământului 
superior şi a activităţii 
de cercetare, 
dezvoltarea 
infrastructurii de 
învăţământ, relaţia 
universităţilor de stat 
cu mediul de afaceri, 
practica studenţească, 
internaţionalizarea 
universităţilor “

Filarmonica de Stat 

„Transilvania” găzduieşte 

vineri, 22 iunie, de la ora 

19.00, un concert simfo-

nic sub bagheta lui 

József Horváth, deja a 

doua oară prezent pe 

scena Filarmonicii în 

această lună. De data 

aceasta însă, îl va avea 

alături şi pe chitaristul 

Giacomo Bigoni.

Din program fac parte Schi-

ţele simfonice de George Whi-

tefi eld Chadwick şi Concertul 

nr. 1 pentru chitară scris, în 

1939, de compozitorul italian 

Mario Castelnuovo-Tedesco.

Cel mai important simfo-

nist al Americii dintre Răz-

boiul Civil şi anii ’20 ai se-

colului trecut, George Whi-

tefield Chadwick s-a inspi-

rat, în muzica lui, din via-

ţa de zi cu zi, întruchipând 

astfel mişcarea artistică re-

alistă. O mare parte a lucră-

rilor lui vădesc influenţa sti-

lului american caracterizat 

de ritmuri anglo-americane, 

ritmuri specifice dansurilor 

afro-caraibe şi de virtuozi-

tate a orchestraţiei. Schiţe-

le simfonice sunt cea mai 

cunoscută lucrare a lui Cha-

dwick, o muzică plină de 

culoare şi contraste.

„Concertul nr. 1 pentru 

chitară scris, în 1939, de com-

pozitorul italian Mario Cas-

telnuovo-Tedesco s-a bucurat 

imediat de un succes imens, 

celebrul chitarist al secolului 

trecut Andrés Segovia – că-

ruia i-a şi fost dedicat – con-

siderându-l ideal pentru a de-

monstra echilibrul sonor ca-

re poate fi  atins în combina-

ţia dintre chitară şi orches-

tră. Concertul este scris în 

stil clasic „condimentat” cu 

sonorităţi şi ritmuri popula-

re italiene şi spaniole.

Una dintre fi gurile centra-

le ale dezvoltării identităţii 

muzicale spaniole moderne 

– deşi a trăit cea mai mare 

parte a vieţii sale în străină-

tate – Isaac Albéniz a absor-

bit infl uenţele contemporani-

lor săi celor mai proeminenţi, 

ca Claude Debussy, Gabriel 

Fauré şi Paul Dukas. Despre 

Iberia, Debussy scria că „ochii 

ţi se închid, fascinaţi de bo-

găţia de imagini”. Într-ade-

văr, suita este un omagiu adus 

ţării natale a compozitorului 

şi aduce laolaltă elemente 

muzicale andaluze, armonii 

impresioniste şi virtuozitate 

a scriiturii. Sunt evocate ora-

şe ca Sevilla, Cádiz şi Grana-

da cu străzile lor medievale 

şi peisajele exotice, dar şi 

dansuri şi cântece tradiţiona-

le ca fandango, zapateado, 

saeta şi fl amenco”, spun re-

prezentanţii Filarmonicii.

Chitaristul Giacomo Bigoni, 
pe scena Filarmonicii
Clasicul va fi „condimentat” cu sonorităţi şi ritmuri italiene şi spaniole.

 Artiştii vor interpreta Schiţele simfonice, cea mai cunoscută lucrare a lui Chadwick
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La orice festival şi mai cu 

seamă de Zilele Clujului, 

strada Potaissa şi Zidul 

Cetăţii îşi aşteaptă vizita-

torii să descopere frag-

mente de istorie care vor 

rămâne pentru totdeauna 

inaccesibile în realitatea 

noastră cotidiană. Tabere 

istorico-militare, antice şi 

medievale, ateliere practi-

ce sau lupte cu gladiatori, 

sute de clujeni participă 

la aceste lecţii de istorie.

Şi în acest an, în cadrul 

festivalului „Zilele Clujului” 

s-a organizat o tabără medie-

vală pe strada Potaissa în ve-

cinătatea Zidului Cetăţii, un-

de doritorii au avut posibili-

tatea de a vedea şi participa 

la diverse activităţi specifi ce 

vieţii medievale.

Grupurile de reconstituire 

istorică „Terra Ultrasilvana”, 

„Paladinii de Terra Medies” şi 

„Străjerii de Bistriţa” au des-

chis o tabără medievală unde 

au arătat cu mândrie diverse 

activităti şi tradiţii conform 

traiului din secolele XV şi XVI.

Publicul a fost atras de mu-

zica şi dansurile tradiţionale 

performate de domnişoare in 

veşminte autentice şi au pu-

tut vedea sau chiar încerca de 

a mânui şi purta diverse ar-

me şi armuri făurite de mem-

brii fi ecărui grup. În fi ecare 

an de “Zilele Clujului”, Tabă-

ra Medievală, respectiv Tabă-

ra Antică, sunt locurile de 

atracţie pentru pasionaţii tra-

diţiilor şi obiceiurilor medie-

vale, numărul celor interesaţi 

crescând de la an la an.

Armura, cea mai scumpă 
lucrare

Fiecare grup şi-a confecţi-

onat propriile echipamente, 

arme şi haine din diverse ma-

teriale. Rochiile purtate de 

doamne si domnişoare au fost 

făcute din materiale fi ne cum 

ar fi  mătasea în culori vibran-

te, iar tuniciile ostaşilor şi ca-

valerilor au făcut uz de ma-

teriale mai simple ca pânza 

şi lâna, în culori reprezenta-

tive pentru fi ecare grup, mul-

te dintre ele având un blazon 

cusut fi e pe piept fi e pe spa-

te. Armurile au fost, de de-

parte, cele mai laborioase şi 

probabil mai scumpe lucrări, 

făcute din metal rezistent fo-

losind metode relativ simple 

de forjat. Membrii grupurilor 

au dispus de mai multe sti-

luri de căşti şi mănuşi de pla-

toşă, echipamentul de pro-

tecţie pentru restul corpului 

constând din cămăşi de zale 

şi tunici din lână sau piele, 

mulţi optând la folosirea scu-

turilor ca principala formă de 

apărare.

Scuturile din lemn, piele şi 

metal veneau în diferite for-

me şi dimensiuni, pe lângă 

acelea rotunde sau triunghiu-

lare cunoscute de majoritatea 

lumii, au fost şi aşa numitele 

“kite shields” care aveau di-

mensiuni impresionante, aco-

perind un ostaş de la umăr 

până aproape de călcâi. Deşi 

aveau o greutate pe măsură, 

cei care au preferat o formă 

mai uşoară de protecţie au 

avut la dispoziţie “bucklers”, 

scuturi mici metalice cât un 

capac de oală, folosite mai 

mult pentru a defl ecta lovitu-

rile decât a le para direct.

Autentic de la A la Z

Armele puse la vedere au 

fost forjate într-o manieră ase-

mănătoare, dându-se atenţie 

ca forma, dimensiunea, ba-

lansul şi greutatea fi ecăreia să 

fi e cât mai autentice cu cele 

din era medievală. Printre ar-

me s-au numărat suliţi, securi 

de război, halebarde, spade, 

săbi lungi şi chiar „zweihan-

der”, săbi enorme care, deşi 

fi ind autentice din punct de 

vedere istoric, par a fi  venite 

din romane de fantezie pen-

tru a ucide balauri.

Interesul pentru istorie 
infl uenţat de seriale

Interesul pentru a viziona, 

învăţa şi participa în aceste 

activităţi a crescut exponen-

ţial în ultimii ani, mulţi din-

tre membrii acestor grupuri 

bănuiesc că dorinţa de a nu 

uita tradiţiile istorice cu tre-

cerea timpului şi infl uenţa se-

rialelor, fi lmelor şi documen-

tarelor cu tematică istorică fi -

ind motivele principale pen-

tru această creştere. Deşi pu-

blicul a devenit interesat re-

lativ recent, fi ecare dintre gru-

purile de reconstituire istori-

că a practicat aceste tradiţii şi 

activităţi pe perioade îndelun-

gate între 5 şi 8 ani, pasiunea 

lor atrăgând tot mai mulţi do-

ritori care devin membri noi.

De departe, de „Zilele Clu-

jului” publicul a fost intere-

sat de demonstraţia de lupte 

folosind arme autentice me-

dievale, membrii grupurilor 

oferind o competiţie de arte 

marţiale medievale istorice, 

un eveniment atât de capti-

vant încât şi vremea urâtă de 

afară a fost complet ignorată.

Curajoşii competitori au 

ţinut multe dueluri folosind 

în principal spade cu scut, 

spade cu buckler sau săbi 

lungi de două mâini, fi ecare 

demonstrându-şi iscusinţa în 

a se lupta conform stilurilor 

învăţate din manualele scri-

se şi lăsate de maeştri din e-

ra medievală, cel mai popu-

lar printre toţi membrii fi ind 

cel din şcoala germană, lăsat 

în urmă de maestrul spada-

sin Johannes Liechtenauer. 

Nu mai puţin de 16 luptători 

au participat în această com-

petiţie, câştigând aplauze şi 

fani dacă nu dueluri. Câsti-

gătorul turnirului a fost pre-

miat ca şi “campion al Clu-

jului” şi a primit ca premiu 

un pumnal valoros făcut din-

tr-o imitaţie de oţel de Da-

masc, un material adesea fo-

losit la forjarea armelor me-

dievale de pe vremuri dato-

rită rezistenţei sale însă a că-

rui secret de manufacturare 

a fost pierdut demult.

Articol scris de Vasile Ho-
tea, student la FSPAC – de-

partamentul Jurnalism, an I

Fascinaţia trecutului. Taberele Medievale 
– o lume de poveste şi eroi adevăraţi!
Taberele Medievale deschid copiilor şi adulţilor, deopotrivă, o poartă către alte timpuri: o lume de poveste, 
cu idealuri înalte şi eroi adevăraţi şi unde sunt transpuşi în lumea fascinantă a cavalerilor şi domniţelor.

Dansurile tradiţionale, veșmintele autentice, dar și armurile au încântat spectatorii
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Camera Superioară a 

Parlamentului din Canada 

a aprobat legalizarea con-

sumului de marijuana în 

scop recreţional, devenind 

astfel prima ţară din G7 

care ar putea legaliza 

canabisul, relatează 

site-ul agenţiei Reuters 

şi cotidianul Independent.

Senatul a aprobat legea cu 

52-29 de voturi. Legea permite 

persoanelor care au împlinit 18 

ani să crească, să cumpere şi să 

folosească marijuana în scop re-

creaţional. Aceasta reglemen-

tează că o persoană poate creş-

te până la patru plante acasa.

Proiectul de lege a fost apro-

bat marţi de Camera Comu-

nelor, urmând să fi e prezen-

tat premierului Justin Trudeau, 

un susţinător al eforturilor de 

legalizare a marijuanei.

„Este prea uşor pentru co-

piii noştri să obţină marijua-

na şi pentru infractori să ob-

ţină profi t. Astăzi vom schim-

ba acest lucru. Planul nostru 

de a legaliza şi reglementa uti-

lizarea marijuanei tocmai a 

fost aprobat de Senat”, a de-

clarat Trudeau într-un mesaj 

postat pe platforma de micro-

blogging Twitter.

În urma deciziei Parlamen-

tului, Canada devine a doua ţa-

ră care aprobă folosirea mari-

juanei în scop recreaţional, la 

nivel naţional, după Uruguay, 

dar şi prima din Grupul ţărilor 

puternic industrializate (G7).

Canada legalizează 
consumul de marijuana

Karina Ţurcan, o femeie ori-

ginară din Republica 

Moldova, a fost arestată în 

Rusia, fi ind acuzată 

de spionaj în favoarea 

României, aceasta riscând 

până la 20 de ani în închi-

soare dacă va fi  găsită vino-

vată, informează presa rusă.

Potrivit agentiei de presă 

Tass, măsura arestării preven-

tive a fost luată de Tribunalul 

din Lefortovo, în urma cererii 

procurorilor. Ţurcan va sta în 

arest până pe 13 august.

Karina Valerievna Ţurcan, 

angajată a companiei Inter RAO, 

este acuzată de încălcarea ar-

ticolului 276 din codul penal, 

care se referă la spionaj, în sen-

sul de trădare naţională. În con-

formitate cu legislaţia din Ru-

sia, acuzaţia de spionaj se apli-

că numai străinilor, pe când în 

cazul cetăţenilor ruşi acuzaţia 

devine „trădare naţională” sau 

„a statului”. Ţurcan riscă până 

la 20 de ani în închisoare.

Potrivit site-ului compani-

ei, Ţurcan este membră a con-

siliului de administraţie al com-

paniei Inter RAO din 2012, con-

ducând pentru o perioada di-

vizia geografi că Moldova — 

Ucraina — România, potrivit 

platformei de ştiri Sputnik.

Presa rusă scrie că Ţurcan a 

fost reţinută şi arestată vineri, 

15 iunie, de agenţii FSB. Agen-

ţii i-au percheziţionat biroul şi 

locuinţa Karinei Ţurcan, iar „an-

gajaţii companiei vor fi  intero-

gaţi în procesul penal ca mar-

tori”, mai relateză Sputnik. Ares-

tarea ei a fost făcută publică abia 

ieri, 19 iunie. Citând surse ano-

nime, cotidianul Kommersant 

scrie că Ţurcan avea legături cu 

un om de afaceri care colabora 

cu serviciile secrete din Româ-

nia, informează site-ul postului 

Radio Europa Liberă (RFE/RL).

Moldoveancă arestată 
în Rusia pentru spionaj 
în favoarea României

Muharrem Ince (54 de ani), 

un parlamentar revoluţio-

nar din tabăra secularistă 

puternică din Turcia, a dat 

un nou sufl u unei opoziţii 

obosite înainte de alegerile 

decisive din 24 iunie, prezi-

denţiale şi parlamentare, 

atrăgând mulţimi masive 

la mitingurile sale, colorate 

cu selfi e-uri, dansuri şi cân-

tece pe scenă, relatează 

agenţia dpa.

Spirit vioi, Ince parcurge 

scena atacându-l violent pe 

Erdogan în discursuri virulen-

te ce au drept ţintă costisito-

rul palat prezidenţial şi expri-

mând preocupări în legătură 

cu şomajul puternic şi decli-

nul normelor democratice.

Ince a fost parlamentar 

timp de 15 ani, din partea 

principalului partid de opo-

ziţie din Turcia, CHP, şi a-

parţine aripii mai naţionalis-

te a formaţiunii. El este re-

numit pentru discursurile sa-

le aprinse din parlament şi 

pentru campania sa împotri-

va planului lui Erdogan pri-

vind extinderea puterilor pre-

zidenţiale în cadrul unui re-

ferendum în 2017.

El promite să reducă inega-

lităţile, să inverseze fl uxul de 

emigrare a specialiştilor din 

Turcia, să reformeze sistemul 

educaţiei şi să ofere drepturi 

sporite minorităţilor, inclusiv 

etnicilor kurzi şi alewi.

Ani de zile, CHP (Partidul 

Republican al Poporului, so-

cial-democrat) nu a reuşit 

să-l înfrunte pe Erdogan, ca-

re încă se bucură de sprijin 

puternic în centrul conser-

vator anatolian.

Cu toate acestea, sondaje-

le de opinie sugerează că Er-

dogan, pentru prima dată în 

cei 16 ani de putere a sa, se 

confruntă cu o reală provoca-

re. Guvernul lui Erdogan, ali-

at cu două partide ultranaţi-

onaliste, riscă să-şi piardă ma-

joritatea în parlament, iar pre-

şedintele ar putea ajunge cu 

Ince în cel de-al doilea tur de 

scrutin prezidenţial, pe 8 iu-

lie, potrivit sondajelor.

Ince a promis, de aseme-

nea, să pună capăt polari-

zării din societatea diviza-

tă din Turcia.

La un miting, Ince a mers 

cu bicicleta până la scenă. 

A cântat, a dansat şi a fă-

cut selfie la un alt miting. 

În drum spre un miting în 

provincia sudică Osmaniye 

pe 20 mai, Ince a oprit ma-

şina cu care circula, s-a ur-

cat pe un tractor şi l-a aju-

tat pe un fermier să-şi strân-

gă recolta.

„Erdogan este turcul alb. 

Eu sunt coloratul Turciei. Er-

dogan este din palat, eu sunt 

săracul. Erdogan este unul ca-

re ţine prima pagină a ziare-

lor, eu sunt omul care se lup-

tă cu şefi i. Erdogan este sus-

ţinătorul statu-quo-ului, eu 

sunt reformatorul'', declara 

Ince la un miting electoral pe 

6 iunie la Istanbul.

Apoi, el a apelat la prin-

cipala preocupare din soci-

etatea turcă. „De ce a decis 

Erdogan să organizeze ale-

geri anticipate? Pentru că o 

criză economică bate la uşa 

noastră, şi el ştie. Acest om 

obosit nu poate surmonta 

această criză. Ne îndreptăm 

spre faliment. Turcia are ne-

voie de sânge proaspăt”, 

afirma Ince.

ALEGERI ÎN TURCIA.

Muharrem Ince, 
rivalul lui Erdogan reaprinde 
speranţele opoziţiei
Muharrem Ince promite sfârşitul a ceea ce el numeşte „domnia unui 
singur om” şi abordarea problemelor economice.

Muharrem Ince (54 de ani)  a fost parlamentar timp de 15 ani, din partea principalului partid de opoziţie 
din Turcia, CHP, şi aparţine aripii mai naţionaliste a formaţiunii

Numărul turcilor care au votat în străinătate 
în cadrul alegerilor prezidenţiale și parlamen-
tare din 24 iunie din Turcia a atins un nivel 
record de 1,49 milioane, a anunţat miercuri 
șeful Consiliului Electoral Suprem, Sadi 
Guven, citat de agenţia Reuters. Alegerile au 
loc în Turcia duminică 24 iunie, când preșe-

dintele Recep Tayyip Erdogan candidează 
pentru un nou mandat, în încercarea de a-și 
prelungi puterea ce durează deja de 15 ani și 
de a-și asuma noi atribuţii prezidenţiale, des-
pre care el spune că ţara are nevoie pentru a 
răspunde ameninţărilor de ordin economic și 
securitar.

Turcii din străinătate s-au prezentat la vot la un nivel record 
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Internetul, aşa cum 

îl cunoşti, s-ar putea 

să nu mai fi e la fel dacă 

Uniunea Europeană impu-

ne nişte măsuri restrictive 

care vor îngrădi libertatea 

internetului.

Sigur, poate e mult spus că 

acest lucru se întâmplă din ca-

uză că Europa îşi pune pensi-

onarii să ia decizii de acest fel, 

dar uită-te la toţi cei care au 

putere de decizie în toate ches-

tiunile europene. GDPR, regu-

lamentul care trebuia să asi-

gure utilizatorului mai multă 

intimitate, are nişte implicaţii 

mai grave asupra circulaţiei li-

bere a informaţiei pe internet.

Pe 20 iunie, un comitet al 

Parlamentului European a vo-

tat o decizie de impunere a 

drepturilor de autor pe site-uri, 

care e mult mai problematică 

decât pare la prima vedere. 

Au fost 15 pentru şi 10 împo-

trivă, scrie playtech.ro.

Când spui drepturi de au-

tor, eşti tentat să crezi că e ce-

va de bine şi că astfel, se com-

bat abuzurile şi furturile. Gre-

şit în acest caz. Modul în ca-

re vrea UE să impună noua 

măsură contravine cu însuşi 

scopul internetului.

Asta o spun peste 70 de 

experţi ai domeniului online, 

printre care inventatorul 

World Wide Web, Tim Ber-

ners-Lee şi fondatorul Wiki-

pedia, Jimmy Wales.

UE doreşte ca, în baza Ar-

ticolului 13, să fi e impuse fi l-

tre de drepturi de autor pen-

tru orice conţinut publicat pe 

internet. UE riscă să încalce 

anumite drepturi civile şi di-

gitale şi nu ar fi  pentru prima 

dată când face asta.

Ideile inovatoare, conţinu-

tul media sau text inedite sunt 

oricum protejate prin drepturi 

de autor în ţările de origine, 

iar eventualele abateri se pe-

depsesc conform legilor naţi-

onale. UE nu are nici nevoie 

şi nici dreptul de a legifera su-

plimentar internetul transmis 

la nivelul comunităţii.

Reprezentanţii UE, la fel ca 

autorităţile americane, argu-

mentează că vor să preîntâm-

pine răspândirea ştirilor fal-

se. Dar, în viziunea lor, doar 

marile publicaţii sunt demne 

de încredere, iar cele mici nu 

şi, în consecinţă, vor fi  nevo-

ite să plătească taxe uriaşe 

pentru dreptul de a răspândi 

informaţii. UE nu ar face de-

cât să promoveze monopolul 

marilor companii de presă şi 

din alte domenii.

O altă ţintă a UE sunt Go-

ogle şi Facebook. După scan-

dalul Cmabridge Analytica, 

s-a creat aşa o psihoză care 

ne-ar putea afecta pe toţi mai 

ru decât s-a pretins că a fă-

cut-o utilizarea datelor a 87 

de milioane de utilizatori.

UE tinde să copieze FOS-

TA, legea din Statele Unite ca-

re restrânge libertatea interne-

tului, dar, în cazul americani-

lor, măsura a pornit ca urma-

re a trafi cului de sex online.

Cum distruge Europa 
internetul, pentru că şi-a lăsat 
pensionarii să dea legi

Sunt zeci de miliarde de 

dolari puse la picioarele 

aşa-numiţilor infl uenceri 

din toată lumea, dar aces-

te sume sunt deseori chel-

tuite inutil. Unii dintre ei 

îşi umfl ă artifi cial numă-

rul de fani de pe reţelele 

de socializare. Încasează 

sume extrem de mari 

dovedind o falsă populari-

tate, obţinută cu conturi 

false. Şi, deocamdată, o 

poliţie a internetului sau 

un organism care să veri-

fi ce aceste fraude nu exis-

tă, scrie digi24.ro.

O investigaţie publicată la 

începutul anului de cotidianul 

New York Times arăta cum pe 

internet circulă adevărate fa-

brici de urmăritori. Cu alte cu-

vinte, companii care au creat 

milioane de conturi automati-

zate, în spatele cărora nu se 

afl ă persoane reale. Odată în-

fi inţate, aceste conturi false 

sunt puse apoi la dispoziţia o-

ricărei persoane care vrea să-şi 

crească popularitatea în me-

diul online. Totul se face con-

tracost, iar unele persoane ca-

re vor să devină infl uente pe 

reţelele de socializare sunt de 

acord să plătească pentru a-şi 

adăuga sute de mii de urmă-

ritori falşi – pentru ca mai apoi 

să-şi recupereze înzecit banii 

din articole sau postări spon-

sorizate de companii.

Jurnaliştii americani ară-

tau că, pe Twitter, de exem-

plu, 25.000 de urmăritori pot 

fi  cumpăraţi cu doar 225 de 

dolari. Şi cu cât o persoană a-

re mai mulţi urmăritori, cu a-

tât încasează mai mult.

Date recente arată că un 

infl uencer cu 100.000 de fani 

pe o reţea de socializare poa-

te încasa, în medie, 2.000 de 

dolari pentru o postare spon-

sorizată. Suma e de 10 ori mai 

mare dacă atinge pragul de 1 

milion de urmăritori.

Dar dacă în spatele fanilor 

virtuali se afl ă, de fapt, con-

turi false cumpărate de pe pia-

ţa neagră a internetului, atunci 

persoana în cauză înşală com-

pania care a plătit-o. Şi exis-

tă multe astfel de cazuri.

Unilever, unul dintre cei 

mai mari plătitori de publici-

tate la nivel mondial, a anun-

ţat că nu va mai lucra cu in-

fl uencerii care îşi umfl ă arti-

fi cial numărul de prieteni sau 

urmăritori virtuali. Compania 

are un buget total de peste 8 

miliarde de dolari alocat pen-

tru publicitate online. Vrea să 

se asigure că banii aceştia nu 

sunt fraudaţi şi că postările 

sponsorizate ajung, într-ade-

văr, la persoane reale.

Printre aşa-numiţii infl u-

enceri nu se numără, însă, 

numai persoane obişnuite, 

care urmăresc să-şi moneti-

zeze activitatea de pe inter-

net, ci şi politicieni. Primii 

caută să-şi răspândească me-

sajul politic la cât mai mul-

te persoane şi se folosesc 

deseori şi de distribuiri de 

pe astfel de conturi false.

În cadrul alegerilor de 

anul trecut, unul dintre con-

silierii preşedintelui ecua-

dorian a fost bănuit că a 

cumpărat zeci de mii de ast-

fel de conturi false pe Twitter, 

pe care le-a folosit drept su-

port pentru promovarea me-

sajelor electorale. De ase-

menea, la recentele alegeri 

prezidenţiale din Statele U-

nite, câştigate de Donald 

Trump, se bănuieşte că mul-

te dintre ştirile şi articolele 

favorabile echipei sale de 

campanie au fost distribui-

te de pe conturi false.

Milioane de dolari aruncaţi pe aşa-zişi influenceri. 
Cum se pot „umfla” listele de fani pe internet
Pentru companii a devenit vitală promovarea online şi mare parte din bugetele de publicitate merg 
către persoane influente din acest mediu. Dar strategiile implică şi riscuri de fraudă.

O nouă ameninţare ciber-

netică de tip adware, care 

se instalează în sistemul 

de operare al dispozitivu-

lui şi "inundă" utilizatorul 

cu reclame invizibile, cau-

zând pierderi importante 

companiilor prin expune-

rea mesajelor publicitare 

la audienţe fi ctive, a fost 

descoperită recent de către 

specialiştii Bitdefender.

Potrivit unui comunicat de 

presă al companiei producătoa-

re de soluţii de securitate infor-

matică, ameninţarea botezată 

Zacinlo infectează computerul 

utilizatorului, după care des-

chide multiple sesiuni ale 

browserului şi încarcă banne-

re cu reclame. Ulterior acestei 

operaţiuni, simulează click-uri 

din partea victimei sau schim-

bă conţinutul publicitar de pe 

paginile vizitate cu reclame pro-

prii, ceea ce îi generează ata-

catorului venituri substanţiale.

„Astfel, companiile care alo-

că bugete de publicitate pen-

tru diverse campanii online 

unde plata se face în funcţie 

de publicul atins plătesc fără 

că mesajele comerciale să a-

jungă la persoane reale, deci 

fără să producă impactul scon-

tat. Zacinlo se instalează pe 

sistem cu privilegii de admi-

nistrator, ceea ce îi permite să 

se protejeze de procesele care 

îi pun în pericol funcţionarea 

şi să împiedice orice încerca-

re de a fi  oprit sau şters. Aces-

te capabilităţi de rootkit sunt 

extrem de rar întâlnite şi re-

prezintă sub 1% din totalul 

ameninţărilor informatice exis-

tente în mod uzual. De aceea, 

din cauza integrării profunde 

cu sistemul de operare, înlă-

turarea acestuia devine foarte 

difi cilă", notează experţii.

Conform celor de la Bitde-

fender, Zacinlo foloseşte diver-

se platforme în care înlocuieş-

te reclame, inclusiv Google 

AdSense, şi are capacitatea de 

a îndepărta competiţia de pe 

computerul infectat, printr-o 

funcţionalitate de ştergere a 

celorlalte forme de adware de 

pe sistem. "În plus, ameninţa-

rea informatică extrage infor-

maţii detaliate despre calcula-

torul infectat, referitoare la so-

luţia de securitate instalată şi 

la aplicaţiile şi programele ca-

re rulează pe dispozitiv. Zacin-

lo face inclusiv capturi de ecran 

şi le trimite la centrul de co-

mandă şi control pentru ana-

liză. Această funcţionalitate a-

re un impact masiv asupra in-

timităţii utilizatorilor, dat fi ind 

că respectivele print screen-uri 

pot conţine informaţii cu ca-

racter sensibil precum 

e-mail-uri, mesaje private sau 

sesiuni de e-banking", se men-

ţionează în comunicatul citat.

Mai mult, Zacinlo opreşte 

inclusiv soluţia de securitate 

informatică de pe calculatorul 

infectat şi de aceea specialiş-

tii în securitate informatică de 

la Bitdefender recomandă uti-

lizatorilor să opereze o scana-

re avansată a dispozitivului în 

afara sistemului de operare – 

aşa-numitul mod de salvare 

sau rescue mode.

Adware-ul se instalează pe 

computer prin descărcarea unui 

serviciu de VPN gratuit şi ano-

nim (s5Mark), distribuit într-un 

kit de instalare. În acest mod, 

utilizatorilor mai puţin tehnici 

li se dă de înţeles că o cone-

xiune VPN este stabilită, fără 

ca aceasta să se întâmple, în-

să, vreodată.

Datele centralizate arată că, 

până în acest moment, cele 

mai multe mostre ale amenin-

ţării informatice Zacinlo au 

fost identifi cate în Statele Uni-

te ale Americii, urmate de Eu-

ropa, Brazilia, China şi India. 

Circa 90% dintre dispozitive-

le unde a fost identifi cat Zacin-

lo rulau pe sistemul de opera-

re Windows 10. 

Zacinlo, ameninţarea 
care se infiltrează în sistemul 
de operare al computerului

Date recente arată că un infl uencer cu 100.000 de fani pe o reţea de socializare poate încasa, în medie, 2.000 de dolari pentru o postare sponsorizată
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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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 in-
dividuală, construcţie 2006, drum 
privat, fi nisat clasic, nemobilat, 2 
băi utilate, balcoane închise, acte, la 
preţ intră garaj spaţios, care se poa-
te transforma în locuinţă, loc de par-
care 13 mp, întabulat, cart. Zorilor. 
Se acceptă intermediari doar cu îm-
puternicire 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

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

¤ 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 utilităţi, 
în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare 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, pla-
chez în polistiren, vopsesc în ulei, re-
par șpaleţi, trag glet, vopsesc în ulei. 
Ofer calitate, seriozitate 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)

DIVERSE

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relații supli-
mentare tel. 0722-515094. (1.7)

PIERDERI

¤ Pierdut portofel cu acte, bu-
letin și 2 carduri de sănătate pe 
numele ROMAN CORNEL, sat 
Ghiolt, comuna Aluniș nr. 94. 
Găsitorul rog să sune la nr. tel. 
0744-540420.

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.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 

NAPOCHIM S.A.
cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. 

Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/118/1991, având C.U.I. 199931, în conformitate cu 
prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 23.07.2018, respectiv 
24.07.2018 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului 
de prezenţă la prima convocare, la ora 13:00, la sediul 
societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
acţionarilor la data de referinţă 13.07.2018, care au dreptul 
de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu 
ordinea de zi:

1. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere din 
evidenţa Ofi ciului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj a unui membru din consiliul de administratie 
al societăţii având calitatea de administrator, în persoana 
dlui. Pușcașu Adrian, ca urmare a încetării mandatului 
acestuia prin demisie.

2. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru 
în consiliul de administratie, în locul rămas astfel vacant. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor 
propuse pentru funcţia de administrator se afl ă la sediul 
societăţii, putând fi  consultată și completată de acţionari, 
până la data de 18.07.2018.

3. Aprobarea duratei mandatului noului administrator.
4. Stabilirea remuneraţiei noului administrator.
5. Aprobarea încheierii contractului de mandat între 

societate și noul administrator.
6. Împuternicirea unei persoane pentru a negocia și 

semna contractul de mandat cu noul administrator, în 
numele și pe seama societăţii.

7. Aprobarea datei de 08.08.2018 ca dată de înregistrare 
și a datei de 07.08.2018 ca ex date.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte 
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse 
a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste 
drepturi numai în scris, documentele fi ind transmise prin 
servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu 
până la data de 20.07.2018, printr-un înscris care va fi  
transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de 
curierat, cu confi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, 
împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  
consultate și procurate de la sediul societăţii, în fi ecare zi 
lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul societăţii 
www.napochim.ro – Secţiunea Despre noi/Adunări Generale, 
începând cu data de 22.06.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în 
condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, în baza 
unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei persoane 
pentru reprezentare în adunarea generală și conţine instrucţiuni 
specifi ce de vot din partea acţionarului care o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezentantului 
său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea adunării 
generale a acţionarilor a uneia sau mai multor societăţi 
identifi cate în împuternicire, în mod individual sau printr-o 
formulare generică referitoare la o anumită categorie de 
emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziţie, cu 
condiţia ca împuternicirea să fi e acordată de către acţionar, 
în calitate de client, unui intermediar defi nit conform 
prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 
sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în 
original la sediul societăţii până la data de 20.07.2018. În 
același termen buletinele de vot prin corespondenţă 
completate și semnate de acţionar se vor depune la sediul 
societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului 
(acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,

dl. PITIC MIHAI DAN

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii 

NAPOCHIM IMOBILIARE S.A. 
cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19, jud. 

Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J12/949/2015, având C.U.I. 34312520, în conformitate 
cu prevederile legii și ale Actului constitutiv, convoacă Adu-
narea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru 23.07.2018, 
respectiv 24.07.2018 a doua convocare, în cazul neîntru-
nirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la ora 
12:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 13.07.2018, 
care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adună-
rii generale, cu ordinea de zi:

1. Aprobarea îndeplinirii formalităţilor de radiere din 
evidenţa Ofi ciului Registrului Comerţului de pe lângă Tri-
bunalul Cluj a unui membru din consiliul de administratie 
al societăţii având calitatea de administrator, în persoana 
dlui. Pușcașu Adrian, ca urmare a încetării mandatului aces-
tuia prin demisie.

2. Aprobarea alegerii unui nou administrator, membru 
în consiliul de administratie, în locul rămas astfel vacant. 
Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor pro-
puse pentru funcţia de administrator se afl ă la sediul so-
cietăţii, putând fi  consultată și completată de acţionari, pâ-
nă la data de 18.07.2018.

3. Aprobarea duratei mandatului noului administrator.
4. Stabilirea remuneraţiei noului administrator.
5. Aprobarea încheierii contractului de mandat între so-

cietate și noul administrator.
6. Împuternicirea unei persoane pentru a negocia și sem-

na contractul de mandat cu noul administrator, în numele 
și pe seama societăţii.

7. Aprobarea datei de 08.08.2018 ca dată de înregis-
trare și a datei de 07.08.2018 ca ex date.

8. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 
pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGOA ce va fi  
adoptată.

9. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi  
adoptată la ORC Cluj, publicarea acesteia în Monitorul Ofi -
cial al României, partea a IV-a și să obţină documentele 
aferente eliberate de ORC.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezin-
te proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau pro-
puse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exerci-
ta aceste drepturi numai în scris, documentele fi ind trans-
mise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târ-
ziu până la data de 20.07.2018, printr-un înscris care va fi  
transmis în original la sediul societăţii, prin orice formă de 
curierat, cu confi rmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordi-
nea de zi a adunării, inclusiv buletinele pentru votul prin 
corespondenţă, împuternicirile speciale, proiectele de ho-
tărâri pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
în fi ecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe 
site-ul www.napochim-imobiliare.ro – Secţiunea Compa-
nie/Adunări Generale, începând cu data de 22.06.2018.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor pu-
tea vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în 
condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu 
Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acţionarilor 
se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, în ba-
za unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi  acordată oricărei per-
soane pentru reprezentare în adunările generale și conţi-
ne instrucţiuni specifi ce de vot din partea acţionarului ca-
re o acordă.

Acţionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru 
o perioadă care nu va depăși 3 ani, permiţând reprezen-
tantului său a vota în toate aspectele afl ate în dezbaterea 
adunării generale a acţionarilor a uneia sau mai multor so-
cietăţi identifi cate în împuternicire, în mod individual sau 
printr-o formulare generică referitoare la o anumită cate-
gorie de emitenţi, inclusiv în ceea ce privește acte de dis-
poziţie, cu condiţia ca împuternicirea să fi e acordată de că-
tre acţionar, în calitate de client, unui intermediar defi nit 
conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 
24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în ori-
ginal la sediul societăţii până la data de 20.07.2018. În ace-
lași termen buletinele de vot prin corespondenţă completate 
și semnate de acţionar se vor depune la sediul societăţii per-
sonal sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedinte Consiliul de Administraţie,
dl. PITIC MIHAI DAN
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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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Parlamentul României

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: 
Danemarca – Australia

17:00 Lozul cel mare

17:30 Studio mondial

17:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018

18:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018: Franţa 
- Peru

20:00 Telejurnal

20:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018

21:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018: 
Argentina - Croaţia

21:00 Argentina - Croaţia

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 Frumușica

22:30 Băieţi de oraș

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Omu' de la Zoo

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Agent sub focuri

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Camera de râs

13:00 Focus din inima 
României

13:30 Teleshopping

14:00 Bariera

16:00 Capri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Buletin de București

22:30 Trăsniți din NATO

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Bariera

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: 
CS U Craiova - FCSB

15:30 Teleshopping

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC CFR Cluj – CSM Poli Iași

18:30 Liga Magazin

19:30 Știri

20:00 Cele mai tari meciuri 
ale Ligii 1 Betano: CS U 
Craiova – FC CFR Cluj

22:00 Look de campion

23:00 România te privește

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al societăţii FELINVEST 
S.A., cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 
44-46, jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 
12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, 

Convoacă 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, 

pentru data de 23.07.2018, ora 11, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii inregistraţi în Registrul acţionarilor 
administrat de Registrul Mioriţa S.A. la data de referinţă 
13.07.2018, care au dreptul de a participa și de a vota în 
cadrul adunărilor generale. In caz de nerealizare a condiţiilor 
de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară se va ţine la 
data de 24.07.2018, la aceeași ora și în același loc, cu 
aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală 
Extraordinară a Acţionarilor:

1. Completarea punctului 3. al Hotararii AGEA Nr. 1 din 
24.05.2018, cu ”si creditului bancar identifi cat la punctul 5”. 
Prin urmare punctul 3. va avea urmatoarea formulare: „Numirea 
d-lui Buzoianu Vlad-Bogdan, în calitate de Presedinte CA al 
FELINVEST SA, posesor al CI Seria CJ, nr. 308313, eliberata de 
SPCLEP Cluj la data de 31.10.2017, valabila pana la data de 
28.05.2027, să semneze contractele de împrumut, contractele 
de garanţie, actele adiţionale aferente contractelor de împumut 
și contractelor de garanţie și orice alte documente în relaţia 
cu CEC BANK aferente facilităţilor de fi nanţare în sold si creditului 
bancar identifi cat la punctul 5.”

2. Modifi carea punctului 5. al Hotararii AGEA Nr. 1 din 
24.05.2018, prin inlocuirea frazei ”pana la un plafon de 
11.000.000 euro” cu ”pana la un plafon de 55.000.000,00 
lei”. Punctul 5. va avea urmatoarea formulare: ” Aprobarea 
contractării unui credit bancar, pe o perioadă de 10 ani, 
pana la un plafon de 55.000.000,00 lei, pentru fi nalizarea 
investiţiei descrise la punctul anterior și mandatarea 
Consiliului de administraţie pentru stabilirea celei mai bune 
oferte de fi nanţare de pe piaţă”.

3. Completarea punctului 6. al Hotararii AGEA Nr. 1 din 
24.05.2018, cu ” Mandatarea Consiliului de administraţie 
pentru stabilirea structurii de garanţii aferentă creditului bancar 
identifi cat la punctul 5.” Punctul 6. va avea urmatoarea 
formulare: ” Aprobarea constituirii în garanţie a terenului 
înscris in CF. 328915, Nr. cad. 328915 și a construcţiilor viitoare 
care vor fi  edifi cate pe acesta conform punctului 4. Mandatarea 
Consiliului de administraţie pentru stabilirea structurii de 
garanţii aferentă creditului bancar identifi cat la punctul 5.”

Documentele si materialele privind ordinea de zi pot fi  
consultate si procurate de la sediul societăţii începând cu 
data convocării.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe 
baza de procuri speciale, care se vor depune în original la 
sediul societăţii, până la data de 21.07.2018 inclusiv. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Buzoianu Vlad Bogdan

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, 
S.C. AB CALIPAC  S.R.L. având  sediul social Str. Fabricii 
Nr. 118/A, C7, Jud. Cluj, anunţa începerea demersurilor în 
vederea revizuirii Autorizaţiei de mediu nr . 112/02.04.2012 
pentru obiectivele: CAEN 1721-fabricarea hârtiei şi cartonului 
şi a ambalajelor de  hârtie şi carton, conform cod CAEN 
1812 – activităţi de tipărire n.c.a.  din localitate Cluj-Napoca, 
Str. Fabricii Nr. 118/A, C7, Jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de Luni-
Joi , orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

DIRECTIA SILVICA CLUJ  organizează în data de 04.07.2018, 
începând cu orele 10:00, la sediul său din Cluj-Napoca str. 
Bartok Bela , nr.27, concurs/examen pentru ocuparea unui 
post de economist (cod COR 263102) la Ocolul Silvic Somesul 
Rece cu sediul in Gilau str.Principala nr.178 pe durata 
nedeterminata. Dosarele de înscriere la concurs se pot 
depune pana la data de 03.07.2018 orele 12:00 la sediul 
Directiei Silvice Cluj-secretariat.

Condițiile generale și cele specifi ce de participare la 
examen/concurs , precum și tematica și bibliografi a sunt 
disponibile  la  sediul direcției silvice, pe site-ul Regiei 
Naționale a Pădurilor – Romsilva http://www.rosilva.ro/ 
Informare publică/ Oportunități angajare  cat si pe site-ul 
Directiei Silvice Cluj cluj.rosilva.ro/Informare publica/
Informatii utile.

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul 
Resurse Umane al D.S.Cluj, telefon 0264/420908.
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Buzărnescu 
s-a calificat 
la Birmingham
Mihaela Buzărnescu (30 WTA) s-a 
califi cat în optimile de la 
Birmingham, după o lecţie preda-
tă în decisiv adversarei sale, scrie 
prosport.ro. Mihaela Buzărnescu 
își continuă parcursul pe iarbă, 
exact așa cum l-a început săptă-
mâna trecută, la Nottingham. 
Ajunsă acolo până în sferturile de 
fi nală graţie celor două victorii în 
set decisiv, înainte de a fi  învinsă 
cu 2-0 de Naomi Osaka, bucureș-
teanca în vârstă de 30 de ani a dat 
start la Birmingham cu o a șaptea 
victorie în trei seturi din sezon, care 
o ajută să ajungă pe plus la rapor-
tul victorii / înfrângeri în setul trei 
pe 2018 (are șase înfrângeri în de-
cisiv). A 30-a jucătoare a lumii a 
trecut de Timea Babos (36 WTA), 
scor 6-3, 4-6, 6-0, având procenta-
je net superioare la serviciu. În op-
timi, Mihaela Buzărnescu o va în-
frunta pe croata Petra Martic (45 
WTA), cea care a reușit una dintre 
cele două surprize ale primului tur 
de la Birmingham, învingând-o pe 
Coco Vandeweghe (SUA, 15 WTA, 
cap de serie 8), cu un categoric 6-
3, 6-2, în 61 de minute de joc.

Dan Petrescu 
a devenit al doilea 
cel mai bine plătit 
tehnician român 
Dan Petrescu (50 de ani) a știut el 
de ce pleacă de la CFR Cluj pentru 
a semna contractul cu chinezii de 
la Guizhou Hengfeng. Jurnaliștii 
chinezi au afl at salariul pe care-l 
va încasa „Bursucul” pe un sezon. 
Este vorba despre suma de 5 mili-
oane de euro pe an. Astfel, 
Petrescu devine al doilea cel mai 
bine plătit tehnician român din 
toate timpurile după Cosmin 
Olăroiu. „Zi de zi am fost în con-
tact cu Dan și am discutat. El îi 
amâna zi de zi pe chinezi și căuta 
motive să nu meargă, acolo, noi 
încercam să-l ținem alături de noi 
pentru că a fost o perioadă fru-
moasă, dar chinezii tot plusau. Vă 
va spune Dan exact condițiile fi -
nanciare, dacă va dori. Când le-
am afl at, am înțeles exact cum 
stă treaba și nu am putut să ne 
opunem. E ceva puțin ireal pentru 
orice antrenor. Dacă el reușește 
să salveze echipa, salariul său se 
va apropia de cel al lui Mourinho. 
Când chinezii au făcut această ulti-
mă ofertă și Dan ne-a transmis-o, 
am vorbit cu toții în club și am de-
cis că e mai bine să-l lăsăm să 
meargă și să profi te de această 
ofertă senzațională” a dezvăluit 
Bogdan Mara, directorul sportiv 
al celor de la CFR Cluj, la Digi 
Sport, în ziua în care s-a ofi cializat 
plecarea lui Petrescu în ASIA.

Liga I: Viitorul 
și-a aflat adversara 
din Europa League
FC Viitorul și-a afl at adversara 
din turul 1 preliminar al Europa 
League. Trupa lui Gică Hagi o va 
înfrunta pe Racing FC Union 
Letzebuerg,din Luxemburg. 
Formaţia va juca primul meci în 
deplasare, pe 12 iulie. Returul se 
va disputa în România, pe 19 iu-
lie. Racing FC Union Letzebuerg 
este câștigătoarea Cupei din 
Luxemburg. A învins-o pe 
Hostert în fi nală, la penalty-uri, 
cu 4-3 (0-0, 0-0 d.p.). România 
este reprezentată în Europa 
League de Viitorul Constanţa 
(primul tur preliminar - meciuri 
pe 12 și 19 iulie), vicecampioana 
FCSB (turul al doilea preliminar - 
meciuri pe 26 iulie și 2 august) și 
de CS Universitatea Craiova (tu-
rul al treilea preliminar - meciuri 
pe 9 și 16 august).

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Campioana de la Paris recu-

noaşte că americanca de 65 

de ani i-a schimbat viaţa.

„Este grozav să ai pe cine-

va cu care să vorbeşti, care 

să-ţi dea idei despre cum să 

rezolvi anumite probleme şi 

să te accepţi aşa cum eşti când 

ratezi. Mă bucur mult mai 

mult de ceea ce fac acum. Văd 

totul altfel acum. Sunt mai fe-

ricită, zâmbesc mai mult, aşa 

că viaţa e frumoasă”, a spus 

Halep pentru Tennis Channel.

„Cred că am luat educaţia 

de acasă. Am nişte părinţi gro-

zavi, care m-au educat foarte 

bine pentru a fi  o persoană 

bună şi pentru a lupta pentru 

şansele mele. M-au făcut să 

cred că sunt capabilă să rea-

lizez lucruri măreţe”, a preci-

zat Simona Halep.

Alexis Castorri a stat şi în 

spatele primului trofeu de 

Grand Slam câştigat de sco-

ţianul Andy Murray, la US 

Open, în 2012. Murray a in-

trat în fi nala de atunci după 

ce pierduse anterior de patru 

ori în ultimul act, la Austra-

lian Open, în 2010 şi 2011, la 

Wimbledon, în 2012 şi tot la 

Flushing Meadows, în 2008.

„Sunt foarte mândră 
de Simona”

Psihologul american a 

mai lucrat cu sud-africanul 

Kevin Anderson, finalist 

anul trecut la US Open.

„Sunt foarte mândră de Si-

mona. O admiram înainte de 

a-mi fi  prezentată de Darren. 

Îmi plac oamenii pasionali şi 

majoritatea jucătorilor de te-

nis de elită sunt aşa. Mi-au 

plăcut pasiunea Simonei şi e-

fortul ei. Îi admir munca eti-

că, este o persoană extrem 

de onestă. Este în acelaşi timp 

foarte «antrenabilă»”, a de-

clarat Castorri, într-un inter-

viu acordat site-ului WTA.

Halep nu va participa 
la turneul 
de la Eastbourne

Jucătoarea de tenis Si-

mona Halep, numărul 1 în 

clasamentul WTA, a anun-

ţat, miercuri, că nu va ju-

ca la turneul Nature Valley 

International, programat la 

Eastbourne în perioada 

24-30 iunie, din cauza unei 

accidentări.

„Îmi pare foarte rău să 

anunţ că mă retrag de la tur-

neul Nature Valley Internati-

onal de săptămâna viitoare. 

Am experimentat dureri la 

tendonul lui Ahile şi o infl a-

maţie în timpul turneului de 

la Roland Garros şi încă nu 

sunt refăcută în totalitate. Am 

fost sfătuită de medici să pre-

lungesc pauza şi să continui 

tratamentul. Mi-a plăcut să 

joc la Eastbourne anul trecut 

şi sper să revin acolo la edi-

ţia din 2019. Mulţumesc tu-

turor pentru înţelegere şi sus-

ţinere”, a scris Halep pe con-

tul personal de Facebook.

Turneul de la Eastbourne 

trebuia să fie primul la ca-

re participă jucătoarea ro-

mână după victoria de la 

Roland Garros. Nature Val-

ley International, turneu ca-

re se desfăşoară pe iarbă, a-

re categoria Premier şi pre-

mii totale în valoare de 

852.564 de dolari. Acesta 

este ultimul turneu din ca-

lendarul WTA înaintea ce-

lui de Mare Şlem de la Wim-

bledon, programat în peri-

oada 2 – 15 iulie.

Halep, despre omul din spatele succesului 
de la Paris: „Văd totul altfel acum”
Simona Halep a devenit în premieră campioană de Grand Slam, la Roland Garros, 
iar un rol esenţial în succesul liderului mondial l-a avut psihologul sportiv Alexis Castorri.

Simona Halep nu va juca la turneul Nature Valley International, programat la Eastbourne

SIMONA HALEP | 
nr.1 WTA

„Este grozav să ai 
pe cineva cu care 
să vorbeşti, care 
să-ţi dea idei despre 
cum să rezolvi 
anumite probleme 
şi să te accepţi aşa 
cum eşti când ratezi. 
Mă bucur mult mai 
mult de ceea ce fac 
acum. Văd totul 
altfel acum. 
Sunt mai fericită, 
zâmbesc mai mult, 
aşa că viaţa 
e frumoasă“

Malmo, cea mai titrată 

echipă din Suedia, va fi , cel 

mai probabil adversara lui 

CFR Cluj în turul 2 prelimi-

nar al Ligii Campionilor. 

CFR Cluj va juca cu 

Malmo sau câştigătoarea 

turneului preliminar în 

care se înfruntă Santa 

Coloma (Andorra), Drita 

(Kosovo), La Fiorita (San 

Marino) şi Lincoln Red 

Imps (Gibraltar).

Bogdan Mara, directorul 

sportiv al CFR-ului, a oferit pri-

ma reacţie din tabăra campioa-

nei după tragerea la sorți a pre-

liminariilor UCL. Fostul atacant 

priveşte cu optimism această 

dublă, dar e conştient că echi-

pa pe care o reprezintă mai a-

re nevoie de întăriri pentru a 

putea fi  la un nivel bun la mo-

mentul meciurilor directe.

„Mi-aş fi  dorit Bate Borisov, 

Sheriff Tiraspol sau Malmo. As-

tea sunt echipele mai accesibi-

le. Malmo este o echipă cu ca-

re ne putem lupta de la egal la 

egal. E un handicap pentru noi 

că încep returul înaintea noas-

tră, sunt înaintea noastră cu 

pregătirea şi sunt în formă. O 

să vedem ce se va întâmpla. O 

să studiem jucătorii şi o să mer-

gem să vedem meciurile lor”, 

a spus Bogdan Mara pentru o 

emisiune de sport.

CFR Cluj își dorește să con-

cretizeze cât mai repede tran-

sferuri importante. 

Întrebat despre jucătorul 

Essien, Iordănescu a declarat: 

„Au existat ceva discuții îna-

inte de venirea mea aici. Dar 

nu s-a concretizat nimic. Nu 

știu despre ce sume era vor-

ba, dar eu nu am avut nevoie 

de jucător. Eu am oprit tran-

sferul lui Essien la CFR Cluj! 

Am destui jucători cu experiență 

și foarte valoroși lângă care 

pot crește cei tineri. În mo-

mentul acesta, la CFR Cluj nu 

mai am nevoie de jucători de 

36-37 de ani. Avem deja un lot 

extrem de valoros”. 

Prima reacție din tabăra CFR-ului 
după tragerea la sorți a preliminariilor UCL
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