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EDUCAŢIE

Bacul de toamnă. 
Peste 100 de absenţi la Cluj
În judeţul Cluj, 508 elevi s-au înscris la pro-
ba de limba română a examenului de baca-
laureat, din care au fost prezenţi 401, 105 au 
fost absenţi şi doi au fost eliminaţi.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Şantierul unui tronson 
al Autostrăzii Sebeş-Turda 
„se dezmorţeşte”
Şantierul lotului 2 al Autostrăzii A10 Se-
beş-Turda, 24 km între Alba Iulia şi Aiud, 
a început să se dezmorţească în ultimele 
săptămâni.  Pagina 5
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Garduri electrice pe A1 după 
ce doi urşi au fost loviţi de maşini
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Într-un oraș sufocat de mașini, clujenii se întrec în a propune soluții pentru descongestionarea traficului: 
bariere cu plată pentru cei care vor să intre cu mașina în oraș, incurajarea elevilor de la școlile din centru 
să aleagă bicicleta sau închiderea unor străzi în weekend. Pagina 4

Propunere: acces auto doar cu plată în Cluj-Napoca

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

Creșe doar pentru 
copiii din Cluj-Napoca
Înscrierea la creşă a devenit loteria la care mii de părinţi joacă an de an.
Primăria Cluj-Napoca schimbă criteriile de admitere la creşe după ce mai mulți părinți 
i-au cerut primarului Emil Boc modificarea regulamentului, nemulţumiţi că pruncii 
din Floreşti ocupă locurile la creşele din Cluj-Napoca. Din toamnă, peste 900 de copii 
vor rămâne pe dinafară, din cauză că nu mai sunt locuri în creşe. Pagina 6

Cererile pentru restituirea 
taxei auto pot fi  depuse la 
ANAF cel mai târziu până la 
31 august, prevede procedura 
adoptată prin Ordonanţa de Ur-
genţă a Guvernului nr. 52/2017. 
Taxa auto a fost în vigoare, sub 
diverse forme, între 1 ianuarie 
2007 şi 31 ianuarie 2017.

Contribuabilii care nu depun 
cererile până la această dată nu 
vor mai putea face ulterior o so-
licitare asemănătoare la ANAF. 
Procedura prevede că se pot de-
pune cereri de restituire pentru 
taxa specială pentru autoturis-
me şi autovehicule, taxa pe po-
luare pentru autovehicule, taxa 
pentru emisiile poluante prove-
nite de la autovehicule sau tim-
brul de mediu pentru autovehi-
cule, indiferent de momentul la 
care a fost percepută taxa.

Formularul necesar trebuie 
descărcat de pe site-ul Agenţi-
ei Naţionale de Administrare 
Fiscală, completat şi depus la 
unitatea fi scală aferentă adre-
sei din buletin, fi ind valabil şi 
fără documente justifi cative.

Sumele restituite vor fi  cal-
culate de Fisc, urmând să fi e 
virate direct în contul IBAN al 
contribuabilului. Restituirea se 
face, în baza deciziilor emise 
de Fisc, în cursul anului 2018 
pentru taxa specială pentru au-
toturisme şi autovehicule, ta-
xa pe poluare pentru autove-
hicule, taxa pentru emisiile po-
luante provenite de la autove-
hicule şi în perioada 1 septem-
brie 2018 – 31 martie 2019 pen-
tru timbrul de mediu pentru 
autovehicule.

Vânătorii vor goni urşii înapoi 
în pădure şi este posibil să fi e 
montate garduri electrice pe Au-
tostrada Sibiu-Orăştie, în anumi-
te zone, ca să împiedice anima-
lele să ajungă pe şosea, după ce 
doi urşi au fost găsiţi morţi pe 
A1, a declarat luni, prefectul ju-
deţului Sibiu, Adela Muntean.

Potrivit sursei citate, numărul 
de urşi din judeţul Sibiu este cu 
50 la sută mai mare decât anul 
trecut, ceea ce înseamnă că a 
crescut la 1.200 de exemplare în 
2018, faţă de 800 cât erau în 2017.

„Am discutat şi vom face şi 
o cerere ca tronsoanele de au-
tostradă cu garduri, acolo un-
de lipsesc, să şi le repare şi să 
luăm în calcul şi electrifi carea 
tronsoanelor de gard acolo un-
de fondurile de vânătoare ne 
dau indicii că numărul anima-

lelor este mai dens”, a explicat 
prefectul Adela Muntean.

Potrivit prefectului judeţului 
Sibiu, cei doi urşi care au mu-
rit pe A1 fi e au părăsit pădurea 
deoarece le erau foame şi cău-
tau ghinde, fi e au fost deranjaţi 
de o partidă de vânătoare care 
ar fi  avut loc în zonă.

Direcţia Regională de Dru-
muri şi Poduri (DRDP) Braşov 
va monta indicatoare rutiere cu 
avertizarea „Atenţie, animale!” 
pe autostrada A1, în zona în ca-
re doi urşi au fost omorâţi du-
pă ce au fost loviţi de maşini, 
a declarat luni, purtătorul de 
cuvânt al instituţiei, Robert 
Elekes. Indicatoarele vor avea 
rol preventiv, ele atenţionând 
şoferii asupra unor potenţiale 
pericole generate de animale.
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S-a aplecat după telefon şi 
a produs un accident grav
La data de 18 august, în jurul orei 10:20, pe 
strada Oașului, din Cluj-Napoca, s-a produs 
un accident rutier soldat cu rănirea unei per-

soane. Conform primelor investigaţii, un 
bărbat în vârstă de 53 de ani, din Copșa 
Mică, judeţul Sibiu, în timp ce conducea o 
autoutilitară pe strada Oașului, spre localita-
tea Chinteni, pe fondul neatenţiei la volan ar 
fi  pierdut controlul asupra direcţiei de depla-
sare și a intrat în coliziune frontală cu un pa-
rapet din beton. “Accidentul s-a soldat cu ră-
nirea gravă a șoferului, care a fost transpor-
tat la unitatea medicală pentru acordarea în-
grjirilor de specialitate. Cel în cauză ar fi  utili-
zat telefonul mobil în timp ce conducea. 
«M-am aplecat să iau telefonul pentru a răs-

punde»...sunt cuvintele șoferului care a fost 
grav rănit în urma accidentului”, se arată 
într-un comunicat de presă al IPJ Cluj.

Şoferi prinşi băuţi la volan
La data de 18 august, în jurul orei 22:15, 
poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca au depistat un bărbat, de 51 
de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce condu-
cea un autovehicul pe Calea Turzii, fi ind sub 
infl uenţa alcoolului. Potrivit unui comunicat 
de presă al IPJ Cluj, cel în cauză avea o con-
centraţie de peste 0,60 mg/l alcool pur în 
aerul expirat. “În cauză se efectuează cerce-
tări sub aspectul săvârșirii infracţiunii de 
conducerea unui vehicul sub infl uenţa alco-
olului sau a altor substanţe”, transmit poli-
ţiștii. O zi mai târziu, în 19 august, în jurul 
orei 04:00, poliţiștii din cadrul Secţiei 6 
Poliţie Rurală Florești au oprit pentru con-
trol un tânăr, de 27 de ani, din judeţul 
Prahova, care circula cu un autovehicul pe 
strada Stejarului din Florești. “Existând sus-
piciunea că acesta se afl a sub infl uenţa al-
coolului, poliţiștii i-au solicitat să se supună 
testării cu aparatul etilotest. Tânărul a refu-
zat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și 
recoltarea probelor biologice de sânge. În 
cauză se efectuează cercetări pentru săvâr-
șirea infracţiunii de refuz sau sustragerea 
de la prelevarea de mostre biologice”, se 
arată în documentul citat.

Clujean prins de poliţişti 
după ce a furat acumulatori 
dintr-un camion

La data de 19 august, în jurul orei 18:50, 
poliţiștii din cadrul Poliţiei municipiului 
Cluj-Napoca au depistat un bărbat imediat 
după ce acesta ar fi  sustras doi acumulatori 
auto. ŢCel în cauză, un bărbat în vârstă de 
32 de ani, din Cluj-Napoca, a fost depistat 
pe strada Câmpul Pâinii, având asupra sa 
doi acumulatori auto distruși. În urma veri-
fi cărilor efectuate, s-a stabilit că acumulato-
rii ar fi  fost sustrași de pe un autocamion 
parcat pe strada Răsăritului. Prejudiciul cau-
zat a fost estimat la 1.400 de lei. În cauză 
se efectuează cercetări sub aspectul săvârși-
rii infracţiunilor de furt și distrugere”, trans-
mite IPJ Cluj.

Pe scurt

Sesiunea a doua a 

Bacalaureatului 2018 a 

început luni, 20 august, 

cu proba la Limba şi 

Literatura Română, 

urmată, pe 21 august, de 

proba la Limba şi 

Literatura maternă, 

potrivit calendarului 

anunţat de Ministerul 

Educaţiei Naţionale 

(MEN). În judeţul Cluj 

s-au înscris la prima 

probă 508 elevi, din care 

au fost prezenţi 401, 105 

au fost absenţi şi doi au 

fost eliminaţi.

„La proba de Limba ma-

ternă sunt înscrişi 39 de 

elevi, la proba de profil – 

-matematica sau istorie – 

sunt înscrişi 640 elevi, iar 

la ultima probă, cea la ale-

gere sunt 706 candidaţi.

În judeţul Cluj, la sesiu-

nea de toamnă a Bacalaure-

atului sunt înscrişi 1002 

elevi”, au precizat reprezen-

tanţii Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj.

Examenul se desfăşoară în 

patru centre din judeţ astfel: 

Licveul de Informatică Tiberu 

Popoviciu şi Liceul Teoretic Mi-

hai Eminescu din Cluj-Napo-

ca, Colegiul Naţional Mihai 

Vuteazul din Turda, Colegiul 

Andrei Mureşanu din Dej.

La prima sesiune de BAC 

2018, elevii care au susţinut 

proba scrisă a examenului 

de Bacalaureat au avut de 

analizat, la subiectul al trei-

lea, la PROFILUL REAL, po-

ezii de Mihai Eminescu sau 

Tudor Arghezi, iar la PRO-

FILUL UMAN a picat arta 

poetică în opera lui Ion Bar-

bu sau Lucian Blaga.

Elevii clasei a XII-a de la 

profilul real, care au susţi-

nut luni prima probă scrisă 

a examenului de Bacalaure-

at, cea la Limba şi Literatu-

ra Română, au avut, la ale-

gere, de analizat o poezie 

de Mihai Eminescu sau Tu-

dor Arghezi în timp ce cei 

de la profilul uman au avut 

arta poetică în opera lui Ion 

Barbu sau Lucian Blaga.

În 21 august are loc de 

proba la Limba şi Literatu-

ra maternă.

Proba obligatorie de profi l 

va avea loc pe 22 august, iar ul-

tima probă este cea la alegere 

şi este susţinută pe 23 august.

Probele orale vor începe 

cu evaluarea competenţelor 

lingvistice de comunicare 

orală în limba română, care 

se vor desfăşura pe 24 şi 27 

august, pe 28 august va avea 

loc evaluarea competenţelor 

lingvistice de comunicare 

orală în limba maternă, în-

tre 29-30 august, evaluarea 

competenţelor digitale şi exa-

menul se încheie pe 30-31 

august, când este programa-

tă evaluarea competenţelor 

lingvistice într-o limbă de 

circulaţie internaţională.

Primele rezultate ale se-

siunii de toamnă a bacala-

ureatului vor fi afişate pe 1 

septembrie, până la ora 

16.00. În aceeaşi zi, vor pu-

tea fi depuse contestaţiile, 

între orele 16:00 – 20:00.

În perioada 2-5 septembrie 

contestaţiile vor fi  soluţiona-

te, iar pe 6 septembrie vor fi  

afi şate rezultatele fi nale.

45.052 de elevi s-au în-

scris la sesiunea a doua a 

examenului de Bacalaureat, 

28.488 de candidaţi fiind din 

promoţia 2017-2018, iar 

16.564 de candidaţi provin 

din seriile anterioare.

Procentul de promovabi-

litate la examenul de Baca-

laureat 2018 este de 69,7%, 

în creştere de la 67,7%, cu 

2% mai mult faţă de rezul-

tatele iniţiale.

105 elevi au lipsit la prima 
probă a Bac-ului de toamnă
A început Bacalaureatul de toamnă. La proba de luni în judeţul Cluj 
s-au înscris 508 elevi, din care au fost prezenţi 401 iar doi au fost eliminaţi.

REPREZENTANȚII INSPECTORATULUI 
ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

 „La proba de Limba maternă sunt înscrişi 39 de 
elevi, la proba de profi l – -matematica sau istorie 
– sunt înscrişi 640 elevi, iar la ultima probă, cea 
la alegere sunt 706 candidaţi. În judeţul Cluj, la 
sesiunea de toamnă a Bacalaureatului sunt 
înscrişi 1002 elevi “
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ARS OPINIÆ

De ce nu pică Dragnea

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Pentru o democraţie (fi e ea 
matură, emergentă sau slab 
funcţională), s-a depășit de-
mult limita abuzului. În 
România, după cele întâmplate 
în ultimul an și jumătate, chiar 
și după cele mai de jos standar-
de, lucrurile ar fi  trebuit demult 
clarifi cate și derapajele corecta-
te. Pentru că toate aceste „in-
terpretări democratice forţate” 
și „aberaţii de libertate” au un 
autor recunoscut și un benefi ci-
ar direct, se pune întrebarea de 
ce nu a căzut până acum Liviu Dragnea.
S-a vorbit și scris mult pe tema aceasta și au fost identifi cate 
cauze profunde, temeinice, structurale, dar primul răspuns 
ce-mi vine în minte acum e unul de-la nostru, specifi c naţional, 
de râsu-plânsu, amar-comic, tragic, ironic: Liviu Dragnea, ca 
simbol al defectelor congenere, n-a picat din schemă pentru 
că n-a săvârşit toate greşelile posibile şi necesare pentru a ne 
trezi, odată şi-odată, din somnul na(ra)ţiunii care zămisleşte 
monştri.
E adevărat că, obișnuiţi cu ţârâita și anasâna, cu ce ne spun și 
fac alţii pentru noi, cu providenţa și închipuirile, nu ne-am ima-
ginat că putem ajunge atât de jos, că stăm atât și prost, că 
suntem atât de vulnerabili și că ni se pot întâmpla atâtea. 
Acest personaj politic, moșit vreme de aproape treizeci de ani 
în laboratoarele slăbiciunilor și neajunsurilor noastre, este un 
fel de turnesol pentru societatea românească: îi arată faţa 
adevărată într-un mod caricatural, fără dubii, aproape didactic. 
E cea mai puţin așteptată, dar și cea mai profundă lecţie „à re-
bours” (adică pe dos) ce-o puteam primi în ceasul al doispreze-
celea. Dacă suntem pregătiţi s-o pricepem cu toţii.
Liviu Dragnea nu face nimic bun pentru ţară (pe care să-l poată 
justifi ca), nu este un om de stat, ci mai degrabă un surogat și, în 
cea mai simplă caracterizare, e ceva între un dictator într-o pseu-
do-democraţie și un democrat într-o pseudo-dictatură. Nu are 
curajul de a abandona aparenţele democratice și nu are forţa de 
a instaura o dictatură. Se afl ă într-un straniu și păgubos inter-
regn, târând ţara după sine într-o direcţie necunoscută.
Urmând ideea suitei de greșeli grave și nepermise pentru un 
om politic, ne putem întreba ce ne mai așteaptă și cât de lung 
va fi  supliciul la care este supusă ţara. Până atunci mai putem 
face (încă) un inventar al devierilor și depășirilor fl agrante a li-
niei roșii. Nu că nu s-ar mai fi  spus, nu că ar fi  foarte greu de 
înţeles, nu că n-ar fi  fost îndeajuns.
1. Profi tând de un rezultat electoral favorabil (generat de ab-
senteism, slabă educaţie civică și democratică a alegătorilor), 
Liviu Dragnea, ca lider absolut al partidului câștigător (PSD), a 
deturnat profund sensul guvernării ţării, abandonând com-
plet interesul de stat (buna guvernare) în favoarea celui per-
sonal (condamnări în justiţie) şi a celui de grup (blocarea lup-
tei anticorupţie)
2. Pe neanunţate și nepregătite, șocând societatea româneas-
că (în ianuarie 2017), Dragnea a încercat, prin decizie unilate-
rală, schimbarea brutală a funcţionării justiţiei (Ordonanţa 
13). N-a izbutit datorită protestelor masive, nemaivăzute până 
atunci în România
3. Nu s-a dat bătut și a luat-o de la capăt, instrumentând prin 
supuşi, pentru obţinerea susţinerii publice, un program poli-
tic populist, nerealist, risipitor de resurse, contraproductiv pe 
durată medie şi lungă. De pildă, prin noua fi lozofi e fi scală, în 
ciuda criticilor, se voia doar fi delizarea unor categorii sociale 
(bugetarii), vulnerabile (pensionarii) și dependente (asistaţii 
sociali etc.)
4. Liviu Dragnea a provocat cele mai frecvente, mai profunde 
şi mai fără sens crize politice din ţară (crize ale propriilor pre-
mieri neascultători). A propus până acum patru prim-miniștri 
(fără criterii de efi cienţă și performanţă) și a schimbat două 
guverne (fără a oferi explicaţii credibile și acceptabile). Iar ulti-
ma variantă (Viorica Dăncilă) a ajuns o batjocură naţională și 
internaţională, prin prostie, neadecvare și incompetenţă
5. În pofi da criticilor, PSD, sub „biciul” liderului său, folosin-
du-se de instrumentul legislativ, a „reformat funcţionarea jus-
tiţiei“ printr-o serie de legi, într-un mod care a atras revolte 
populare extinse și de durată și opoziţii dure de la organismele 
internaţionale. Aceste modifi cări de legi (ale justiţiei, codurile 
CPP, CP) nu au fost justifi cate şi nu sunt justifi cabile, dar pro-
cesul merge înainte, făcând abstracţie de orice opoziţie raţio-
nală, de repercusiuni negative grave pentru România
6. Cu o listă stranie de priorităţi, cu „ochelari de cal” și igno-
rând orice sugestie, politica lui Dragnea a polarizat şi ostilizat 
societatea românească într-un mod nemaiîntâlnit. Faliile crea-
te sunt pe regiuni istorice, pe categorii sociale și profesionale, 
pe opoziţia sat-oraș sau oraș mare-oraș mic, sărac-bogat, inte-
lectual-muncitor, român din ţară-român dinafară etc. Sciziunea 
e aproape desăvârșită
7. Lipsit de anvergură, carismă și idei, Liviu Dragnea a introdus 
conducerea prin consilieri politici străini. Or se știe că aceștia 
prestează pentru bani și pentru propriile interese, dorind a deve-
ni indispensabili angajatorilor lor și a crea dependenţă. Ei priori-
tizează interesele clienţilor și nu ale statului, populaţiei, ţării
8. Cu ultimele evenimente turbulente din capitală, Liviu 
Dragnea a adus ţara în logica războiului civil şi în pragul de-
clanşării efective a acestuia (mai lipsesc victimele umane). Se 
poate mai rău de atât?
Urmărind logica acestei puteri, am tot încercat să anticipez ce 
(rău) va urma. Refuz să mai fac asta!

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.

Primul proces de buge-

tare participativă online 

din România a debutat 

anul trecut la 

Cluj-Napoca. În 2018, 

clujenii au depus peste 

160 de propuneri de 

proiecte. Cele mai multe 

dintre ele, 36, au fost 

depuse la capitolul 

“mobilitate şi siguranţa 

circulaţiei”. Până pe 30 

septembrie, reprezen-

tanţii Primăriei 

Cluj-Napoca vor analiza 

propunerile şi apoi se 

va trece la votarea ace-

lor proiecte care se vor 

califi ca mai departe.

Bariere la intrările 
din oraş

Un clujean a propus im-

plementarea unor bariere 

cu plată pentru cei care vor 

să intre cu maşina în oraş.

„Proiectul propune intro-

ducerea barierelor auto stra-

dale ca o soluţie în vederea 

descongestionării trafi cului 

urban. La trecerea prin ba-

rieră pentru a intra în oraş 

se va percepe o taxă de con-

gestie. Veniturile încasate 

la buget din această taxă 

vor fi  astfel folosite pentru 

a creşte fl ota de autobuze 

astfel ca în timp, transpor-

tul public să fi e regula, iar 

maşina personală doar o ex-

cepţie. Barierele auto stra-

dale, în funcţie de lăţimea 

drumului, vor avea două 

sisteme de taxare: una sau 

două benzi rapide pe unde 

vor traversa cei care au abo-

nament, sistem telepass (un 

senzor instalat deasupra ba-

rierei va recepţiona prin in-

fraroşu sau radio prezenţa 

unei unităţi, care poate fi  o 

vignetă sau sticker special, 

afl ate la bordul maşinii); 

mai multe benzi cu auto-

mate unde se poate plăti cu 

cartela contactless sau cu 

cash. Astfel de bariere exis-

tă de foarte mulţi ani în ma-

rile oraşe ale Europei. Nu 

trebuie inventat nimic, doar 

implementat ceea ce deja 

funcţionează cu succes”, 

spune George Costea, cel 

care a venit cu propunerea.

Potrivit acestuia, imple-

mentarea proiectului ar 

costa 150.000 de euro.

Elevi care să pedaleze 
spre şcoală

Un alt proiect este „Bike 

2 School” şi presupune im-

pulsionarea elevilor de la gim-

naziu şi liceu să aleagă să vi-

nă la şcoală cu bicicleta.

„În zona centrală a mu-

nicipiului Cluj-Napoca 

funcţionează mai mult de 

zece şcoli şi licee, în care 

învaţă 12.000 de elevi. O 

mare parte din aceşti elevi 

sunt aduşi la şcoală de că-

tre părinţi cu maşina, su-

prasolicitând/ blocând tra-

ficul din zona, în orele de 

vârf. Proiectul îşi mai pro-

pune să reducă gradul de 

sedentaritate din rândul ti-

nerilor şi să crească apeti-

tul acestora pentru mişca-

re. Proiectul începe cu un 

pilot ce va fi implementat 

într-o şcoală din zona cen-

trală. Va consta într-un curs 

de educaţie rutieră. Va avea 

loc în curtea şcolii, unde 

se va reproduce în detaliu 

un traseu pe care l-ar pu-

tea parcurge un elev de la 

şcoală către casă. Ulterior, 

pilotul va fi extins în alte 

5 şcoli, fiind concentrat pe 

elevii din clasele VII-XII. 

În caz de succes, proiec-

tul va fi extins cu după 

cum urmează: achiziţia de 

biciclete pentru elevi, achi-

ziţia de vouchere pentru 

cumpărare/reparare bici-

clete, crearea unei aplica-

ţii ce monitorizează utili-

zarea bicicletelor de către 

elevi şi prin care să fie re-

compensaţi ulterior pen-

tru numărul de km par-

curşi, traseul folosit etc”, 

susţine Mirel Alexa, cel ca-

re a făcut propunerea.

Bugetul estimativ al a-

cestui proiect ar fi de 

138.000 de euro.

Centrul, închis 
maşinilor în weekend

Mihai Andrei Cenan pro-

pune ca centrul Clujului 

să fie liber de maşini de 

vineri până duminică. 

„Centrul oraşului este unul 

tot mai sufocat de maşini, 

însă măcar în weekend 

consider că oamenii ar tre-

bui să aibă ocazia să se 

plimbe liniştiţi şi să se bu-

cure de puţină linişte în 

centrul oraşului. Închide-

rea centrului nu ar afecta 

transportul în comun, în-

să atât locuitorii oraşului, 

cât şi vizitatorii s-ar bucu-

ra de o plimbare liniştită 

şi plăcută în centrul ora-

şului. Piaţa Unirii ar tre-

bui închisă doar în partea 

care face legătura dintre 

strada Napoca şi strada 

Eroilor şi totodată partea 

care face legătura dintre 

clopotul de pe strada Ero-

ilor şi Hotelul Melody Cen-

tral”, spune iniţiatorul pro-

iectului Mihai Andrei Ce-

nan care crede că imple-

mentarea proiectului cos-

tă 30.000 de euro.

Ce-şi mai doresc 
clujenii

Alte idei presupun noi 

piste de biciclete pe ruta 

Cluj-Floreşti, amenajarea 

unor parcări lângă Piaţa 

IRA şi sub podul Aurel Vla-

icu, introducerea unui au-

tobuz de noapte pe ruta 

Zorilor-Centru-Grigorescu, 

concurs de soluţii pentru 

regândirea zonei Gării Mi-

ci, parking Mănăştur/Izla-

zului, reabilitarea Parcului 

Operei, plantare copaci pe 

Calea Turzii, muzee virtu-

ale, un muzeu virtual al 

oraşului sau plata con-

tactless la automatele de 

bilete CTP.

PROPUNERI DE BUGETARE PARTICIPATIVĂ

Acces auto doar cu plată 
şi elevi la şcoală cu bicicleta
Într-un oraş sufocat de maşini, clujenii se întrec în a propune soluţii 
pentru descongestionarea traficului. 

Implementarea unor bariere cu plată pentru intrarea în oraș a fost una 
din soluțile propuse pentru descongestionarea trafi cului din oraș

Prin procesul de bugetare 
participativă, Primăria 
Cluj-Napoca urmărește im-
plicarea directă a 
cetățenilor în luarea decizi-
ilor privind dezvoltarea 
orașului si creșterea 
calității vieții in municipiu. 
Toți cei care locuiesc, mun-
cesc sau studiază în Cluj-
Napoca și au cel puțin 18 
ani își pot transforma idei-
le pentru oraș în proiecte 
în următoarele domenii: 
alei, trotuare și zone pie-
tonale; mobilitate, accesi-
bilitate și siguranţa circula-
ţiei; spații verzi și locuri de 
joacă; amenajare spaţii 
publice (mobilier urban, 
iluminat public etc.); infra-
structură educațională și 
culturală; orașul digital.

Domenii de interes

20 august – 30 septembrie - analiza proiectelor

1 – 21 octombrie - prima etapă de vot

22 – 28 octombrie - validare vot I

29 octombrie – 18 noiembrie - a doua etapă de vot

19 – 25 noiembrie - validare vot II

26 noiembrie - afi șare rezultate fi nale

Calendarul procesului de bugetare participativă:

IMPLEMENTARE

150.000 
de euro este valoare bugetului pentru fi ecare proiect
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PNL îl susţine pe Klaus 

Iohannis la prezidenţiale, 

iar PMP nu exclude un 

candidat comun.

Opoziţia vrea unifi carea 

dreptei, însă nimeni nu a fă-

cut paşi spre o alianţă, forma-

ţiunile rezumându-se doar la 

colaborarea parlamentară.Mo-

mentan, singurul partid dispus 

să susţină candidatura lui Kla-

us Iohannis la prezidenţiale, 

alături de PNL, este PMP, se 

arată într-o analiză Mediafax.

Un îndemn la crearea unui 

front comun împotriva PSD 

a fost lansat de preşedinte-

le Klaus Iohannis, la înce-

putul acestei săptămâni, 

acesta încurajând Opoziţia 

să vină cu alternative şi cu 

soluţii prin care să câştige 

încrederea cetăţenilor.

În ceea ce priveşte alegeri-

le prezidenţiale, Consiliul Na-

ţional al PNL a decis, la întru-

nirea din 11 martie a.c., susţi-

nerea actualului preşedinte Kla-

us Iohannis pentru un al doi-

lea mandat la Cotroceni şi a li-

derului PNL Ludovic Orban 

pentru poziţia de premier, da-

că partidul va câştiga viitorul 

scrutin parlamentar din anul 

2020. Din cele 817 voturi ex-

primate la reuniune, 793 s-au 

îndreptat spre susţinerea lui 

Klaus Iohannis dacă va candi-

da pentru un nou mandat pre-

zidenţial. Din cele 821 de vo-

turi exprimate pentru susţine-

rea prezumtivului premier al 

PNL, Ludovic Orban a primit 

685 şi Viorel Cataramă a pri-

mit 113 voturi.

Pe 23 iunie, Klaus Iohannis 

a anunţat că va candida pen-

tru un nou mandat la Cotro-

ceni. "Vreau să vă comunic 

acum, aici în această diminea-

ţă frumoasă: sunt ferm hotă-

rât să candidez pentru încă un 

mandat de preşedinte al Ro-

mâniei", a spus atunci la Sibiu 

şeful statului.

Printre primii care au vor-

bit în această săptămână des-

pre nevoia unifi cării dreptei, 

după îndemnul lui Klaus Ioha-

nnis, a fost preşedintele PMP, 

Eugen Tomac, care a susţinut 

că acest lucru ar trebui să ai-

bă loc chiar de mâine.

Ulterior, Eugen Tomac a de-

clarat că partidul pe care îl con-

duce îl va susţine la preziden-

ţiale pe actualul preşedinte, 

Klaus Iohannis, dacă asta ar fi  

alegerea majorităţii Opoziţiei.

Întrebat despre o posibilă ali-

anţă cu alte partide din Opozi-

ţie, preşedintele USR, Dan Bar-

na, a declarat că partidul pe ca-

re îl conduce şi-a exprimat me-

reu dorinţa de colaborare.

Referitor la alegerile prezi-

denţiale, Barna spunea, pe 10 

iulie, că momentan miza USR 

este strângerea de semnături 

pentru iniţiativa civică "Fără 

penali în funcţii publice", însă 

formaţiunea va avea cu sigu-

ranţă un candidat.

Fostul premier Dacian Cio-

loş consideră că unifi carea drep-

tei se face în jurul unor valori 

comune şi a unui program pen-

tru România, iar candidaţii la 

alegerile prezidenţiale din 2019 

trebuie să corespundă unor cri-

terii de integritate şi profesio-

nalism. Cu toate acestea, Cio-

loş nu a precizat, până în pre-

zent, dacă se va înscrie cursa 

pentru prezidenţiale.

Ce strategie va adopta 
dreapta la prezidenţiale

Circa 100 de peroane 

au protestat, duminică 

seară, la Cluj, lângă 

Monumentul Stâlpii 

Împuşcaţi, împotriva 

abuzurilor Jandarmeriei 

Bucureşti cu ocazia pro-

testului din 10 august.

Protestatarii au organi-

zat un flashmob, au stat 

cu mâinile ridicate circa 10 

minute şi au purtat pe fa-

ţă măşti de gaze, informea-

ză Agerpres.

Participanţii la protest au 

avut cu ei tricouri şi pan-

carte cu înscrisuri antigu-

vernamentale, precum „No, 

amu-i bai! Jos Guvernul”, 

„Mu1e PSD”, „Fără penali 

în funcţii publice”.

„Mâine seară ne întâlnim 

la Monumentul Stâlpilor Îm-

puşcaţi din Piaţa Unirii, un-

de va avea loc un fl ashmob 

în semn de solidaritate cu 

protestatarii răniţi în cadrul 

protestului din 10 august. Nu 

vom uita nici o clipă ce s-a 

întâmplat. De faptul că v-aţi 

permis să va atingeţi de drep-

turile noastre fundamentale. 

Cel la liberă exprimare şi cel 

la adunări publice paşnice. 

Rămânem cu ochii pe voi, 

pe „autorităţi” până când 

toţi reprezentanţii Jandarme-

riei care au atacat protesta-

tari sunt traşi la răspundere 

în faţa legii şi mai ales pâ-

nă când autorii morali ai 

acestei acţiuni comuniste de 

reprimare a vocii oamenilor 

nu dispar din toate funcţiile 

publice”, se arată în mesa-

jul de pe Facebook.

Flashmob la Cluj-Napoca, 
împotriva abuzurilor 
Jandarmeriei Bucureşti

Asociaţia Pro Infrastructură 

a prezentat pe facebook o 

fi lmare aeriană completă 

cu lotul 2 al Autostrăzii A10 

Sebeş-Turda, cel mai lung 

tronson de autostradă afl at 

în prezent în execuţie 

(24,25 km între Alba Iulia 

Nord şi Aiud Sud).

Şantierul a început să se 

dezmorţească în ultimele săp-

tămâni după o primă jumăta-

te de an în care progresul a 

fost insesizabil.

„Se observă un avans ti-

mid la nivel de terasamente, 

la sistemul de scurgere a ape-

lor şi la soluţionarea nenumă-

ratelor mini-lacuri formate în 

jurul podeţelor metalice. Au 

apărut la faţa locului grinzile 

pentru cea mai mare parte a 

pasajelor peste autostradă, ur-

mând a fi  sudate şi ridicate 

pe poziţii. În şantier sunt pre-

zente peste 150 de utilaje.

Cele mai întârziate punc-

te sunt în aceleaşi timp şi 

cele mai difi cile. Mai grav 

este că ele trenează în con-

tinuare: nodul rutier Teiuş, 

supratraversarea căii ferate 

Alba Iulia-Câmpia Turzii şi 

cele două poduri peste Mureş, 

principalele cauze de întâr-

ziere fi ind reţelele de elec-

tricitate, apă sau gaz care 

trebuie mutate, dar şi mobi-

lizarea nesatisfăcătoare a 

constructorului”, spun repre-

zentanţii asociaţiei.

Aceştia solicită celor din 

Compania Naţională de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere să colaboreze efi ci-

ent cu proprietarii de utili-

tăţi care trebuie relocate ast-

fel încât şi aceste ultime blo-

caje să dispară.

„În acest moment, stadiul 

fi zic ofi cial este de aproxi-

mativ 46%. Din nou, cerem 

antreprenorului general 

(Aktor) să crească semnifi -

cativ mobilizarea, în speci-

al la structurile critice (amin-

tite mai sus), astfel încât în 

anul 2020 şoferii să se poa-

tă bucura de cei 24 de km 

de autostradă, evitând astfel 

ambuteiajele constante din 

Aiud şi Teiuş”, scriu pe fa-

cebook reprezentanţii Aso-

ciaţiei Pro Infrastructură.

Şantierul celui mai lung tronson 
al Autostrăzii A10 Sebeş-Turda 
„se dezmorţeşte”
Cele mai întârziate puncte sunt în aceleaşi timp şi cele mai dificile, 
spun reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură. 

În prima jumătate a anului lucrările la tronsonul Sebeș-Turda erau insesizabile
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Piaţa muncii are mare 

nevoie de lucrători 

comerciali, mai ales dato-

rită faptului că lanţurile 

de retail s-au extins foar-

te mult. În Cluj-Napoca 

este nevoie mereu de 

oameni pentru aceste 

posturi, mai ales că ora-

şul este într-o continuă 

dezvoltare, iar rata şoma-

jului este una mică.

În geamurile magazine-

lor mereu vezi câte un anunţ, 

scris la calculator şi apoi 

printat sau scris stângaci de 

mână, „angajăm lucrător co-

mercial”. De asemenea, mii 

de locuri de muncă pentru 

această poziţie sunt dispo-

nibile pe platformele de re-

crutate a forţei de muncă.

Însă de multe ori, cei ca-

re doresc să se angajeze în 

domeniu nu ştiu care este 

salariul corect şi cum ar tre-

bui negociat în funcţie de 

media pieţeii. Pentru cei ca-

re se pregătesc să meargă 

la un interviu de angajare 

pentru postul de lucrător 

comercial, la nivel naţio-

nal, salariul mediu net pen-

tru o astfel de poziţie este 

de 1.821 de lei pe lună. Sa-

lariul însă variază în func-

ţie de oraşul în care locu-

ieşti, de nivelul de experi-

enţă din domeniu, de stu-

dii sau de dimensiunea com-

paniei care oferă postul.

În Cluj, venitul lunar al 

unui lucrător comercial cu 

un nivel de experienţă de 

maximul doi ani este de 

1.686 de lei pe lună. Astfel, 

un clujean care lucrează în 

acest domeniu câştigă cu 

aproape 200 de lei mai pu-

ţin faţă de un bucureştean, 

care ajunge la 1.821 de lei 

net pe lună. Clujenii câşti-

gă la fel de mult ca lucrăto-

rii comerciali din Bihor şi 

mai puţin decât cei din Ti-

miş, unde salariul ajunge la 

1.732 de lei.

Cât câştigă un lucrător comercial în Cluj?

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Înscrierea la creşă a deve-

nit loteria la care joacă mii 

de părinţi, an de an. În 

Cluj-Napoca sunt 15 creşe 

de stat în subordinea 

Consiliului local, însă 

numărul de locuri e total 

insufi cient faţă de cereri.

Oferta creşelor de stat din 

Cluj-Napoca este cu mult sub 

nivelul cerinţelor, iar alterna-

tivele – bonele sau creşele pri-

vate depăşesc cu mult buge-

tul unora dintre părinţi.

Nemulţumite de faptul că 

părinţi din Floreşti sau Apahi-

da îşi fac fl otant pe Cluj ocu-

pând astfel locurile în creşe, 

mămicile i-au cer primarului 

Emil Boc schimbarea criteriilor 

de admitere în aceste instituţii.

Miercuri, 22 august, ora 

17.00, în Sala de Sticlă a Pri-

măriei municipiului Cluj-Na-

poca, va avea loc o dezbate-

re publică pe marginea regu-

lamentului de înscriere şi de-

partajare a copiilor în creşe.

„În municipiul Cluj-Napoca 

numărul solicitărilor de înscri-

ere la creşă este mult mai ma-

re decât numărul locurilor li-

bere. În anul 2018, au fost dis-

ponibile 570 de locuri şi s-au 

depus 1475 de dosare de înscri-

ere. Având în vedere faptul că 

actualul proces de înscriere, re-

partizare şi departajare nu mai 

corespunde nevoilor actuale, a 

apărut necesitatea elaborării şi 

implementării unui regulament 

care să prevadă detaliat modul 

de desfăşurare a întregului pro-

ces de înscriere”, transmit re-

prezentanţii municipalităţii.

Ce se schimbă

Potrivit noului regulament, 

în ceea ce priveşte familia bi-

parentală, fi ecărui părinte care 

are domiciliul în municipiul 

Cluj-Napoca i se va aloca 5 

puncte, iar fi ecărui părinte ca-

re are o viză de reşedinţă în 

municipiul Cluj-Napoca i se va 

aloca 2 puncte. În privinţa fa-

milii monoparentale, părinte-

lui unic care are domiciliul în 

municipiul Cluj-Napoca i se va 

aloca 10 puncte, iar celui cu vi-

ză de reşedinţă în Cluj-Napo-

ca i se va aloca 4 puncte.

La punctaje egale se intro-

duc criterii de departajare, du-

pă cum urmează:

• după domiciliul părin-
ţilor în Cluj-Napoca – depar-

tajarea se face în funcţie de 

domiciliul părinţilor, respec-

tiv au prioritate la repartiza-

re copiii care au ambii părinţi 

cu domiciliul în Cluj-Napoca

• după data reluării acti-
vităţii – departajarea se face 

în funcţie de ordinea cronolo-

gică a reluării activităţii părin-

telui care a benefi ciat de con-

cendiu de îngrijire copil

„Vor mai fi  în jur de 80 de lo-

curi suplimentare pe care le vom 

putea atribui în luna septem-

brie. De asemenea, mai sunt în 

construcţie alte două noi creşe 

care să vină să completeze lo-

curile actuale şi evident conlu-

crăm cu Floreşti, Baciu şi Apa-

hida unde deja există o cerere 

în creştere de locuri în creşă ca 

şi acolo să se construiască aces-

te unităţi sociale pentru a putea 

face faţă cerinţelor existente. Noi 

singuri nu vom putea face faţă 

la toate solicitările care sunt în 

Floreşti, Baciu, Apahida sau co-

munele învecinate şi trebuie să 

găsim un plan integrat. Legea 

nu îmi permite să intervin cu 

un milimetru de decizie pe ce-

ea ce înseamnă comunele din 

preajmă. Nu pot eu să decid ce 

se construieşte acolo. În baza 

fl otantului au dreptul legal să 

intre într-un regim care să be-

nefi cieze de un loc la creşă. Şi 

atunci creează o presiune supli-

mentară pentru cei care sunt cu 

domiciliul în municipiul Cluj-Na-

poca şi evident se diminuează 

numărul de locuri. Avem o mo-

difi care de regulament, facem 

şi dezbatere publică, după care 

va fi  o şedinţă de Consiliu Lo-

cal ce va vota acest regulament”, 

a spus Emil Boc ieri la o emisi-

une la radio.

Protestul mămicilor

Mai multe mămici au pro-

testat şi au venit în şedinţe de 

Consiliu Local, alături de copii, 

unde i-au cerut primarului Emil 

Boc schimbarea regulamentu-

lui de admitere în creşe, nemul-

ţumiţi de faptul că părinţii din 

Floreşti ocupă locurile la cre-

şele din Cluj-Napoca. Din toam-

nă, peste 900 de copii vor ră-

mâne pe dinafară din cauză că 

nu mai sunt locuri în creşe.

Primarul Emil Boc a propus 

o soluţie de compromis: vrea să 

le dea bani părinţilor ca să îşi 

înscrie copiii la creşe private. În 

total, ar urma să aloce 3,5 mi-

lioane lei din bugetul local pen-

tru această facilitate. Primarul 

consideră că cei 3,5 milioane lei 

nu sunt o povară atât de mare 

pentru bugetul local.

„Subvenţia aceasta nu este 

atât de costistitoare încât un 

oraş cum este Cluj să nu îşi 

permit să găsească o soluţie 

temporară. Am posibilitatea să 

ofer o anumită sumă de bani 

raţională şi rezonabilă, care să 

acopere un anumit număr de 

oameni ca să trecem peste a-

ceastă situaţie delicată. Vom fa-

ce un colectiv de lucru luni di-

mineaţa care se va ocupa de 

acest demers. Perioada aceas-

ta de vară va putea fi  folosită 

pentru pregătirea proiectului 

de hotărâre referitor la subven-

ţie. Putem să oferim pentru 800 

de copii o subvenţie de 400 lei/

lună. Pentru 11 luni ar fi  3,5 

milioane lei, deci undeva la 

800.000 euro, deci pot să spun 

că cu eforturi grele pot să fac 

rost din buget de aceşti bani. 

Din septembrie putem să acor-

dăm această subvenţie”, spu-

nea primarul în luna iunie.

Victorie pentru mămicile din Cluj. 
Se schimbă admiterea la creşe
Dacă consilierii locali vor aproba noul regulament, părinţii din Floreşti vor avea şanse scăzute 
să îşi mai aducă copiii la creşele din Cluj-Napoca.

Oferta creşelor de stat din Cluj-Napoca este cu mult sub nivelul cerinţelor

MĂMICĂ DIN CLUJ într-o 
ședinţă de Consiliu Local

 „Cunoaștem toți că 
din localitățile învecinate 
vin și își fac fl otant pe Cluj 
și așa se aglomerează 
locurile la creșă. 
Considerăm că noi din 
Cluj-Napoca suntem 
dezavantajați. (...) 
Solicităm să fi e prioritizat 
domiciliul. Solicităm o 
reevaluare a criteriilor de 
admitere și o reverifi care a 
dosarelor. E necinstit față 
de cei care ne plătim 
taxele în Cluj-Napoca. Am 
un copil și sunt eliminată 
de un părinte din Florești 
care își face fl otant la Cluj. 
Să se ocupe Primăria 
Florești de construcția de 
creșe. Să avem prioritate 
cei care ne-am achiziționat 
locuințe în Cluj-Napoca. 
Ne-am achiziționat o 
locuință scumpă, 
comparativ cu Florești, 
să benefi ciem de serviciile 
bune din Cluj-Napoca“

CRIZĂ

900
de copii vor rămâne, din toamnă, acasă 
din cauză că nu mai sunt locuri în creșe
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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Duminică, în comuna 

Chinteni, sute de oameni 

au participat la Joc la Şură, 

un eveniment care pe vre-

muri, la ţară, se organiza 

periodic, dar care, în pre-

zent, a devenit un obicei 

aproape uitat.

Pe vremea bunicilor, şura 

era un loc de adunare, unde 

cu mic, cu mare se întâlneau 

oamenii, indiferent că era vor-

ba de o nuntă, un botez sau 

o înmormântare. De multe ori, 

tot în şură, sătenii organizau 

seară de joc, unde dansau cât 

îi ţineau picioarele.

Ţinând cont de micile plă-

ceri ale românilor de odinioară, 

membrii organizaţiei Zestrea, o 

asociaţie care se ocupă cu adu-

narea şi păstrarea folclorului ro-

mânesc autentic au organizat 

un „Joc la Şură” în comuna 

Chinteni, iar sute de oameni, a-

tât din sat cât şi din Cluj, au 

participat cu drag şi dor pentru 

tradiţiile ce păreau pierdute.

Cu porţile larg deschise

Pe măsură ce te apropiai de 

„Căsuţa cu Zestre”, loc deja ce-

lebru în Chinteni pentru sute-

le de costume tradiţionale ca-

re se găsesc acolo, auzeai din 

ce în ce mai tare cum muzican-

ţii cântau cu spor, de răsuna 

întreg satul. Porţile curţii erau 

larg deschise, iar pe de-o par-

te şi de cealaltă erau aşezate 

scaune şi mese pentru cei ca-

re doreau să îşi tragă sufl etul 

sau voiau doar să se bucure de 

fericirea celor care jucau. Ce-

teraşul Şandorică Ciurcui şi ta-

ragotistul Marc Anghel se ocu-

pau de atmosferă.

Îndată ce păşeai în curte, şu-

ra se afi şa în toată splendoarea 

ei, cu porţile luate şi sprijinite 

de un perete mai încolo, şi cu 

scânduri aşezate pe jos pentru 

ca bătaia din picior să fi e cât 

mai sprintenă şi să se audă bi-

ne. În aer plutea miros de gulyas. 

Incredientele clocoteau toate în 

ceaun, iar pâinea proaspătă şi 

ardeii iuţi abia aşteptau ca oa-

menii să se înfrupte din ele.

Pentru Sebastian Paic, cel ca-

re a găzduit eveniment în cur-

tea casei în care locuieşte, ide-

ea a venit în momentul în care 

s-a mutat în Chinteni. Fiindcă 

un iubitor de tradiţii româneşti, 

când vede o şură, primul lucru 

la care se gândeşte este un joc.

„Ideea a venit de la sine, pen-

tru că am ajuns în Chinteni prin 

bunăvoinţa găzdaşului meu, un-

de locuiesc acum. El m-a invi-

tat aici, mi-a arătat casa şi în 

curte este o şură. Ei bine, când 

am văzut-o, primul gând a fost 

că aici se poate organiza un joc 

la şură. Prima dată am reuşit să 

punem în practică acest gând 

în 2016, în iunie, iar aceasta es-

te a doua ediţie. După ce am fă-

cut noi jocul la şură, lumea a 

început să îşi amintească de a-

ceastă tradiţie, apoi am început 

să aud că în satele din jurul Clu-

jului a început încet să învie 

acest obicei”, a spus tânărul.

Jocul s-a încins

Lumea a început încet să 

se adune, marea majorite îm-

brăcaţi în costume tradiţiona-

le. Era duminică, zi de sărbă-

toare. Unii fuseseră la biseri-

că, după care au luat prânzul 

şi apoi s-au îmbrăcat în stra-

ie populare şi au mers la joc. 

Muzicanţii cântau şi mai cu 

foc, iar prima pereche a spart 

gheaţa şi s-au dus în mijlocul 

şurii. Pe urmă, din ce în ce 

mai mulţi au prins curaj.

Feciorii învârteau fetele pe 

sub mână, iar poalele rochiilor 

lor se umfl au, în timp ce catrin-

ţele sau zadiile se înfăşurau în 

jurul lor. Apoi se desprindea fi -

ecare de fata pe care o juca şi 

feciorii se luau la întrecere, să 

vadă, care sare mai sus, care 

bate mai bine din picior. Însă 

nu era niciun urmă de invidie, 

doar zâmbete şi vorbe bune. Câ-

te unul, mai în vârstă, zicea câ-

te o strigătură de reuşea, cum-

va, să acopere muzica.

Mâncare tradiţională 
pentru un eveniment 
tradiţional

După atâta joc, era nevoie 

de o pauză de mâncare, iar 

gulyasul a fost servit. Oamenii 

prezenţi l-au mâncat cu poftă. 

Însă nu au zăbovit prea mult la 

mese, că îndată ce muzica a în-

ceput să răsune, şura a fost iar 

plină de perechi.

Apoi, câţiva bărbaţi s-au în-

tins într-o horă, dansând „sâr-

ba”, un dans popular românesc, 

din marea familie a dansurilor 

balcano-carpatice, răspândit în 

România şi Republica Moldova, 

cu ritm foarte vioi, care se joa-

că de obicei cu dansatorii prinşi 

în cerc. Aşadar, ritmul era ra-

pid, iar afară era cald, iar fi re 

de transpiraţie au început să cur-

gă, şiroaie, pe tâmplele lor. În-

să nu dădeau semne că ar vrea 

să obosească, deşi, poate, nu îşi 

mai simţeau picioarele.

„Pe mine mă dor picioarele 

doar când mă uit la ei”, a spus 

un tânăr, care îi privea curios 

de pe margine.

Unul dintre ei şi-a luat clo-

pul şi l-a aruncat pe unde a apu-

cat, însă nu s-a desprins de cei-

lalţi. Parcă, să le facă în ciudă, 

muzicanţii au început să cânte 

şi cu mai mult spor. În cele din 

urmă s-au desprins. Însă s-au 

odihnit doar câteva minute, du-

pă care au luat iar fetele la dans, 

chiar dacă nu au reuşit să îşi 

tragă sufl etul aşa cum ar fi  tre-

buit. Muzica îi îmbia la joc.

Cei mai în vârstă, care au 

prins vremurile în care acest tip 

de eveniment social se organi-

za cu regularitate, nu puteau să 

nu îşi exprime încântarea.

„Ce frumos. Parcă sunt iar 

tânără şi aştept să mă ia un fe-

cior la joc”, a spus o femeie, iar 

unul dintre bărbaţi, auzind-o, a 

invitat-o la o „învârtită”.

Un joc pentru 
toate etniile

În momentul în care Sebas-

tian Paic a gândit să organize-

ze un astfel de eveniment, nu 

s-a gândit că va reuşi chiar să 

revitalizeze un astfel de obicei. 

Însă, printr-o tradiţie ce părea 

să fi e uitată, a reuşit să adune 

români, maghiar şi chiar şi rromi, 

care, împreună, lăsând orice di-

ferenţă la o parte, s-au distrat şi 

au socializat.

„La prima ediţie au fost 300 

de persoane, deşi a plouat de 

dimineaţa până seara. Oame-

nii au venit şi s-au bucurat. Ma-

rea majoritate a oamenilor erau 

din sat, din Chinteni. S-au bu-

curat, au venit în costume. De 

asemenea, invitaţia fost făcută 

către toţi membrii comunităţii, 

aşadar au fost şi vecinii ma-

ghiari şi cei rromi. Aşa erau co-

munităţile mai de mult, aşa 

sunt şi acum, aşa era şi jocul 

înainte. Jucau şi români şi ma-

ghiar şi rromi împreună şi da-

că vrem să respectăm tradiţia, 

în primul rând trebuie să înţe-

legem faptul că cultura tradiţi-

onală dintr-o astfel de zonă, 

multietnică, s-a creat în aceas-

tă simbioză multietnică”, a con-

cluzionat Sebastian Paic.

Muzicanţii au cântat, lumea 

a jucat şi s-a veselit chiar şi du-

pă ce soarele a asfi nțit.

Joc la şură în comuna Chinteni
Sute de oameni au înviat un obicei uitat de câteva decenii.

Oamenii, îmbrăcați în port tradițional, au jucat cât i-au ținut picioarele
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Premierul canadian, 

Justin Trudeau, va fi ofi-

cial candidat la propria 

succesiune cu prilejul 

următoarelor alegeri 

legislative din toamna 

lui 2019, a anunţat el 

duminică, potrivit AFP.

Justin Trudeau a fost în-

vestit ofi cial duminică de Par-

tidul Liberal, în cirscumscrip-

ţia sa Papineau (centrul ora-

şului Montreal), fi ef liberal 

al cărui deputat este din 2008. 

El a fost reales în 2011 şi 2015.

În cursul unui discurs în 

faţa membrilor partidului 

său la Montreal, unde par-

ticipase la un marş al diver-

sităţii, Justin Trudeau a re-

afirmat dorinţa sa de a prac-

tica o „politică pozitivă”.

„Credinţa mea în politi-

ca pozitivă nu s-a schim-

bat”, a explicat el. „Sunt 

profund convins că, în po-

fida polarizării la care asis-

tăm în lume, a populismu-

lui, a politicii fricii şi divi-

zării, să rămâi pozitiv, să 

aduni oamenii, să cauţi mij-

loacele de a insista asupra 

valorilor noastre comune 

dincolo de diferenţele din-

tre noi reprezintă singurul 

mijloc de clădi o ţară mai 

puternică, o lume mai pu-

ternică”, a subliniat premi-

erul canadian. Liderul Par-

tidului Liberal a promis prin-

tre altele să reducă diferen-

ţa dintre sărăci şi bogaţi şi 

să ridice nivelul de trai al 

populaţiilor autohtone. La 

jumătatea lui iulie, Justin 

Trudeau a făcut o remanie-

re a cabinetului pentru a-i 

relansa în cursă pe liberali, 

urmaţi îndeaproape de opo-

ziţia conservatoare în son-

daje, la aproximativ un an 

de viitoarele alegeri parla-

mentare, prevăzute în toam-

na lui 2019.

Justin Trudeau 
va candida pentru 
un nou mandat în 2019

„Compania rusă de stat 

United Aircraft Corporation 

(UAC) şi Ministerul Apără-

rii de la Moscova vor sem-

na până la finalul verii un 

contract pentru livrarea pri-

mului lot de avioane invi-

zibile pe radar de tip SU-57, 

a declarat Yuri Sliusar, pre-

şedintele UAC, potrivit pre-

sei ruse. Până la sfârşitul 

verii, cred că probabil la 

Parcul Patriot (un parc te-

matic în zona Kubinka, un-

de va avea loc o expoziţie 

militară în 21-26 august), 

vom semna contracte pen-

tru primul lot cu Ministerul 

Apărării. Livrările vor înce-

pe anul viitor”, a declarat 

oficialul la postul de televi-

ziune Rossiya-1. Aeronava 

invizibilă pe radar Su-57, 

care a zburat pentru prima 

dată în ianuarie 2010, este 

un avion de vânătoare de 

generaţia a cincea ce poate 

fi echipat cu mare varieta-

te de bombe şi rachete şi se 

remarcă prin super-mane-

vrabilitate. Primul lot, care 

va cuprinde 12 avioane 

Su-57, urmează să fie livrat 

în anul 2019.

Rusia semnează 
un contract pentru livrarea 
de avioane invizibile

Mai multe zeci de 

sud-coreeni vârstnici au 

trecut luni graniţa cu 

Nordul pentru a se 

întâlni cu membri ai 

familiilor lor pe care nu 

i-au mai văzut din tim-

pul Războiului din 

Coreea (1950-1953), 

transmite AFP.

Cei 89 de sud-coreeni şi 

însoţitorii lor au plecat mai 

devreme din oraşul port 

Sokcho (nord-est) într-un 

convoi de 14 autocare, sub 

escorta poliţiei. Reporteri 

ai agenţiei France Presse 

aflaţi la graniţă i-au văzut 

trecând în partea de nord 

a Zonei Demilitarizate ca-

re împarte peninsula în do-

uă. Această nouă serie de 

reuniuni a familiilor sepa-

rate de conflict, prima în 

ultimii trei ani, se înscrie 

în cadrul remarcabilei des-

tinderi din peninsulă de la 

începutul anului. De luni 

până miercuri, participan-

ţii vor petrece aproximativ 

11 ore cu membri ai fami-

liilor lor din Nord într-o sta-

ţiune montană din Munţii 

de Diamant, sub suprave-

gherea agenţilor nord-core-

eni, înainte de a se separa 

din nou, probabil pentru 

totdeauna.

Milioane de persoane au 

fost separate de Războiul 

din Coreea care a pecetluit 

divizarea ermetică a penin-

sulei. Cele două Corei sunt 

practic în război, întrucât 

conflictul din 1950-1953 s-a 

încheiat printr-un armisti-

ţiu, semnat de SUA, repre-

zentând ONU, Coreea de 

Nord şi China, şi nu prin-

tr-un tratat.

Zeci de sud-coreeeni 
au trecut în nord pentru 
reuniunile de familie

Administraţia Donald 

Trump a acuzat în weekend 

China de ingerinţă în alege-

rile din SUA, într-un 

moment în care preşedintele 

american îşi înmulţeşte 

invectivele împotriva anche-

tei privind suspiciunile de 

înţelegere secretă între 

Rusia şi echipa sa de cam-

panie în 2016, potrivit AFP.

„Toţi aceşti idioţi care se 

focalizează pe Rusia ar trebui 

să înceapă să privească într-o 

altă direcţie, China”, a scris 

sâmbătă Trump pe Twitter 

într-o serie de mesaje care de-

nunţau cu vehemenţă „cen-

zura” unor voci conservatoa-

re pe reţelele de socializare.

Postarea a trecut în mare par-

te neobservată, până când consi-

lierul de securitate naţională al Ca-

sei Albe, John Bolton, a fost ches-

tionat pe acest subiect duminică 

la postul de televiziune ABC şi a 

acuzat la rândul său Beijingul, dar 

şi Moscova, Teheranul şi Phenia-

nul că încearcă să se amestece în 

procesul electoral american.

„Pot să vă spun cu certitudi-

ne că este o ameninţare sufi ci-

entă pentru securitatea naţiona-

lă a SUA – ingerinţa Chinei, in-

gerinţa Iranului, ingerinţa Core-

ii de Nord – pentru ca noi să lu-

ăm măsuri în încercarea de a o 

contracara”, a declarat Bolton. 

„Prin urmare, este vorba de pa-

tru ţări, de fapt”, a adăugat el.

Presat să ofere detalii privind 

modul în care aceste ţări, în spe-

cial China, ar încerca să infl u-

enţeze alegerile americane, Bol-

ton a fost destul de vag.

„Nu vreau să intru în (de-

taliile) a ceea ce am văzut sau 

nu. Însă pot să vă spun că pen-

tru alegerile legislative din 2018, 

cele patru ţări sunt cele care ne 

îngrijorează”, a spus el.

De la începutul lunii, 

Trump şi-a înmulţit atacuri-

le împotriva anchetei procu-

rorului special Robert Mue-

ller privind ingerinţele Mos-

covei în compania care l-a 

adus la Casa Albă, cerând 

chiar ministrului justiţiei să 

pună capăt investigaţiei.

SUA acuză China de ingerinţă în alegeri

Potrivit unor informaţii 

scurse din cadrul guver-

nului britanic, miniştrii 

intenţionează să îşi 

„asume autoritatea mora-

lă” de a le acorda în mod 

unilateral celor 3,8 mili-

oane de cetăţeni din ţări 

ale UE care locuiesc în 

Marea Britanie dreptul de 

a rămâne aici, informează 

luni The Daily Telegraph, 

transmite Agerpres.

Decizia ar refl ecta îngrijoră-

rile privind potenţiala reducere 

a forţei de muncă în sectoare-che-

ie ale economiei britanice după 

ce Marea Britanie va ieşi din UE.

Potrivit The Telegraph, deta-

liile vor fi  stabilite în circa 80 

de note tehnice ce ar urma să 

fi e date publicităţii de guvernul 

britanic începând de joi, note 

ce stabilesc pregătirile, în cazul 

absenţei unui acord, într-o se-

rie largă de sectoare.

Aceasta va însemna că cetă-

ţenii din ţări ale UE vor putea să 

aibă acces la Serviciul Naţional 

de Sănătate (NHS) şi la benefi -

ciile sistemului, indiferent dacă 

cetăţenilor britanici din UE li se 

vor acorda asemenea drepturi.

Documentele scurse din ca-

drul guvernului, care ar fi  fost 

trimise miniştrilor luna trecută, 

descriu soluţia drept „unul din-

tre cele mai importante aspec-

te” ale planului guvernului de 

la Londra în lipsa unui acord a-

supra Brexitului.

Această intenţie a fost saluta-

tă de Jacob Rees-Mogg, liderul 

infl uentului grup parlamentar 

conservator pro-Brexit. „Imigran-

ţii din UE au venit aici în mod le-

gal şi Marea Britanie nu este ge-

nul de ţară care să aplice legisla-

ţia în mod retrospectiv. În gene-

ral, ei ar trebui să aibă aceleaşi 

drepturi ca cetăţenii britanici, nici 

mai mult, nici mai puţin”, a de-

clarat el pentru The Telegraph.

La rândul său, fostul ministru 

pentru Brexit al Marii Britanii 

David Jones a declarat pentru 

aceeaşi publicaţie: „Trebuie să fi e 

o măsură reciprocă. Avem un ma-

re număr de britanici în ţări ale 

UE şi interesele lor trebuie să fi e 

refl ectate. Trebuie să avem grijă 

de poporul nostru”, a spus el.

Un purtător de cuvânt al gu-

vernului britanic a declarat că 

„nu comentează asupra unor 

scurgeri de informaţii”.

Această dezvăluire are loc în 

condiţiile în care secretarul brita-

nic pentru Brexit, Dominic Raab, 

se pregăteşte să întreprindă marţi 

o vizită ofi cială la Bruxelles, pen-

tru o nouă rundă de discuţii cu 

negociatorul-şef al UE pentru Brexit, 

Michel Barnier. Potrivit lui Domi-

nic Raab, chiar dacă în opinia sa 

un acord asupra Brexitului ar fi  în 

continuare „de departe cel mai fe-

ricit rezultat” al negocierilor, un 

guvern responsabil trebuie să sta-

bilească măsurile pe care să le ia 

pentru a atenua riscurile în even-

tualitatea lipsei unui acord.

Ce vor face românii din Marea 
Britanie dacă nu se ajunge 
la un acord asupra Brexitului?
Imigranţii din Uniunea Europeană (UE) care locuiesc în Marea Britanie 
vor primi dreptul de a rămâne în această ţară în cazul în care nu se va 
ajunge la un acord asupra Brexitului.

Imigranții ar trebui să aibă aceleaşi drepturi ca cetăţenii britanici
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Într-o economie digitală 

care prosperă, datele repre-

zintă totul, aşa că reclame-

le targetate au început să 

fi e multe şi deranjante pen-

tru cetăţenii români care 

navighează pe internet.

Fie că ne deschidem browse-

rul pentru a căuta o informaţie, 

fi e că ne verifi căm conturile de 

pe reţelele de socializare, sun-

tem bombardaţi zilnic cu recla-

me. Dar experţii susţin că solu-

ţii pentru a le bloca există. Ele 

sunt la îndemâna oricui. Firme-

le care se ocupă de reclamele 

online au învăţat să fenteze pro-

gramele care blochează anun-

ţurile publicitare. Dar dezvolta-

torii de aşa-numite „ad-blocke-

re” nu au stat cu mâinile în sân 

şi s-au adaptat.

Imediat ce o persoană navi-

ghează pe internet în căutarea 

unei biciclete, de exemplu, re-

clamele la acest mijloc de depla-

sare îl urmăresc apoi în toate pa-

ginile deschise. Chiar dacă si-

te-urile pe care navighează ulte-

rior nu au nicio legătură cu anun-

ţurile de vânzare de biciclete. Se 

întâmplă acest lucru pentru că 

istoricul căutărilor rămâne înre-

gistrat sub formă de cookie-uri 

– aşa cum numesc experţii IT 

urmele lăsate pe internet.

Şi noile tehnologii folosite de 

publicitarii online au devenit a-

tât de sofi sticate, încât îşi pot 

da seama când un internaut in-

tenţionează să cumpere ceva, 

înainte ca acesta să intre pe vre-

un site anume şi înainte să efec-

tueze vreo căutare în acest sens.

Studiile arată că 7 din 10 uti-

lizatori de internet se declară 

extrem de deranjaţi de afi şarea 

reclamelor. Ele rulează de mul-

te ori automat câteva secunde 

şi abia apoi pot fi  închise. În-

seamnă timp şi energie pierdu-

te. Firmele de securitate ciber-

netică au speculat aceste nemul-

ţumiri şi au început să lanseze 

pe piaţă programe de tip 

ad-blocker, adică softuri care au 

rolul de a nu mai afi şa reclame-

le nedorite. Însă chiar şi aceste 

programe au început să nu mai 

ţină pasul cu ritmul extrem de 

alert în care economia digitală 

e redesenată şi reinventată cu 

o viteză ieşită din comun.

Pentru a scăpa de reclamele 

deranjante, specialiştii recoman-

dă între altele ştergerea periodi-

că a cookie-urilor şi a istoricului 

căutărilor, resetarea identităţii 

virtuale cât mai des – operaţiu-

ne disponibilă în mai toate pro-

gramele de operare – şi opera-

rea unui browser cu funcţia de 

ascundere a reclamelor pornită. 

Numai că există programe care 

fac toate aceste operaţiuni în ace-

laşi timp, fără a mai fi  nevoie de 

parcurgerea tuturor paşilor.

Dacă pentru utilizatorii de 

iPhone există programe de tipul 

1Blocker X, pentru cei care fo-

losesc sistemul de operare An-

droid, Google a interzis multor 

dezvoltatori de ad blockere să-şi 

vândă aplicaţiile în Play Store. 

Singura soluţie rămâne, aşadar, 

utilizarea unui browser privat. 

Printre acestea se numără Fire-

fox Focus, DuckDuck Go şi Gho-

stery Privacy Browser. Acestea 

pot fi  utilizate pe telefoanele in-

teligente şi vin la pachet şi cu 

programe care blochează auto-

mat reclamele.

De asemenea, un alt soft ca-

re împiedică automat rularea re-

clamelor este Disconnect, dis-

ponibil şi într-o variantă gratu-

ită. Anul trecut, cheltuielile cu 

reclamele online au depăşit 88 

de miliarde de dolari. Peste 90% 

dintre acestea au fost găzduite 

de Google şi Facebook.

Cum să scapi de reclamele online

Specialiştii în securitate 

cibernetică ai 

Bitdefender au investi-

gat, recent, o serie de 

atacuri care au vizat 

instituţii financiar – 

bancare din Europa de 

Est şi Rusia.

Potrivit unui comunicat de 

presă al producătorului glo-

bal de soluţii de securitate 

informatică, pe durata inves-

tigaţiei s-au identifi cat com-

ponente ale arsenalului Co-

balt Strike, asociat grupării 

de criminalitate Carbanak, 

cunoscută încă din anul 2013 

pentru atacul asupra a 100 

de bănci din peste 40 de ţă-

ri, responsabil pentru pagu-

be fi nanciare de peste un 

milliard de euro.

„Din martie 2018, campa-

nia de phishing încerca să 

păcălească angajaţii băncilor 

să dea click pe linkuri infec-

tate sau să descarce fi şiere 

din mailuri trimise aparent 

de către cineva din organiza-

tia unde lucrau. După ce ata-

catorii ajungeau pe compu-

terul vizat, ei căutau să ob-

ţină privilegii de administra-

tor pentru a se putea infi ltra 

prin reţeaua companiei. Cri-

minalii informatici operau cu 

precizie chirurgicală, de ace-

ea infectau doar un număr 

mic de dispozitive, astfel în-

cât să rămână nedectaţi cât 

mai mult timp posibil. Victi-

mele ideale erau angajaţii cu 

privilegii înalte şi drepturi de 

acces extinse în infrastructu-

ra informatică a companiei”, 

precizează experţii.

Bitdefender notează că 

recentul avertisment al FBI, 

generat de atacul asupra 

băncii indiene Cosmos, con-

form căruia un val de ata-

curi cibernetice ar putea ţin-

ti instituţii financiar-banca-

re, se coroborează cu des-

coperirile recente ale com-

paniei, care ridică nivelul 

de alertă pentru băncile din 

Europa de Est şi Rusia.

„Deşi este prea devreme să 

determinăm dacă breşa în va-

loare de 13,4 milioane de do-

lari de la banca indiană Cos-

mos poate fi  corelată cu ata-

curile din Europa de Est şi Ru-

sia, investigaţia Bitdefender ar 

putea avea legătură cu acelaşi 

atac global despre care averti-

zase şi FBI. Modul de lucru 

preferat din faza fi nală a aces-

tor atacuri implica instruirea 

de la distanţă a bancomatelor 

să elibereze numerar la un mo-

ment predefi nit, iar membri ai 

grupului infracţional colectau 

imediat sumele de bani şi să 

le transfere în conturi proprii. 

O altă metodă era să modifi ce 

bazele de date cu informaţii 

despre conturi cât timp aceş-

tia retrăgeau bani”, se menţi-

onează în comunicatul citat.

Bitdefender este o com-

panie românească de secu-

ritate informatică cu activi-

tate la nivel global, care fur-

nizează soluţii revoluţiona-

re de protecţie împotriva ame-

ninţărilor complexe către 500 

de milioane de utilizatori din 

peste 150 de ţări.

Componente Cobalt Strike, 
descoperite în atacuri cibernetice 
asupra unor bănci din Europa şi Rusia

SRI a anunţat că grupări 

infracţionale din străină-

tate ţintesc destul de des 

bănci din România, cel 

mai adesea fi ind vizate 

sistemele informatice care 

gestionează reţelele de 

ATM-uri, dar şi instituţii 

din zona administraţiei 

sau cea guvernamentală. 

Liviu Arsene, specialist în 

securitate informatică, a ex-

plicat la Digi24 cum acţionea-

ză hackerii şi ce poate face 

un utilizator obişnuit. „Este 

vorba de un val de atacuri ce 

vizează nu doar România. 

Gruparea acţionează la nivel 

internaţional. Ţintele sunt ce-

le din fi nanciar-bancare, iar 

scopul e de fi ltrare de bani. 

Faptul că în România, în ca-

zurile investigate până acum, 

nu au existat pierderi fi nan-

ciare, e un lucru bun. Fiind 

la curent cu ameninţările, am 

reuşit să astfel de pierderi. În-

curajăm orice bancă care are 

probleme cu astfel de atacuri 

să contacteze autorităţile”, a 

spus Liviu Arsene, specialist 

în securitate informatică.

„E o problemă care vizea-

ză şi utilizatorii obişnuiţi. Sunt 

fi e conturi ale utilizatorilor, 

fi e ale băncilor. Modul de ope-

rare e destul de ascuns. Doar 

la anumite intervale orare se 

deblochează accesul la anu-

mite ATM-uri, iar o persoană 

fi zica cu un card şi un cont, 

controlat de atacator, se duce 

într-un anumit interval orar 

la ATM şi îl poate goli. Se re-

setează contorul care spune 

că s-au scos banii şi efectuea-

ză tranzacţii până ATM-ul ră-

mâne fără bani”, a mai spus 

expertul.

Liviu Arsene a adăugat că 

aceste atacuri sunt destul de 

frecvente şi în România, şi în 

alte ţări: „Unde sunt bani, 

există interes sporit al ataca-

torilor de a-i fura.”

„În general, instituţiile fi -

nanciar-bancare sunt destul de 

bine reglementate la nivel in-

ternaţional, dar asta nu în-

seamnă că sistemele lor de se-

curitate sunt infailibile. E foar-

te important ca băncile să lu-

creze cu companiile de secu-

ritate care au expertiză în ast-

fel de atacuri şi sunt capabile 

să le blocheze”, a spus el.

„Cobalt Strike este un set 

de instrumente folosite de ata-

catori pentru a compromite 

reţelele si a rămâne neidenti-

fi caţi pe o perioadă foarte lun-

gă de timp în interiorul băn-

cilor. Gruparea în sine e Car-

banak, care ar acest modus 

operanid de câţiva ani. E re-

cunocută din 2008 ca atacând 

doar instituţii fi nancare din 

Europa şi chiar din Rusia. Gru-

parea în sine e specializată pe 

extragere de fonduri din do-

meniul fi nanciar-bancar”, a 

precizat Liviu Arsene.

Ce pot face oamenii de rând? 

„Având în vedere că doar băn-

cile sunt vizate de atacuri, nu 

sunt foarte multe lucruri pe 

care un utilizator le poate fa-

ce. Poate verifi ca extrasul de 

cont în mod constant, să va-

dă dacă sunt tranzacţii neau-

toritate şi să le raporteze”, a 

mai spus expertul.

„Serviciul Român de In-

formaţii, prin unitatea sa spe-

cializată în domeniul cybe-

rintelligence – Centrul Naţi-

onal Cyberint (CNC) – deţi-

ne date şi informaţii certe, 

inclusiv de ordin tehnic, că 

asupra unor instituţii fi nan-

ciare din România au avut 

loc atacuri cibernetice de am-

ploare în perioada iunie – au-

gust a acestui an. Recent, şi 

alte instituţii partenere SRI 

au identifi cat, în ţările din ca-

re provin, iminenţa produce-

rii unor atacuri cibernetice 

de amploare îndreptate asu-

pra mai multor sisteme fi nan-

ciare din lume. Conform ana-

lizei CNC, hackerii folosesc 

mai multe unelte de atac, in-

clusiv unele din arsenalul Co-

balt Strike, care sunt asocia-

te cu o grupare de infracţio-

nalitate cibernetică de sorgin-

te estică”, anunţă SRI.

Una dintre metodele de lu-

cru folosite de atacatori con-

stă în extragerea unor sume 

de bani, eliminând limitele de 

retragere aferente unor con-

turi bancare.

Centrul Naţional Cyberint 

monitorizează de mai multă 

vreme activităţile desfăşurate 

de Gruparea Cobalt.

Zilnic, mii de atacuri ciber-

netice vizează instituţii, enti-

tăţi şi persoane din spaţiul vir-

tual, iar atacurile informatice 

împotriva instituţiilor fi nanci-

are au cunoscut o creştere în 

ultimii ani.

Atacatorii folosesc tehnici 

de tipul APT – Advanced Per-

sistent Threat – în urma că-

rora obţin acces la sistemele 

informatice şi ulterior găsesc 

metode să valorifi ce informa-

ţiile accesate.

Cum sunt orchestrate atacurile 
cibernetice asupra bancomatelor?
Serviciul Român de Informaţii anunţă că, asupra unor instituţii financiare din România, au avut loc atacuri 
cibernetice de amploare în perioada iunie – august a acestui an.

Liviu Arsene, specialist în securitate informatică, a adăugat că aceste atacuri sunt destul de frecvente şi în România, şi în alte ţări
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

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)

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 în suprafaţă de 
1800 mp, în Florești, vis-à-vis de 
blocurile ANL. Terenul este întă-
bulat, prea mult sub preţul pieţei. 
Informaţii și detalii suplimentare 
la telefon 0746-402720. (5.7)

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-

gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și 
teren în supr. de 2438 mp 
front, 22 ml la șoseaua asfalta-
tă, curent, apă, gaz în apropie-
re. Cei interesaţi pentru detalii, 
pot suna la tel. 0734-777772.

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

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, supr. 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. 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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ 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.

SPAŢII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ţine mai mulţi câni în 
curte. Ofer 1200 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (2.9)

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

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. (5.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la uti-
laje de tâmplărie. Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 0727-701469.

¤ 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.

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.

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (3.15)

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (5.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, cadă 
joasă, sticlă mată, preţ 300 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0758-568676. (5.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (5.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 0735-176040. 
(5.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suporturi, du-
lăpior cu trei uși cu oglinzi, chiuvetă 
din inox cu baterie pentru bucătă-
rie. Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

CĂRŢI

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (5.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ 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. (19.20)

¤ Vând colecţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (19.20)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pa-
noplie pentru expus ceasurile. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (5.7)

DIVERSE

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

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

¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alumi-
niu, multiple poziţii, coș cu bagaje, 
copertină reglabilă, pelerină de 
ploaie, ham, centură de siguranţă 
5 puncte, frână de mână și picior, 
preţ 350 RON. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0744-955625. (7.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (7.7)

¤ VÂND găini ouătoare sub 1 
an, rasa LOMAN, preţ 15 RON/
buc. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0745-265436.

¤ 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 materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și pentru croșetat , 
peţuri negociabile. Pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0735-176040. (5.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (5.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (5.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia CZ 630” de 4,5 mm, , 
pistol ”Rohm” de 9 mm, cu gaze, 
pentru autoapărare și pistol “Wal-
ter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (5.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-

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.

ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (5.7)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

ACORD DE MEDIU

Regia Autonomă de Termofi care anunţa publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordu-
lui de mediu pentru proiectul „Lucrări de desfi inţare cen-
trală termică CT 19 Manastur şi rezervoare de combusti-
bil’’, din Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 4, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99 și la sediul Regiei Autonome de Termofi ca-
re, Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, jud. Cluj, 
în zilele de luni-joi între orele 9,00 -14,00, vineri între ore-
le 9,00 – 12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

AVIZ DE MEDIU

SC BECKER SOLID WOOD AND SERVICE SRL in calitate de 
titular anunta publicul interesat asupra declansarii etapei 
de incadrare ,conform HG 1076/2004, in vederea obtine-
rii avizului de mediu pentru PUZ hala de productie mic mo-
bilier si component-depozit,Sucegu, fn, judetul Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultata la  SC DUA-
PLAN SRL  cu sediul in strada Conductorilor 10,jud. Cluj, tel 
0757359271  proiectant Pop Liana Codruta in zilele de luni-
vineri, intre orele  9-14,din data de 21.08.2018. Publicul 
interesat  poate transmite, in scris comentarii si sugestii, 
pana la data de 07.09.2018, la APM Cluj, Calea Doroban-
tilor nr. 99,bl.9B, cod 400609,tel. 0264-410722, fax 
0264-412914,e-mail reglementari@apmcj.ro.

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (5.7)

PIERDERI

¤ ROMOL STEEL STRUCTURE SRL 
cu sediul social în Mun.Cluj-Napo-
ca, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, 
Nr. 4A, Judeţ Cluj, înmatriculata la 
ONRC CLUJ sub nr. J12/1020 
/2013, având atribuit CIF 31434 
247 prin administrator declar nule 
și pierdute certifi catul de înmatricu-
lare al societăţii  și certifi catul con-
statator de la sediul social. 
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MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- MOCHETA –COVOARE- TRAVERSE- 
LINOLEUMLINOLEUM

Loc Gilău, str. Someșul  Rece, nr. 1254, jud Cluj

ORAR: L-V 9-17

Comenzi și informații la tel: 0740-093.022 
(depozit) 0264-371.161 (birou)

Comenzile se pot face pe noul nostru 
MAGAZIN ON-LINE www.mochetacovoare.ro

EXPEDIEM PRIN CURIER.
Clujenii benefi ciază de livrare gratuită indiferent 

de cantitate.

Oferim servicii de montaj și surfi lare mochete.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Adevăruri despre trecut

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Telejurnal

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Politică și delicateţuri

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Vocile Cerbului de Aur

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 Povestea Cerbului de 

Aur

22:35 Adevăruri despre trecut

23:30 Dosarele 

extratereștrilor

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Iubire și răzbunare

16:00 Observator

17:00 Surpriză: vine Polly!

19:00 Observator

20:00 Poftiţi pe la noi!

23:00 iUmor

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:15 Între timp, iubitul meu

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Fracul Magic

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Inimă neînfricată

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:30 Mama mea gătește 

mai bine

14:30 Teleshopping

15:05 Focus

15:50 Orgolii

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:30 Cronicile unui justițiar

22:30 Starea naţiei

23:30 Trăsniți din NATO

KANAL D

13:00 Bahar: Viaţă furată

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Vacanţa Mare: Leana 

s-a întors!

16:00 Cine-i Chefu'?

17:45 Cash Taxi

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Meryem  

22:30 Cash Taxi

23:30 Aleasa regelui

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Știri

13:30 Turkish Super League: 

Kasimpasa – Basaksehir

15:30 Teleshopping

16:30 Look de campion

17:30 Turkish Super League: 

Malatyaspor – Fenerbahce

19:30 Știri

20:00 România te privește

21:00 Rezumatele Ligii I 

Betano

21:30 Liga Magazin

22:00 UEFA Champions 

League: Steaua Roșie Belgrad 

- Salzburg

DORACLEAN SRL

Tel: 0745-143681/e-mail: srldoraclean@gmail.com

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

ANUNŢ DE MEDIU

In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia 
mediului,aprobat prin Legea 265/2006, cu modifi carile si 
complectarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC Raiul 
Covoarelor SRL-D anunta inceperea demersurilor in vederea 
obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul spalatorie 
de covoare din localitatea Floresti, str. Cetatii, Ferma 15 
,Hala 9.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj,Calea Dorobantilor nr.99,in zilele de luni-joi intre 
orele 9.00 – 16.30, vineri- 9.00-14.00

ANUNŢ DE ANGAJARE

 Salina Turda SA angajează personal pentru punctul 
de lucru HOTEL POTAISSA, situat în Turda, str. Republicii 
nr. 6, jud. Cluj :

 Femeie de serviciu – 1 post

Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Oferim:
- Mediu de lucru într-un ambient plăcut;

- Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică;

- Pachet salarial motivant;

- Tichete de masă;

- D econtarea transportului cu mijloacele de transport în 
comun către locul de muncă.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum Vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail: 
offi ce@salinaturda.eu

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

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile 
postului.

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 - interior 
Resurse Umane.

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică
Țiglă Gerard / Tablă zincată
Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

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
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Sezonul amicalelor
Echipa de handbal feminin 
Universitatea Cluj a avut pro-
gramate două meciuri amica-
le în Ungaria, după care a 
participat la ediţia a III-a a 
„Cupei Judeţului 
Bistriţa-Năsăud”. Amicalele 
din Ungaria au avut loc în 15 
și 16 august la Kisvárda în 
compania echipei locale, 
Kisvárda Master Good SE. 
Ambele jocuri au fost câștiga-
te de echipa gazdă, primul cu 
31-17 și al doilea cu 26-22. 
Din Ungaria, handbalistele 
s-au dus la Bistriţa la turneul 
amical „Cupa Judeţului 
Bistriţa-Năsăud”, 16-18 au-
gust, unde au terminat pe lo-
cul 3, după ce au învins for-
maţia Karpaty Uzhgorod 
(Ucraina), dar au fost învinse 
de formaţiile Minaur Baia 
Mare și Gloria Bistriţa.

Argint şi bronz 
la volei pe plaja
În perioada 13-19 august s-a 
desfășurat finala 
Campionatelor Naţionale de 
Volei pe Plaja, masculin și fe-
minin, pe Plaja Dandana din 
Mamaia. Din cele cinci echi-
pe, patru la feminin și una la 
masculin, care au reprezentat 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj-Napoca, două au cucerit 
medaliile de argint și bronz. 
Astfel, Sorina Răileanu și 
Adina Stanciu s-au clasat pe 
locul 2, iar Denisa Mocar și 
Angelica Podină pe locul 3. În 
finala Campionatului 
Naţional de Volei pe Plajă din 
2017 perechea Raluca Bucur 
și Alexandra Ariton a cucerit 
medalia de bronz.

Locul 1 la Sighişoara
Handbaliștii antrenaţi de 
Ioan Ani-Senocico au câștigat 
toate meciurile și s-au clasat 
pe locul 1 la turneul amical 
organizat de HCM Sighișoara. 
Disputat în perioada 16-18 
august la turneu din 
Sighișoara au mai fost invita-
te echipele CSM Oradea, 
Universitatea Craiova. La 
acest turneu . Universitatea 
Craiova s-a clasat pe locul 2, 
fiind urmată de HCM 
Sighișoara, gazda turneului, 
și CSM Oradea. În 24 și 25 
august, „studenţii” vor parti-
cipa la turneul internaţional 
amical „Cupa Poli”. Echipele 
participante sunt CS Minaur 
Baia Mare, RK Metaloplastika 
Šabac (Serbia) și gazda tur-
neului, SCM Politehnica 
Timișoara.

Clasament Liga 2
1. Chindia Târgoviște 9
2. Sportul Snagov 7
3. FC Argeș 7
4. Petrolul Ploiești 7
5. Academica Clinceni 6
6. Universitatea Cluj 6
7. Energeticianul 6
8. CS Mioveni 6
9. Ripensia Timișoara 4
10. UTA Arad 4
11. Pandurii Târgu Jiu 4
12. Poli Timișoara 4
13. Farul Constanţa 3
14. Daco-Getica București 3
15. Dacia Unirea Brăila 2
16. Aerostar Bacău 1
17. Luceafărul Oradea 1
18. Metaloglobus București 1
19. Politehnica Timișoara 0
20. CS Balotești 0

Pe scurt

Echipa antrenată de Toni 

Conceicao a câştigat 

meciul cu Dinamo dar 

jucătorii nu au timp prea 

mult pentru a se relaxa 

înaintea meciului din 

play-off-ul Europa League.

Atacantul echipei cluje-

ne, George Ţucudeanu, a în-

scris două goluri în poarta 

apărată de Penedo şi echi-

pa din Gruia să revină pe 

prima poziţie în clasamen-

tul din Liga 1. Tot el a fost 

cel care în meciul tur împo-

triva formaţiei Alashkert a 

marcat două goluri.

Ţucudean va avea concu-

renţă serioasă în ofensivă. 

CFR l-a adus săptămâna tre-

cută pe Julio Baptista, jucă-

tor trecut pe la Real Madrid, 

Sevilla, Arsenal sau AS Ro-

ma. Baptista e cel mai mare 

nume care ar veni în campi-

onatul românesc.

„E foarte bine că a venit. 

Vin jucători cu valoare şi avem 

de învăţat de la oricine. Tre-

buie să facă pregătire pentru 

că nu e sută la sută. Nu l-am 

văzut la antrenament pentru 

că nu prea avem timp de an-

trenamente. Sunt meciuri din 

3 în 3 zile şi trebuie să ne re-

facem foarte bine”, a decla-

rat Ţucudean.

Atacantul afi rmă că îşi do-

reşte că câştige meciurile îm-

potriva formaţiei Dudelange.

„Victoriile aduc victorii, 

avem moral bun. Mergem 

acolo să câştigăm. Clar sun-

tem favoriţi dar nu trebuie 

să ne culcăm pe o ureche. 

Trebuie să ne facem jocul şi 

să câştigăm. E o dublă man-

şă şi trebuie să fi m atenţi”, 

a spus Ţucudean, după me-

ciul cu Dinamo.

Antrenorul echipei cluje-

ne, Toni Conceicao, este re-

zervat în ceea ce priveşte me-

ciurile cu Dudelange.

„Vrem să avem un grup u-

nit, dar să avem şi calitate în 

joc. Am mai adus doi jucă-

tori, iar acum am mai multe 

opţiuni. Echipa din Luxem-

burg nu e o echipă oarecare, 

a avut multe rezultate echili-

brate. Clar nu ne va fi  uşor, 

dar sunt foarte informat asu-

pra lor”, a spus Toni Concei-

cao.

Pentru CFR urmează man-

şa tur a dublei cu Dudelange 

din play-off-ul UEFA Europa 

League. Prima manşă se va 

disputa joi, 23 august, de la 

ora 21:00 în Luxemburg în 

timp ce returul se va juca la 

data de 30 august, tot joi, de 

la ora 20:00, în Gruia.

CFR este pregătită pentru 
meciul cu Dudelange

Românca Simona Halep 

şi-a mărit avansul în frun-

tea clasamentului mondi-

al al jucătoarelor profesi-

oniste de tenis (WTA), dat 

publicităţii ieri, la peste 

2.000 de puncte, după 

fi nala pierdută duminică 

la Cincinnati în faţa jucă-

toarei Kiki Bertens.

Halep, campioană la Ro-

land Garros în acest an, are 

acum 2.086 de puncte în fa-

ţa următoarei clasate, daneza 

Caroline Wozniacki, campi-

oana de la Australian Open, 

în timp ce pe locul al treilea 

se afl ă Stephens, campioana 

de la US Open, la aproape 

2.600 de puncte de româncă.

Olandeza Kiki Bertens, ca-

re a învins-o pe Halep la Cin-

cinnati, a urcat patru locuri 

şi este pe 13, cea mai bună 

clasare din cariera sa.

Simona Halep a ajuns la 

42 de săptămâni ca lider WTA 

şi ocupă locul 11 într-o ierar-

hie all-time, fi ind în urmări-

rea belarusei Victoria Aza-

renka, care a stat 51 de săp-

tămâni pe prima poziţie a cla-

samentului WTA.

Celelalte cinci românce din 

top 100 sunt Mihaela Buzăr-

nescu, în continuare pe pozi-

ţia a 20-a, Sorana Cîrstea care 

se menţine pe 52, Irina Begu, 

care a coborât trei locuri şi se 

afl ă pe 58, Monica Niculescu, 

afl ată pe 61, un loc mai sus fa-

ţă de săptămâna trecută, şi 

Ana Bogdan, care a urcat pa-

tru poziţii şi se găseşte pe 74.

La dublu, Irina Begu a co-

borât două locuri şi e pe 26, 

Mihaela Buzărnescu staţio-

nează pe 29, Monica Nicules-

cu a coborât 11 poziţii şi e pe 

44, Raluca Olaru a pierdut şi 

ea trei locuri, fi ind pe 52, iar 

Sorana Cîrstea se menţine pe 

66, iar Irina Bara, pe 69.

În clasamentul WTA Race, 

pentru Turneul Campioane-

lor, Simona Halep are aproa-

pe 1.900 puncte mai mult de-

cât următoarea clasată, Ange-

lique Kerber şi circa 2.900 mai 

mult decât ocupanta poziţiei 

a treia, Petra Kvitova.

Simona Halep își mărește avantajul 
în clasamentul WTA

1. Simona Halep 8.061 puncte

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.840

6. Caroline Garcia (Franţa) 4.725

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105

9. Julia Goerges (Germania) 3.815

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787

Clasamentul WTA la simplu

Universitatea Cluj a reuşit 

să treacă de Energeticianul, 

scor 3-0, iar CFR Cluj 

a reuşit să învingă puterni-

ca formaţie din Bucureşti 

cu scorul de 3-1.

Totuşi, fanii care au fost 

prezenţi la cele două partide 

nu au remarcat doar jocul echi-

pelor ci şi starea gazonului de 

pe cele două stadioane.

Cluj Arena, aceeaşi 
poveste în fi ecare an

Cluj Arena resimte din plin 

efectele după festivalul Un-

told la care au luat parte apro-

ximativ 400.000 de oameni. 

Dacă tribunele uşor, uşor sunt 

aduse la condiţiile de înainte 

de festival, gazonul este ex-

trem de afectat. Jucătorii ce-

lor două echipe au fost nevo-

iţi să dispute meciul pe un te-

ren tare iar norocul a făcut ca 

totul să nu devină un joc în 

noroi, ploile ocolind de câte-

va zile capitala Ardealului.

Gazonul de pe Cluj Arena 

a cost 100.000 euro şi nu a 

fost schimbat de la inaugura-

rea stadionului, din octom-

brie 2011. Peste 120.000 de lei 

/lună sunt plătiţi de către con-

ducerea stadionului doar pen-

tru întreţinerea gazonului.

Zilele trecute administrato-

rii stadionului de pe malul So-

meşului au început vaste lu-

crări de reamenajarea a gazo-

nului. La mijlocul săptămânii 

au completat cantitatea de ni-

sip necesară pentru creşterea 

ierbii urmând ca gazonul să fi e 

irigat abundent pentru creşte-

rea şi revitalizarea ierbii şi ajun-

gerea la standardul de calitate.

Problema gazonului nu es-

te nouă, în fi ecare an, după 

festivalul Untold existând ne-

mulţumiri în rândul organi-

zatorilor competiţiilor spor-

tive. Să ne aducem amintea 

doar momentul stânjenitor 

din 2016 când partida dintre 

naţionala României şi cea a 

Muntenegrului a fost pusă 

sub semnul întrebării. Atunci, 

pentru a menţine starea ga-

zonului cât mai bună, antre-

namentele au avut loc pe sta-

dionul „Dr. Constantin Rădu-

lescu” din Gruia.

CFR Cluj nu riscă gazonul

Dacă pe Cluj Arena gazo-

nul grav afectat, la polul opus 

se prezintă gazonul de pe sta-

dionul „Dr. Constantin Rădu-

lescu” din Gruia, stadion pe 

care formaţia CFR Cluj dispu-

tă meciurile ofi ciale. Acesta 

este la nivel european de ca-

litate, fi ind irigat periodic.

Chiar la meciul CFR-ului 

împotriva formaţiei Dinamo 

Bucureşti s-a putut vedea ca-

litatea gazonului.

Să ne aducem în aminte si-

tuaţia din 2015 când Arena 

Naţională a fost închisă din 

cauza lipsei avizului ISU. 

Atunci Cluj Arena a avut par-

te de aceeaşi situaţie. FCSB a 

disputat atunci mai multe me-

ciuri pe stadionul din Gruia.

După câteva meciuri pre-

şedintele clubului CFR Cluj, 

Iuliu Mureşan, a fost nevoit 

să refuze disputarea altor me-

ciuri pe stadionul „Dr. Con-

stantin Rădulescu”, acesta mo-

tivând că gazonul nu ar rezis-

ta la atâta „efort”.

Cluj Arena vs. CFR Cluj. 
Teren de joc distrus vs. teren impecabil!
Duminică au avut loc la Cluj-Napoca două derby-uri de fotbal, pe Cluj Arena, partida dintre 
Universitatea Cluj şi Energeticianul Şirineasa, în timp ce seara, pe Stadionul „Dr. Constantin 
Rădulescu” din Gruia, meciul dintre CFR Cluj şi Dinamo Bucureşti.

Gazonul de pe Cluj Arena este extrem de afectat după Untold față de cel de pe stadionul din Gruia

 Cluj Arena

 Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”
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