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Se întoarce Boc 
în „politica mare”?
Primarul Clujului Emil Boc spune că are 
„un singur obiectiv”.  Pagina 5
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Emil Boc, primit ca un 
star rock la Electric Castle
Parimarul municipiului Cluj Napoca Emil 
Boc nu a ratat nici a şasea ediţie a festiva-
lului din Bonţida.  Pagina 5
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Municipalitatea 
s-a grăbit să promită
Lărgirea străzilor Bună Ziua şi Brâncuşi ră-
mâne pe hârtie.  Pagina 4

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

ACTUALITATE

Nouă din zece români cred 
că tehnologia le simplifică viaţa

Nouă români din zece sunt 
de părere că tehnologia le sim-
plifi că viaţa, iar la nivel euro-
pean, opt din zece cetăţeni, cred 
cu convingere că tehnologia le 
uşurează viaţa.

Rezultatele studiului arată o 
tendinţă de creştere a număru-
lui persoanelor convinse de ne-
cesitatea noilor tehnologii în via-
ţa de zi cu zi.

„Dacă cu un an în urmă 
33% dintre europenii chesti-
onaţi credeau că tehnologia 
le-a făcut viaţa mult mai com-
plicată, în 2018 procentul 
scepticilor a scăzut la 22%. 
Republica Cehă este pe pri-
mul loc la capitolul schimba-
re de opinie, în comparaţie cu 
2017. Astfel, 28% dintre cehi 
au trecut în tabăra celor care 
susţin beneficiile tehnologiei, 
în timp ce în România, 13% 
dintre cei care considerau în 

2017 că tehnologia le compli-
că vieţile au acceptat anul 
acesta să recunoască benefi-
ciile acesteia”, arată studiul, 
informează Mediafax.

În acest an, 56% dintre euro-
peni consideră că tehnologia aju-
tă şi la economisirea energiei, 
comparativ cu anul trecut, când 
68% dintre respondenţi afi rmau 
acest lucru.

„Această tendinţă este deo-
sebit de puternică în Turcia, 
unde, în 2017, 85% dintre cei 
chestionaţi au văzut o legătu-
ră directă între economisirea 
energiei şi tehnologie, în com-
paraţie cu doar 61%, în 2018. 
Şi românii sunt mai puţin con-
vinşi în acest an că tehnologia 
le poate face viaţa mai efi ci-
entă din punct de vedere ener-
getic. Doar 63% o văd în acest 
fel, comparativ cu 75%, în 
2017”, arată raportul.

Din dorinţa de a face viaţa mai 
frumoasă şi zilele mai uşor de 
dus a pacienţilor internaţi în spi-
tale, artiştii din cadrul echipei 
Create.Act.Enjoy şi-au petrecut 
şase săptămâni printre bolnavi, 
încercând să le smulgă zâmbete.

Cu scopul de a îmbunătăţi sta-
rea emoţională a celor internaţi 
în spitale, asociaţia a creat pro-
graml „Terapie prin Artă”, care 
a ajuns în acest an la cea de-a 
şasea ediţie şi a fost desfăşurat 
în spitalele clujene.

Începând din 11 iunie, timp 
de şapte săptămâni, artiştii şi vo-

luntarii Create.Act.Enjoy au in-
teracţionat cu sute de pacienţi 
internaţi la Spitalul Clinic de Re-
cuperare, Spitalul Militar de Ur-
genţă „Dr. Constantin Papilian”, 
Spitalul Clinic de Urgenţă pen-
tru Copii şi Institutul Regional 
de Gastroenterologie şi Hepato-
logie „Dr. Octavian Fodor”.

Pacienţii şi doctorii reuşesc să 
îşi îmbunătăţească calitatea vie-
ţii prin participarea la acest pro-
gram şi în acelaşi timp, tinerii 
artişti care muncesc pentru a 
aduce zâmbete pe feţele bolna-
vilor sunt promovaţi.
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Publicul Electric Castle are un nivel de educație superior celui de la Untold, dar participanții 
la festivalul care are loc pe Cluj Arena au lăsat în Cluj peste 20 de milioane de euro. În schimb, 
festivalierii de la Bonțida au lăsat doar 9 milioane de euro, potrivit unui studiu realizat recent. Pagina 7

Untold sau Electric Castle? 
CARE FESTIVAL E MAI TARE?

Câţiva artişti clujeni au înveselit sute 
de pacienţi din spitalele clujene
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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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Inspectoratul de Poliţie Cluj 
are şefi noi
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj are 
noi șefi, potrivit unui ordin al ministrului 
de Interne. “Prin ordin al ministrului afa-
cerilor interne, cu data de 20 iulie, comi-
sarul-șef de poliţie Rus Mircea Ioan a 
fost împuternicit să îndeplinească atribu-
ţiile funcţiei de șef al Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj”. „Prin dispoziţia 
inspectorului general al Poliţiei Române, 
cu data de 20 iulie, comisarul-șef de po-
liţie Graur Daniel Sorin a fost împuterni-
cit să îndeplinească atribuţiile funcţiei de 
adjunct al șefului Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj”, arată IGPR. 
Comisarul șef de poliţie Rus Mircea are o 
vechime în Poliţia Cluj. El a condus 
Biroul de Investigaţii Criminale din ca-
drul IPJ Cluj. În ultimii ani, la conducerea 
IPJ Cluj s-au perindat chestorul Tudor 
Grindean, parașutat la Cluj de la Alba, 
Ciprian Miron, fost adjunct al șefului 
Poliţiei municipiului Alba Iulia și 

Constantin Ilea. La concursul organizat 
anul trecut pentru conducerea IPJ Cluj, 
Miron a luat nota cinci și a fost respins, 
dar cu toate acestea a fost promovat în 
funcţia de secretar de stat. În locul lui a 
fost numit omisarul șef Constantin Ilea 
care s-a evidenţiat după ce a fost prins 
de presă că vine la serviciu cu un autotu-
rism declarat furat în Italia. Ilea a spus 
că el nu știa că mașina este furată.

Clujeni reţinuţi pentru 
evaziune şi tentativă de omor
Poliţiștii au depistat două persoane pe 
numele cărora erau emise mandate euro-
pene de arestare. Totodată, poliţiștii au 
depistat un tânăr bănuit de comiterea u-
nei tentative la infracţiunea de omor. “La 
data de 18 iulie, poliţiștii din cadrul 
Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj, 
împreună cu poliţiști din Dej și cu luptă-
tori de acţiuni speciale, au derulat o acţi-
une pe raza localităţii Ciubanca, comuna 
Recea Cristur, în scopul depistării unor 

persoane căutate. Astfel, în jurul orei 
06.00, poliţiștii au depistat un bărbat și o 
femeie, în vârstă de 43, respectiv 40 de 
ani, pe numele cărora erau emise manda-
te europene de arestare de către autorită-
ţile din Finlanda. Cei în cauză au de exe-
cutat o pedeapsă privativă de libertate de 
1 an și 6 luni, pentru săvârșirea infracţiu-
nii de evaziune fiscală”, arată IPJ Cluj. De 
asemenea, poliţiștii au depistat un băr-
bat, în vârstă de 28 de ani, bănuit de co-
miterea unei tentative la infracţiunea de 
omor, faptă săvârșită la data de 1 iulie, 
între localităţile Oșorhel și Pustuţa. 
Reprezentanţii Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Cluj au dispus reţinerea acestu-
ia pentru 24 de ore. La data de 19 iulie, 
bărbatul a fost prezentat magistraţilor fi-
ind dispusă arestarea preventivă a acestu-
ia pentru 30 de zile. De asemenea, faţă 
de cele două persoane pe numele cărora 
erau emise mandate, magistraţii au dis-
pus măsura arestării preventive a bărba-
tului pentru 30 de zile și măsura arestului 
la domiciliu faţă de femeie.

Pe scurt

Echipaje de scafandri 

caută de sâmbătă seara 

pe lacul de acumulare 

Beliş-Fântânele un bărbat 

dat dispărut, despre care 

surse judiciare spun că ar 

fi  şeful APIA Cluj, Adrian 

Zaharia. Potrivit repre-

zentaţilor ISU Cluj, un 

apel a fost primit sâmbătă 

seara în jurul orei 22.00 

la numărul unic de urgen-

ţă 112, care anunţa că o 

barcă se învârte în cerc 

pe lacul de acumulare 

Beliş-Fântânele, în apropi-

erea barajului. 

Căutările au fost efectuate 

în noaptea de sâmbătă spre 

duminică şi au fost reluate de 

dimineaţă împreună cu o echi-

pă de scafandri de la ISU Arad. 

O echipă a Salvamont-Salvas-

peo a sosit pentru a sprijini 

căutările la care se adaugă şi 

echipaje ale ISU Cluj.

„De asemenea, sunt două 

bărci din cadrul ISU Cluj ca-

re sprijină căutările, din care 

una este dotată cu sonar, se 

cartografi ază fundul lacului, 

în zona în care ar fi  fost po-

sibil să fi  căzut, nu se ştie cu 

exactitate zona, a fost un apel 

în care s-a anunţat iniţial că 

se vede o barcă care se învâr-

te în cerc pe lacul Beliş”, a 

declarat duminică Andrei Bi-

riş de la ISU Cluj.

Acesta a explicat că acţiu-

nea de cartografi ere a zonei 

este necesară deoarece, dacă 

sunt adâncimi de peste 40 de 

metri este nevoie de interven-

ţia unui echipaj de scafandri 

specializaţi şi autorizaţi, cu a-

paratură specială.

„Acolo unde adâncimile 

sunt sub 40 de metri continuă 

căutările, dar este necesar să 

se cunoască care sunt speci-

fi caţiile zonei în care se fac 

căutări”, a spus Biriş.

Potrivit unor surse judici-

are dispărut ar fi  directorul A-

PIA Cluj, Adrian Zaharia. Aces-

ta deţine, potrivit colegilor săi, 

o cabană în zona lacului Be-

liş-Fântânele.

„La data de 21 iulie, în 

jurul orei 21:30, poliţiştii au 

fost sesizaţi prin apel 112 cu 

privire la faptul că, pe lacul 

de acumulare Fântânele-Be-

liş, o ambarcaţiune cu mo-

tor se deplasează în cerc, fă-

ră nicio persoană la bord. 

La faţa locului s-au depla-

sat poliţişti, pompieri, lucră-

tori din cadrul Salvamont 

Cluj, iar ambarcaţiunea a 

fost adusă la malul lacului. 

Din verificările efectuate re-

zultă că, la data menţiona-

tă, în jurul orei 20:30, un 

bărbat, de 40 de ani, din 

Cluj-Napoca, proprietarul 

ambarcaţiunii, ar fi ieşit să 

facă o plimbare cu barca pe 

lac. În prezent se fac inves-

tigaţii pentru depistarea băr-

batului şi pentru lămurirea 

cu exactitate a împrejurări-

lor în care s-a produs inci-

dentul”, transmite IPJ Cluj.

Familia a notifi cat autori-

tăţiile că a dispărut din barca 

cu care naviga lacul. Vesta de 

salvare a rămas în barcă. Bar-

ca în care Adrian Zaharia, şe-

ful APIA Cluj, se afl a a fost 

adusă la mal de echipajele I-

SU afl ate la faţa locului sâm-

bătă noaptea puţin după ora 

22.00. Conform aceloraşi sur-

se, în barcă s-ar fi  găsit tele-

fonul lui Zaharia.

Adrian Zaharia, şeful APIA 
Cluj, dispărut de 48 de ore 
în Lacul Beliş!
Directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
Cluj, Adrian Zaharia este căutat de sâmbătă seara de poliţie în satul 
Beliş şi de scafandri în lacul Beliş-Fântânele.

Căutările au fost efectuate în noaptea de sâmbătă spre duminică şi au fost 
reluate de dimineaţă împreună cu o echipă de scafandri de la ISU Arad

Zeci de abuzuri și nereguli, an-
gajări pe “pile”, decontări ile-
gale de carburanţi, la APIA 
Cluj, apar într-un raport de 
control al Ministerului 
Agriculturii. Din document re-
iese că și fostul subprefect al 
Clujului, Dan Codrean (pro-
movat de PSD), a încasat bani 
frumoși ca angajat la APIA 
Cluj fără să calce vreodată 
poarta instituţiei. Sesizarea 
Corpului de Control a fost fă-
cută de fostul director executiv 
al APIA Cluj Gheorghe Șerban 
și de foști și actuali salariaţi în 
2016. Aspectele semnalate de 
aceștia au fost presupuse abu-
zuri și nereguli comise de ac-
tualul director Adrian Zaharia 
(Partidul Conservator), pre-
cum și încadrări și disponibili-
zări ilegale. Un episod relatat 
de angajaţii APIA Cluj relevă 
că Adrian Zaharia făcea presi-
unea asupra subalternilor. 
Concluziile raportului spun că 
ţelul fi nal al lui Adrian Zaharia 
este înlocuirea personalului cu 
vârsta peste 50-55 de ani cu 
tineri absolvenţi, doar dedicaţi 
intereselor sale. Raportul mai 
menţionează faptul că Adrian 
Zaharia a făcut presiuni inclu-
siv la membrii Corpului de 
Control din Ministerul 
Agriculturii. În iulie 2016, 
După concluziile raportului de 
control al Ministerului 
Agriculturii cu privire la activi-
tatea APIA Cluj, o parte din 
angajaţii instituţiei au între-
rupt lucrul și au cerut demisia 
directorului Adrian Zaharia 
pentru “toate abuzurile și ile-
galităţile comise și constatate 
de Corpul de Control”.

Nereguli la APIA 
Cluj, sub conducerea 
lui Adrian Zaharia
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După ce s-a lăudat că muni-

cipalitatea a primit înapoi 

strada Bună Ziua de la 

Guvern, a anunţat debloca-

rea proiectelor imobiliare 

şi demararea proiectului 

pentru lărgirea străzii, pri-

marul Emil Boc spune că 

lucrurile nu stau tocmai 

aşa. La fel şi în Borhanci, 

planurile Primăriei de con-

struire a unui sens giratoriu 

şi de extindere a străzii 

Brâncuşi mai au de aşteptat.

Se pare că terenul pe care 

USAMV trebuia să îl cedeze Pri-

măriei pentru lărgirea străzii Brân-

cuşi nu este în proprietatea uni-

versităţii, ci a Guvernului, iar 

strada Bună Ziua nu ar fi  intrat 

încă în proprietatea Primăriei 

Cluj-Napoca. O recunoaşte chiar 

primarul Emil Boc, care în ulti-

mele luni s-a lăudat cu începe-

rea lucrărilor de modernizare a 

străzii Bună Ziua şi lărgirea in-

tersecţiei Brâncuşi-Borhanci.

Ping-pong 
Primărie-Guvern

„Universitatea s-a arătat ex-

trem de deschisă ca acolo la ie-

şirea din Borhanci spre Brân-

cuşi, unde se sugrumă toată 

circulaţia, terenul din dreapta 

cum ieşi este al USAMV-ului, 

a făcut o dezmembrare de car-

te funciară tocmai pentru a per-

mite lărgirea, dar avem o pro-

blemă determinată de faptul că 

acel teren este doar în admi-

nistrarea universităţii. Statul ro-

mân, prin Guvern, nu le-a dat 

dreptul de proprietate, ci doar 

dreptul de administrare. Orice 

se face acolo, în principiu, tre-

buie să obţină într-o formă sau 

alta acordul Guvernului. Şi as-

ta îngreunează puţin procedu-

ra”, a spus Boc vineri într-o 

emisiune la radio.

Cu alte cuvinte, proiectele 

mari imobiliare mai au de aş-

teptat, iar circulaţia va fi  de coş-

mar multe luni de azi înainte.

„Noi sperăm să nu dureze 

procedura la fel de mult ca în 

cazul Bună Ziua. Cert este că 

la nivel local nu există niciun 

fel de obstacol, există o des-

chidere totală a USAMV. Şi ei 

au acolo o suprafaţă de teren 

destul de consistentă şi au ne-

voie de lărgirea Borhanciului 

pentru a se putea crea un ac-

ces direct la acele terenuri. 

S-au fi nalizat procedurile de 

cadastrare şi de delimitare a 

acelei părţi necesare pentru 

construcţia drumului. Ce în-

seamnă acest lucru? Sugruma-

rea în continuare a circulaţiei 

la ieşirea din Borhanci şi di-

minuarea intensităţii dezvol-

tării imobiliare în această zo-

nă pentru proiecte mari de in-

frastructură. Continuăm dis-

cuţia tehnică, inclusiv la nivel 

guvernamental, să depăşim si-

tuaţia”, a mai spus Boc.

Primăria a spus la începutul 

anului „stop joc” construcţiilor 

în cartierul Borhanci după ce 

studiile au arătat o depăşire cu 

126% a trafi cului. Primarul Emil 

Boc spunea că după implemen-

tarea unui sens giratoriu şi lăr-

girea străzii Brâncuşi se va da 

drumul la proiecte imobiliare. 

În urmă cu câteva luni, Boc e-

ra optimist şi spunea că până 

în vară ar urma să fi e rezolva-

te toate aceste probleme. USAMV 

ar urma să cedeze Primăriei 

aproape un hectar de teren.

Bună Ziua la Sf’. Aşteaptă
În luna mai, primarul Emil 

Boc spunea că maxim într-o lu-

nă strada Bună Ziua va intra în 

proprietatea municipalităţii.

„La Bună Ziua a fost mai 

simplă situaţia pentru că noi 

am fost proprietari acolo, am 

cedat temporatr Guvernului 

strada, dar când am cerut-o î-

napoi a durat doi ani de zile. 

Şi nici astăzi nu am primit-o, 

chiar dacă hotărârea de Gu-

vern a fost publicată în Moni-

torul Oficial, chiar dacă a fost 

făcută cadastrarea, chiar dacă 

a fost făcut procesul verbal de 

predare-primire încă nu e sem-

nat de CNADNR, de structura 

din Ministerul Transporturilor. 

Ultimul act care să ne permi-

tă nouă să mergem mai depar-

te nu este semnat. Toate cele-

lalte proceduri au fost făcute. 

Prin hotărârea de Guvern s-a 

spus da, sub rezerva realiză-

rii cadastrării şi a semnării pro-

cesului verbal de predare-pri-

mire. I-am invitat la Cluj, au 

venit, au fost în teren, au sem-

nat procesul verbal aici la Cluj, 

dar trebuie semnat şi la Bucu-

reşti de către Compania de 

Drumuri care reprezintă actul 

fi nal de trecere în proprietatea 

primăriei şi să ne permită no-

uă să ducem lărgirea străzii 

Bună Ziua. Aşteptăm dintr-un 

moment în altul să ne vină 

semnat acel document”, a pre-

cizat primarul Clujului.

După modernizare, strada 

Bună Ziua ar urma să aibă 3 

benzi de circulaţie (2 dintre 

acestea cu sens de mers înspre 

Calea Turzii), pistă de bicicle-

te, 2 trotuare. Mai mult, pen-

tru descongestionarea trafi cu-

lui în zonă, Primăria Cluj-Na-

poca mai are în vedere şi ame-

najarea a 2 sensuri giratorii: la 

intersecţia străzilor Bună Zi-

ua-Măceşului-Trifoiului şi la 

intersecţia străzilor Calea Tur-

zii-Mihai Românul.

S-au grăbit să promită. Lărgirea străzilor 
Bună Ziua şi Brâncuşi rămâne pe hârtie
Se pare că modernizarea Bună Ziua mai aşteaptă, la fel şi proiectele imobiliare din Borhanci.

Primăria a spus la începutul anului „stop joc” construcţiilor în cartierul Borhanci după ce studiile au arătat o depăşire cu 126% a trafi cului

Locuitorii de pe strada 

Mihai Kogălniceanu s-au 

luptat cu autorităţile şi cu 

constructorii pentru ca o 

zonă istorică sa fi e conser-

vată, să nu fi e construit un 

hotel. Din păcate, nu au 

reuşit, iar constructorii au 

demarat lucrările. Acum, 

însă, în urma săpăturilor 

au fost descoperite bucăţi 

de istorie. Ce vor face auto-

rităţile locale?

În urmă cu un an, locatarii 

unui imobil istoric situat pe stra-

da Mihail Kogălniceanu făceau 

un apel disperat la instituţiile 

locale pentru a oprit tăierile de 

arbori seculari care s-au făcut 

în zonă. Oamenii şi-au luat un 

avocat şi ziceau că tăierile au 

fost ilegale, fi ind astfel distrus 

un monument natural al Cluju-

lui. Un an mai târziu, nu mai 

există nici urmă de copaci, iar 

locatarii s-au plimbat prin tri-

bunale, însă în zadar.

După ce au început lucrări-

le pentru turnarea fundaţiei, au 

fost descoperite rămăşiţele unui 

zid de apărare, iar locuitorii din 

zonă au început iar să tragă sem-

nale de alarmă.

„Proiectul nu a primit avi-

zul departamentului monumen-

te istorice a Primăriei Cluj-Na-

poca astfel că acesta a fost ce-

rut direct Ministerul Culturii ca-

re se pare că nu a ţinut cont de 

autorităţile locale şi a avizat 

proiectul. În prezent proprieta-

rii imobilului istoric (Palatul 

Bethlen) din strada Mihail Ko-

gălniceanu nr. 8 au contestat 

autorizaţia de construire în in-

stanţă, iar dosarul se afl ă pe ro-

lul Curţii de Apel Cluj. Cu toa-

te acestea proprietarii terenului 

din strada Avram Iancu nr. 21-27 

au început lucrările de fundare 

a construcţiei. Zilele trecute, în 

cadrul lucrărilor de săpătura a 

fundaţiei s-au descoperit niste 

ziduri fortifi cate. Am încercat 

să fotografi em aceste ziduri, dar 

am fost alungaţi de către paz-

nicii şantierului. Nu înţelegem 

de ce, o persoană, oricare ar fi  

ea, publică sau privată nu poa-

te să facă fotografi i pe un şan-

tier într-o zonă centrală şi pro-

tejată a oraşului. Se ascunde 

ceva acolo? Un proprietar al 

unui apartament din imobilul 

din strada Mihail Kogălnicea-

nu nr. 8 este arheolog cu ve-

chime şi susţine că e aproape 

sigur că ceea ce se vede şi a 

fost decopertat acolo este un 

tunel din cadrul sistemului de 

fortifi caţie a vechii cetăţi prin 

care se transportă armamentul 

şi soldaţii puteau să ajungă de 

la un loc la altul al zidului de 

apărare, acest tumel fi ind pa-

ralel cu zidul cetăţii. Acest lu-

cru ar însemna că ceea ce s-a 

descoperit acum este un mo-

nument istoric de grad A”, au 

transmis reprezentanţii Asoci-

aţiei de Proprietari din str. M. 

Kogălniceanu nr.8.

Reprezentanţii Direcţiei Ju-

deţene pentru Cultură şi Patri-

moniu au transmis că, într-ade-

văr descoperirea este una im-

portantă

„Este un mic zid de apăra-

re, descoperire destul de impor-

tantă. Lucrările continuă, însă 

nu în jurul zidului. Sunt arhe-

ologi care supraveghează lucra-

re, iar Comisia Naţională va de-

cide dacă se vor opri defi nitiv 

lucrările sau se va scoate zidul 

şi va fi  mutat în altă parte”, a 

declarat Victor Cubleşan, direc-

torul Direcţiei Judeţene pentru 

Cultură şi Patrimoniu Cluj.

Arheologii au spus că în 

cel mult două săptămâni vor 

putea spune cu exactitate ca-

re este valoarea istorică a zi-

dului descoperit.

Descoperire istorică pe Avram Iancu?



luni, 23 iulie 2018 politica.monitorulcj.ro 5

Primarul Clujului, Emil 

Boc, şi-a făcut apariţia 

în Bonţida, la festivalul 

Electric Castle, unde a 

fost primit ca un adevărat 

rock star.

Edilul Clujului s-a amuzat 

când a fost întrebat dacă se 

gândeşte să dea curs rugămin-

ţilor unor bucureşteni de a 

candida la Primăria Capitalei 

şi nu s-a ferit să-şi spună pă-

rerea despre iniţiativa „Fără 

penali în funcţii publice”.

Celebru pentru apariţiile 

la evenimentele importante 

din judeţ, Emil Boc nu a ra-

tat nici a şasea ediţie a fes-

tivalului din Bonţida. Aşa-

dar, în a patra zi de Electric 

Castle, festivalierii au avut 

şansa de a-l lua la întrebări. 

Edilul Clujului a fost întâm-

pinat cu entuziasm şi a răs-

puns întrebărilor chiar şi du-

pă încheierea discuţiei cu 

publicul.

Întrebat de reporterii „Ade-

vărul” ce părere are despre 

faptul că mai mulţi bucureş-

teni îl laudă şi îl îndeamnă să 

intre în cursa pentru fotoliul 

Primăriei Capitalei, Boc s-a 

amuzat copios. "Doamne, e o 

glumă bună, e cea mai bună 

glumă. Bucureştiul e un oraş 

extraordinar, cu oameni mi-

nunaţi, cu un potenţial extra-

ordinar şi sunt convins că ştiu 

mai bine bucureştenii ce să 

facă. Eu cât pot îmi dau silin-

ţa să fac lucruri bune aici, la 

Cluj. Ăsta este singurul şi u-

nicul meu scop. Nici într-un 

caz, mulţumesc, dar respect 

Bucureştiul", a comentat Boc.

Despre inițiativa USR

Despre iniţiativa USR "Fă-

ră penali în funcţii publice", 

s-a limitat la a declara că este 

una bună, pe care o respectă.

Boc a profi tat de ocazie şi a 

prezentat realizările din Cluj, 

precum şi planurile îndrăzneţe 

de viitor, declarând răspicat că 

judeţul său poate fi  numărul 

unu în România şi un model 

pentru Centrul şi Estul Europei.

„Clujul e în acel moment de 

cotitură de a trece spre marea 

aventură ca plan de dezvoltare 

urbană, oraş care se va duce în 

următorii 20 de ani spre un mi-

lion de oameni. Astăzi, cu tot 

ce este tranzit, zonă metropoli-

tană, avem jumătate de milion, 

deci 324.000 sunt ofi cial plus 

100.000 de studenţi, dacă ne ui-

tăm la Floreşti care are 40.000 

doar suntem deja aproape de 

500.000. Clujul merge spre acea 

dimensiune de un milion de oa-

meni, e clar. De aceea vorbim 

de proiecte care să te pregăteas-

că pentru acel moment. Vorbim 

de metrou, de prelungirea lini-

ei de cale ferată care vine de la 

Baciu-Cluj spre Apahida, cu li-

nii intermediare Mărăşti, Aero-

port, care să fructifi ce culoarul 

de nord al Clujului, vorbim de 

centura metropolitană de 38 ki-

lometri care vine de la nodul de 

Autostradată A3 de la Gilău pe 

malul Someşului prin Floreşti 

până la sensul giratoriu de la 

Cora. Tot acest traseu va avea 

conexiuni cu străzile din muni-

cipiu. Una dintre cele mai im-

portante va fi  prelungirea stră-

zii Frunzişului. Sperăm ca în 

2024 să se poată circula efectiv 

pe această centură. metroul, 16 

kilometri, din Floreşti până la 

Aeroport, prima tranşă de 8 ki-

lometri practic va acoperi până 

în zona centrală cam un kilo-

metru pentru o staţie, costurile 

sunt aproximativ de 100 milioa-

ne euro pe kilometru şi există 

şanse ca printr-un proiect mul-

tianual şi cu o fi nanţare pentru 

50 de ani să găsim această so-

luţie de a fi nanţa metroul. Mai 

avem un proiect care leagă ga-

ra de aeroport pe linie ferată”, 

a spus Boc.

Organizatorii, 
acuzați de ipocrizie

Imediat după această apari-

ţie, deputatul Emanuel Ungu-

reanu i-a acuzat pe organizato-

rii Electric Castle de ipocrizie.

„Andi Vanca, organizatorul 

Electric Castle, l-a scos din po-

litică pe Emil Boc. Andi le-a in-

terzis cetăţenilor care susţin ini-

ţiativa civică «Fără Penali» să 

strângă semnături în perimetrul 

festivalului susţinând că nu vrea 

să asocieze evenimentul cu po-

litica. Aici intervine o mică pro-

blemă şi anume, ipocrizia, or-

ganizatorii Electric Castle l-au 

invitat la festival pe primarul 

Clujului, Emil Boc, despre care 

ştiam ultima dată când ne-am 

întâlnit că este politician. Să ne 

înţelegem, nu am nicio proble-

mă că a fost invitat domnul Boc 

şi că acesta le-a împărtăşit elec-

tricilor realizările si planurile 

pentru Cluj, însă, este foarte urât 

că aceeaşi organizatori, nu au 

permis unor voluntari să strân-

gă semnături pentru o iniţiativă 

civică sprijinită public de artişti 

ca Smiley sau actori de calibrul 

lui Victor Rebengiuc, de exem-

plu. În rest, mulţumim Electric 

Castle pentru acest super festi-

val şi la mai multe! Domnului 

Boc îi dorim sincer, multă sănă-

tate şi să ne cârmuiască cu în-

ţelepciune spre cele mai înalte 

culmi ale civilizaţiei şi prosperi-

tăţii. Ne-am dori să ne explice 

mai în detaliu cum este preocu-

pat domnia sa de calitatea vie-

ţii clujenilor cu muntele de gu-

noi de la Pata-Rât care creşte 

peste noi în fi ecare zi şi care 

se autoincendiază de zeci de 

ori într-un an producând nori 

toxici pe care îi inhalează mii 

de clujeni. O să vă întrebaţi 

unde a fost amplasat cortul 

«Fără Penali», într-o curte, la o 

casă particulară. Oameni cum-

secade. Foarte mulţumim”, a 

comentat Ungureanu.

Politică şi festival. Emil Boc, primit ca un star rock 
la Electric Castle. Ce spune deputatul Emanuel Ungureanu

Primarul Clujului, Emil 

Boc, a vorbit despre viito-

rul său politic, după întâl-

nirea cu Vasile Blaga.

Cu doar câteva zile în ur-

mă, Emil Boc a participat la 

o şedinţă restrânsă convoca-

tă de fostul şef al PDL, Vasi-

le Blaga. În urma întrevede-

rii, mai multe zvonuri au fost 

lansate, vehiculându-se inclu-

siv faptul că el ar reprezenta 

o soluţie a PNL-ului pentru o 

funcţie înaltă în stat.

Boc a declarat la un post 

de radio local că, în acest 

moment, oraşul Cluj-Napo-

ca este unicul său obiectiv 

şi că nu se întoace în „po-

litica mare”.

„Mulţumesc tuturor care 

se gândesc la mine. Nu am 

decât un singur şi unic obiec-

tiv – acest oraş şi Primăria 

municipiului Cluj-Napoca, 

vă spun cu toată sincerita-

tea. Am văzut ce e şi sus şi 

jos, şi pe vale şi pe deal, mă 

interesează acum ce este aici 

la noi acasă şi dacă împreu-

nă putem face acest oraş să 

fi e unul în care să ne sim-

ţim foarte bine şi să fi m mân-

dri de el. În rest, altceva, es-

te vreme la alţii, cum o zis 

omu’ de la ţară, mai este vre-

me şi pentru alţii”, a spus 

Emil Boc.

Fostul co-preşedinte al PNL, 

Vasile Blaga, a avut miercuri 

seara o întâlnire la Modrogan 

cu foştii pedelisti, printre ca-

re Emil Boc, Mircea Hava, Ma-

rilen Pârtea, Dan Vilceanu, 

Gheorghe Flutur.

Recent, o postare pe Face-

book a deputatului PMP Ro-

bert Turcescu zice că prima-

rul Emil Boc este singurul cu 

şanse reale să facă praf for-

ţele PSD. “Hai să nu vă mai 

fi erb, există un singur om în 

România de astăzi care poa-

te fi , cu şanse reale de suc-

ces, candidatul comun al for-

ţelor anti-PSD în scrutinul 

prezidenţial de anul viitor: 

numele lui e Emil Boc! Re-

stul sunt praf şi pulbere, ilu-

zii şi calcule deşarte. Deci, 

Boc-Preşedinte!”.

În urmă cu patru ani, Ele-

na Udrea spunea, cu referire 

la candidaturile pentru preşe-

dinţie, că “se vorbeşte” des-

pre candidatura lui Emil Boc, 

deputatul PDL exprimându-şi 

speranţa în concretizarea a-

cesteia. La acea dată, fostul 

preşedinte PDL, Emil Boc spu-

nea că nu doreşte să candide-

ze la alegerile prezidenţiale.

Tot în urmă cu patru ani, 

fostul preşedinte Traian Bă-

sescu spunea că “în 2016, 

într-un tandem cu Emil Boc 

la Cotroceni, m-aş vedea la 

Palatul Victoria, în fruntea 

Guvernului”.

Se întoarce Emil Boc 
în „politica mare”?
Primarul Clujului, după întâlnirea cu Blaga: „Am un singur obiectiv”.

Cu câteva zile în urmă, Emil Boc a participat la o ședință convocată de fostul șef al PDL, Vasile Blaga

Întâlnirea din Modrogan 

între Vasile Blaga şi aripa 

ex-PDL a amplifi cat tensi-

unile între foştii pedelişti 

şi vechii liberali, surse 

politice spunând potrivit 

Mediafax, că susţinerea 

lui Ludovic Orban la şefi a 

PNL e temporară, iar unii 

dintre liberali plănuiesc 

înlăturarea acestuia prin-

tr-un Congres.

Miza în partid o reprezintă 

locurile eligibile la alegerile eu-

roparlamentare, printre cei ca-

re ar putea deschide lista fi ind 

preşedintele PNL, Ludovic Or-

ban, şi cei doi foşti lideri ai 

formaţiunii Vasile Blaga şi Crin 

Antonescu. Acesta a fost şi mo-

tivul pentru care Blaga a avut 

un mesaj public în care a sus-

ţinut întărirea formaţiunii în 

contextul anului electoral 2019. 

Cu toate acestea, fostul co-pre-

şedinte al PNL a subliniat că 

„lucrurile ar avea mult de câş-

tigat” dacă ar exista o îmbu-

nătăţire a comunicării în inte-

riorul partidului.

„Ne interesează partidul, 

asta am spus-o cu toţii, ne in-

teresează parcursul lui, ne in-

teresează tot ceea ce va face 

în anul electoral 2019, în pri-

mul rând câştigarea alegerilor 

prezidenţiale; sigur, vor conta 

şi alegerile europarlamentare, 

dar în primul rând alegerile 

prezidenţiale, pentru că vedeţi 

cum se comportă PSD şi as-

tăzi ca un partid stat.(...) Do-

rim un partid puternic, sunt 

multe lucruri de corectat. Co-

legii le vor transmite către fo-

rurile formale ale partidului, 

către Biroul Executiv, Biroul 

Permanent Naţional, astfel în-

cât ele să se corecteze, pentru 

că într-adevăr, ca în orice fa-

milie, lucrurile pot fi  îmbună-

tăţite şi sunt sigur că vor fi  îm-

bunătăţite”, a declarat Vasile 

Blaga, după întâlnirea pe care 

a avut-o miercuri cu foştii pe-

delişti la sediul fostului PDL 

din Modrogan.

Surse politice au relatat că 

aripa fostului PDL este nemul-

ţumită că Ludovic Orban nu 

s-a ţinut de cuvânt şi nu a res-

pectat paritatea când au fost 

împărţite funcţiile de condu-

cere, dar că la întâlnirea din 

Modrogan aceştia au decis ca 

preşedintele PNL să rămână 

la conducerea formaţiunii pâ-

nă după europarlamentare.

La întâlnire au mai exista 

reproşuri făcute de Blaga la 

adresa foştilor pedelişti care 

îi cântă osanele liderului PNL, 

care „îi spun numai ceea ce 

vrea el să audă” şi care do-

reau ca acesta să participe la 

întrunire, însă a fost o opozi-

ţie masivă a fostului PDL.

Pe lângă unele nemulţu-

miri la adresa conducerii PNL 

din partea foştilor pedelişti, 

întrevederea din Modrogan a 

creat disesiuni şi în rândul ve-

chilor liberali, care îl critică 

pe Ludovic Orban că a per-

mis ca întâlnirea să aibă loc.

Liberalii mai susţin că per-

cepţia publică creată nu a fost 

una de unitate, aşa cum s-a 

intenţionat, ci exact opusul, că 

fuziunea PDL-PNL a eşuat, în 

contextul în care Vasile Blaga 

a ieşit la declaraţii, înconjurat 

de foşti membri ai PDL, iar Lu-

dovic Orban a venit ulterior, 

singur şi a vorbit cu presa.

Cât despre o candidatură 

la alegerile europarlamenta-

re, Vasile Blaga a spus că nu 

şi-a exprimat încă o astfel de 

dorinţă.

Revenirea lui Blaga 
adânceşte prăpastia în PNL

EMIL BOC | Primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Mulțumesc tuturor care se 
gândesc la mine. Nu am decât un 
singur și unic obiectiv – acest oraș 
și Primăria municipiului 
Cluj-Napoca, vă spun cu toată 
sinceritatea. Am văzut ce e și sus și 
jos, și pe vale și pe deal, mă 

interesează acum ce este aici la noi 
acasă și dacă împreună putem face 
acest oraș să fi e unul în care să ne 
simțim foarte bine și să fi m mândri 
de el. În rest, altceva, este vreme 
la alții, cum o zis omu’ de la țară, 
mai este vreme și pentru alții.“



PROMOVARE

6 educatie.monitorulcj.ro  luni, 23 iulie 2018

PUBLICITATE

Învăţământul superior 

românesc nu are şanse 

de reuşită fără a fi 

conectat la tendinţele 

internaţionale, a decla-

rat, vineri, la Cluj, pre-

şedintele Consiliului 

Naţional al Rectorilor 

(CNR), Sorin Cîmpeanu.

Prezent vineri la Cluj pen-

tru a primi titlul de Doctor 

Honoris Causa al Universi-

tăţii de Ştiinţe Agricole şi 

Med i c ină  Ve t e r ina ră 

(USAMV) Cluj Napoca, So-

rin Cîmpeanu a precizat în 

discursul său că, în urmă cu 

10 ani, în lume existau 100 

de milioane de studenţi, iar 

în prezent numărul acesto-

ra este de 200 de milioane.

„În 2030 numărul de stu-

denţi estimat este de 280 de 

milioane de studenţi. (...) Exis-

tă acele studii care spun că în 

2030, 85 la sută din meserii-

le actuale nu vor mai exista 

sau nu vor mai exista în a-

ceastă formă. Sigur că în 2030 

vom avea nevoie de medici, 

dar ceea ce va sta în spatele 

tipului de medic s-ar putea să 

difere de ceea ce stă acum. 

(...) Am auzit o comparaţie 

care mi-a plăcut. Smartpho-

ne-urile au apărut în anul 

2006. Ni se pare că trăim cu 

ele de când lumea. Au trecut 

12 ani. Din 2018 până în 2030 

mai sunt încă 12 ani. S-ar pu-

tea ca viteza schimbărilor să 

fi e de patru – cinci ori mai 

mare în următorii 12 ani, în 

raport cu ceea ce s-a întâm-

plat în ultimii 12 ani. Impor-

tant e ca noi, cei din univer-

sităţi, să înţelegem aceste lu-

cruri şi să fi m pregătiţi. Mi se 

pare că nu facem chiar atât 

de mult ca să fi m pregătiţi 

pentru aceste schimbări ce 

vor veni”, a spus preşedinte-

le CNR, potrivit Agerpres.

El a amintit şi de factorul 

demografi c, care afectează 

atât mediul universitar din 

România, cât şi pe cel eco-

nomic şi a dat exemplul pro-

ducătorului de automobile 

Renault care ar fi  dorit să fa-

că o investiţie în ţara noas-

tră şi care a renunţat la ea 

tocmai din cauza trendului 

descendent înregistrat.

„În România avem o serie 

de lucruri pe care le cunoaş-

tem cu toţii, începând cu tren-

dul demografi c, un lucru ce 

afectează mai mult decât ne 

imaginăm. Cei de la Renault 

spuneau că ar fi  vrut să îşi 

deschidă un centru digital în 

România, însă principalul lu-

cru care i-a oprit să investeas-

că în România a fost nu atât 

criza de forţă de muncă înalt 

califi cată şi mediu califi cată, 

e un element important, nu 

atât costul forţei de muncă, 

cât tendinţele demografi ce. 

Cei care se pot ridica la un ni-

vel de la care au o analiză şi 

o viziune globală iau în con-

siderare serios acest element”, 

a afi rmat Sorin Cîmpeanu.

În aceste condiţii, consi-

deră preşedintele CNR, rec-

torii şi cei care se ocupă de 

managementul universităţi-

lor din România nu trebuie 

să uite de importanţa conec-

tării la mediul internaţional.

„Nu trebuie în universităţi 

să scăpăm din vedere impor-

tanţa conectării la mediul in-

ternaţional. Sigur că da, la 

nivelul leadership-ului uni-

versităţilor avem o serie de 

probleme pe care trebuie să 

le rezolvăm zi de zi, lună de 

lună, an de an. Dar în para-

lel cred că trebuie să ne con-

centrăm şi pe o vedere de an-

samblu, pe nişte strategii ca-

re să denote viziune şi care 

să ne permită dezvoltarea”, 

a mai spus Cîmpeanu.

Fost ministru al Educaţi-

ei şi rector al USAMV Bucu-

reşti, Sorin Cîmpeanu a pri-

mit vineri titlul de DHC al 

USAMV Cluj-Napoca în ca-

drul unei ceremonii la care 

au participat şi ministrul 

Cercetării, Nicolae Burnete, 

care este cadru didactic al 

UTCN Cluj, rectorul UTCN, 

Vasile Ţopa, rectorul UMF 

Cluj, Alexandru Irimie, pre-

cum şi profesori şi cadre di-

dactice din mediul univer-

sitar clujean.

Sorin Cîmpeanu: „Învăţământul superior 
nu are şanse de reușită fără conexiunea 
la tendinţele internaţionale”
Fostul ministru al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a fost prezent la Cluj-Napoca pentru a primi titlul de Doctor Honoris Causa.

Sorin Cîmpeanu a primit vineri titlul de DHC al USAMV Cluj-Napoca

SORIN CÎMPEANU | 
Fost ministru al 
Educaţiei și rector al 
USAMV București

 „Nu trebuie în 
universităţi să scăpăm 
din vedere importanţa 
conectării la mediul 
internaţional. Sigur 
că da, la nivelul 
leadership-ului 
universităţilor avem 
o serie de probleme 
pe care trebuie să le 
rezolvăm zi de zi, lună 
de lună, an de an. 
Dar în paralel cred că 
trebuie să ne concentrăm 
şi pe o vedere de 
ansamblu, pe nişte 
strategii care să denote 
viziune şi care să ne 
permită dezvoltarea“

Numărul total al studenţi-

lor înscrişi în anul şcolar 

2016-2017 în învăţămân-

tul superior a fost de 

531.600, din care 66.900 

studenţi în învăţământul 

privat, conform datelor 

centralizate de INS.

Ponderea studenţilor/cur-

sanţilor din învăţământul 

superior în totalul popula-

ţiei şcolare cuprinse în sis-

temul naţional de educaţie 

a fost de 14,8%.

Pentru nivelurile învăţă-

mântului universitar de li-

cenţă (ISCED 6 sau ISCED 

7), numărul studenţilor în-

scrişi în anul universitar 

2016-2017 a fost de 405.600 

studenţi, înregistrând o di-

minuare cu 5.100 studenţi 

(1,2%), comparativ cu anul 

universitar precedent.

Din totalul studenţilor/

cursanţilor înscrişi în anul 

universitar 2016-2017, pon-

derea studentelor din învă-

ţământul superior a fost ma-

joritară (53,9%).

În învăţământul universi-

tar de master, cursuri sau stu-

dii postuniversitare (ISCED 

7), ponderea cursantelor în-

scrise a atins valoarea de 

57,3% faţă de totalul cursan-

ţilor înscrişi în acest nivel, iar 

în nivelul ISCED 8, ponderea 

doctoranzilor (51,5%) este u-

şor superioară ponderii doc-

torandelor (48,5%) înscrise 

în acelaşi nivel educaţional.

Cursurile învăţământului 

superior au fost frecventate 

în anul 2016-2017 de 27.500 

de studenţi care au obţinut 

diploma de bacalaureat în al-

tă ţară. Ponderea lor a repre-

zentat 5,2% din numărul to-

tal al studenţilor/cursanţilor/

doctoranzilor înscrişi în

învăţământul superior. Din 

aceştia, 25.300 au fost în-

scrişi în instituţii de învăţă-

mânt superior publice. Cea 

mai mare pondere a studen-

ţilor străini faţă de totalul 

studenţilor o reprezintă stu-

denţii din învăţământul uni-

versitar de licenţă (5,8%).

Majoritatea studenţilor 

înscrişi în anul 2016-2017 în 

învăţământul universitar de 

licenţă a fost formată din 

români (95,7%). Distribuţia 

pe etnii arată că 3,7% au 

fost maghiari, 0,3% au fost 

rromi şi în proporţie egală 

germani, turci şi sârbi (fie-

care cu câte 0,1%).

Din numărul total al stu-

denţilor/cursanţilor/doctoran-

zilor înscrişi în toate nivelu-

rile de învăţământ superior 

92,1% frecventează cursurile 

învăţământului de zi.

În învăţământul superior 

din sectorul public, cea mai 

mare pondere au deţinut-o 

studenţii/cursanţii/doctoran-

zii înscrişi la învăţământul de 

zi (93,2%), în timp ce în uni-

tăţile de învăţământ din sec-

torul privat ponderea acesto-

ra a fost mai scăzută (84,3%).

În învăţământul superior 

de licenţă, la toate grupele 

de specializări, ponderea stu-

dentelor a fost majoritară, cu 

excepţia grupelor de specia-

lizări din domeniul agricol 

(39,8% la agricultură, silvi-

cultură, piscicultură şi ştiin-

ţe veterinare), servicii (31,4%) 

şi tehnic (30,3% la inginerie, 

prelucrare şi construcţii, 

29,3% la tehnologiile infor-

maţiei şi comunicaţiilor).

Afacerile, administraţia şi 

dreptul au atras cel mai ma-

re număr de cursanţi din în-

văţământul universitar de mas-

ter, cursuri şi studii postuni-

versitare (27,2%), precum şi 

de licenţă (23,7%).

Câţi studenţi învaţă la privat

Abonează-te la
monitorul

plăteşti doar 20 lei pe lună
 citeşti cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj
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în fiecare lună
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Publicul Electric Castle are 

un nivel de educaţie supe-

rior celor de la Untold, 

dar festivalul care are loc 

pe Cluj Arena a generat 

cheltuieli ale participanţi-

lor de aproape 20 de mili-

oane de euro, comparativ 

cu cel de la Bonţida, care a 

generat doar 9 milioane 

de euro. Sunt concluziile 

unui studiu făcut de un 

profesor de la Universitatea 

Babeş-Bolyai.

Ovidiu Moisescu, profesor 

la FSEGA, a prezentat conclu-

ziile unui studiu independent 

făcut pe cele două festivaluri 

Electric Castle şi Untold

„Populaţia asupra căreia s-a 

focalizat studiul a fost repre-

zentată de persoane din Ro-

mânia şi din străinătate care 

au participat la oricare dintre 

festivalurile Untold sau Elec-

tric Castle (EC) în 2017, meto-

da de cercetare aplicată fi ind 

sondajul pe bază de chestio-

nar online (distribuit prin in-

termediul social media în pe-

rioada martie – mai 2018), 

eşantionul investigat validat 

cuprinzând 1164 respondenţi 

care au participat la Untold în 

2017 şi, respectiv, 867 respon-

denţi care au participat la EC 

în 2017”, spune profesorul.

Principalele rezultate ale 

studiului pot fi  sintetizate du-

pă cum urmează:

“Participanţii EC au avut o 

medie de vârstă ceva mai ri-

dicată (27,3 ani) decât cei de 

la Untold (25,9 ani), procen-

tul persoanelor cu vârste pâ-

nă la 20 ani fi ind semnifi ca-

tiv mai mic în cazul EC (aprox. 

10%) în comparaţie cu Un-

told (aprox. 18%). Participan-

ţii EC au avut, în ansamblu, 

un nivel de educaţie superior 

celor de la Untold. Astfel, pro-

centul participanţilor EC cu 

studii superioare (licenţă, mas-

ter, doctorat etc.) a fost de cir-

ca 80%, comparativ cu nu-

mai 72% în cazul Untold. Pon-

derea participanţilor proveniţi 

din afara Ardealului a fost mai 

ridicată la Untold (circa 30%) 

decât la EC (circa 22%)”, se 

menţionează în studiu.

Moisescu spune că răspun-

surile respondenţilor corobora-

te cu estimările organizatorilor 

privind numărul şi provenien-

ţa participanţilor conduc la ur-

mătoarele concluzii privind es-

timarea cheltuielilor participan-

ţilor la Untold şi EC în 2017: 

“Untold a generat în 2017 chel-

tuieli ale participanţilor cu ca-

zarea între 18,8 şi 25,6 milioa-

ne de lei, în timp ce EC a de-

terminat în acelaşi an cheltu-

ieli ale participanţilor cu acest 

tip de servicii cuprinse între 8,5 

şi 10,5 milioane lei. Untold a 

generat în 2017 cheltuieli ale 

participanţilor, altele decât ce-

le cu biletul de intrare şi caza-

rea, între 63,4 şi 65,1 milioane 

de lei, în timp ce EC a deter-

minat în acelaşi an cheltuieli 

omoloage între 29,8 şi 30,4 mi-

lioane lei”, mai arată studiul.

În ceea ce priveşte impac-

tul social perceput (asupra vie-

ţii de zi cu zi a comunităţii) al 

festivalurilor: deşi, per ansam-

blu, acesta este perceput de 

către majoritatea participanţi-

lor ca fi ind ”mai mult pozitiv 

decât negativ” sau chiar ”în 

totalitate pozitiv”, au existat 

diferenţieri între percepţiile pri-

vind cele două festivaluri. “Ast-

fel, percepţia privind impactul 

social a fost mai puţin poziti-

vă în cazul Untold, compara-

tiv cu cazul EC, lucru de altfel 

explicabil prin localizarea fes-

tivalului Untold în centrul mu-

nicipiului Cluj-Napoca, ocu-

pând un spaţiu public foarte 

popular în rândul comunităţii, 

dar care în timpul festivalului 

a fost inaccesibil acesteia”, mai 

spune profesorul.

Atât în cazul Untold, cât şi 

în cel al EC, marea majorita-

te a participanţilor din 2017 

au declarat ca fi ind probabi-

lă sau certă intenţia de a par-

ticipa la ediţii viitoare sau de 

a recomanda festivalul prie-

tenilor sau cunoştinţelor.

Anul trecut, 330.000 de 

persoane au participat la Un-

told, faţă de 174.000 la Elec-

tric Castle.

DIFERENŢE MAJORE ÎNTRE UNTOLD ŞI ELECTRIC CASTLE

Publicul Electric Castle, 
mai educat decât cel de la Untold
Participanţii la Untold au lăsat în Cluj peste 20 de milioane de euro.

REZULTATELE ÎNTREGULUI 
STUDIU POT FI CITITE AICI
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Marea Britanie ar putea 

refuza să achite factura 

de Brexit către UE în 

cazul în care Bruxellesul 

nu acceptă un acord 

comercial după ieşirea 

Regatului Unit din Blocul 

comunitar, a declarat 

Dominic Raab, noul 

ministru britanic pentru 

Brexit, potrivit postului 

Sky News.

Ofi cialul britanic a decla-

rat că Articolul 50 din Trata-

tul de la Lisabona, în baza că-

ruia Marea Britanie va ieşi din 

UE, prevede necesitatea regle-

mentării relaţiilor viitoare.

„Articolul 50 prevede, pe 

măsură ce negociem acordul 

de retragere, că există un ca-

dru viitor pentru ca noua noas-

tră relaţie să continue, deci 

cele două sunt legate”, a de-

clarat Raab pentru cotidianul 

Sunday Telegraph.

„Nu poţi avea o parte care 

să-şi îndeplinească partea sa de 

înţelegere, iar cealaltă parte nu 

(...) Deci, cred că trebuie să ne 

asigurăm că există un fel de con-

diţionalitate între cele două”, 

adăugat ministrul britanic.

„În mod cert trebuie să in-

cludă aranjamentele pe care 

le avem la nivel internaţional 

cu partenerii noştri din UE”, 

a completat Raab.

În luna decembrie, prim-mi-

nistrul britanic Theresa May 

a acceptat obligaţii restante 

în valoare de 39 de miliarde 

de euro.

Marea Britanie şi UE în-

cearcă să ajungă la un acord 

până cel târziu în luna octom-

brie pentru a oferi sufi cient 

timp Parlamentului de la Lon-

dra să dezbată condiţiile aces-

tei înţelegeri.

Marea Britanie ar putea refuza 
să achite factura pentru Brexit

Datoria la nivel global 

a atins un nou record 

în primul semestru 

al anului 2018, de 247 

de mii de miliarde 

de dolari, cea mai mare 

parte a acesteia aparţinan-

du-i sectorului ne-fi nanci-

ar, se arată în datele unui 

raport conceput de 

Institute of International 

Finance (IIF).

Datoria la nivel global 

a atins peste 318% din PIB-ul 

de la nivel global. Din acest 

total de 247 de de mii de 

miliarde de dolari, 186 de 

de mii de miliarde de dolari 

aparţin sectorului ne-

financiar.

„Sectorul corporatist es-

te puternic influenţat şi poa-

te fi foarte vulnerabil la ra-

te mai mari ale dobânzii”, 

a avertizat Joseph LaVorg-

na, economist şef pentru ce-

le două continente america-

ne al băncii franceze Nati-

xis, citat de CNBC. Joseph 

LaVorgna a mai precizat că 

datoria corporativă faţă de 

PIB atât de ridicată se da-

torează ratei dobânzilor 

foarte scăzute.

În schimb, Mike Thomp-

son, Preşedinte al Serviciu-

lui de Consultanţă pentru 

Investiţii din cadrul Stan-

dard & Poor's, citat de CNBC, 

este de părere că un rol îl 

joacă şi volatilitatea pieţei, 

precum şi inflaţia generată 

de războiul sino-american. 

Acesta din urmă putând avea 

un efect exagerat asupra ac-

tivelor, în ciuda rezistenţei 

surprinzătoare a pieţelor de 

până acum.

Însă conform raportului 

conceput de Institute of In-

ternational Finance (IIF), 

nu doar debitorii americani 

sunt expuşi riscurilor, ci şi 

cei ai pieţelor emergente, 

mai ales pe fondul creşte-

rii randamenteler şi a rate-

lor dobânzilor, fenomen ca-

re scumpeşte semnificativ 

refinanţarea şi rambursarea 

datoriilor în dolari.

Datoria globală a ajuns 
la un nivel record
Cea mai mare parte s-a înregistrat în sectorul ne-financiar.

Datoria la nivel global a atins peste 318% din PIB-ul de la nivel global
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Un nou studiu criminalistic 

al urmelor de sânge de pe 

celebrul Giulgiu din Torino, 

misterioasa ţesătură în care 

ar fi  fost învelit trupul lui 

Iisus după crucifi care şi 

până la înviere, a ajuns la 

concluzia că această relicvă 

ar fi  de fapt un fals fabricat 

în perioada medievală, con-

form Reuters.

Rezultatele studiului, în care 

s-a apelat la ajutorul unui volun-

tar şi a fost folosit şi un mane-

chin, au fost publicate în ultimul 

număr al revistei Journal of Fo-

rensic Sciences. În cadrul studiu-

lui cercetătorii au apelat la o teh-

nică sofi sticată de analiză denu-

mită Bloodstain Pattern Analysis 

(BPA – analiză a caracteristicilor 

petelor de sânge).

Biserica Catolică nu a formu-

lat o poziţie ofi cială cu privire 

la autenticitatea giulgiului pe 

care a rămas "imprimată" o ima-

gine similară negativului unei 

fotografi i, a unui bărbat care a 

suferit răni specifi ce execuţiei 

prin crucifi care.

Pe giulgiu au rămas impri-

mate faţa şi spatele unui bărbat 

cu barbă, care avea braţele în-

crucişate pe piept. O caracteris-

tică a giulgiului sunt petele de 

sânge ce pare să se fi  scurs din 

zona încheieturilor, a picioare-

lor şi din zona coastelor.

Scepticii susţin că această 

pânză, care măsoară 4,4 pe 1,1 

metri, este un fals inteligent cre-

at în Evul Mediu. În urma tes-

tării cu carbon radioactiv reali-

zată în 1988, cercetătorii au 

ajuns la concluzia că pânza a 

fost ţesută între anii 1260 şi 

1390. Pe de altă parte, susţină-

torii autenticităţii giulgiului au 

invocat faptul că mostrele de ţe-

sătură care au fost datate au fost 

prelevate de la marginea giul-

giului şi sunt din perioada me-

dievală pentru că atunci ar fi  

avut loc o operaţiune de resta-

urare a giulgiului hristic, prin 

completarea ţesăturii originale, 

deşirate pe la margini, cu fi re 

de ţesătură noi.

Noul studiu s-a concentrat 

doar asupra urmelor de sânge 

de pe giulgiu care provin din câ-

teva răni suferite de Iisus, con-

form descrierilor din Evanghe-

lii – cele de la mâna stângă, de 

pe braţe, o rană suferită între 

coaste, pe o parte – acolo unde 

Biblia spune că un soldat roman 

i-a străpuns trupul Mântuitoru-

lui cu o lance pentru a fi  sigur 

că acesta a murit – şi nişte pe-

te de sânge în zona taliei.

Un mic tub a fost introdus 

în încheietura unui voluntar 

pentru a simula modul în care 

ar fi  picurat sângele dintr-o ra-

nă provocată de străpungerea 

articulaţiei cu un cui (procedu-

ră folosită pentru a spori ago-

nia crucifi cării). Pentru simula-

rea străpungerii lui Iisus între 

coaste cu o suliţă a fost folosit 

un manechin.

Apelând la instrumente cri-

minalistice, autorii studiului 

au ajuns la concluzia că direc-

ţia şi modul scurgerii sânge-

lui, aşa cum apar pe giulgiu, 

nu coincid cu modul în care 

ar fi  sângerat un om crucifi -

cat care ar fi  suferit rănile de-

scrise în Evanghelii.

Giulgiul este păstrat într-o 

casetă specială în Catedrala din 

Torino şi nu este expus decât la 

ocazii deosebite.

Presupunând că petele ro-

şiatice de pe Giulgiul din To-

rino ar fi  pete de sânge prove-

nit din rănile care însoţesc cru-

cifi carea, rezultatele experi-

mentelor noastre demonstrea-

ză că modul în care sângele 

s-ar fi  scurs din astfel de răni 

nu coincide cu locul unde a-

par respectivele pete de sânge 

pe giulgiu, conform studiului.

Fals sau real, povestea Giul-

giului din Torino este lungă şi 

marcată de controverse. După 

ce a apărut prima oară în Ori-

entul Mijlociu şi în Franţa, a 

intrat în posesia fostei familii 

regale italiene, Casa de Savo-

ia, şi a fost adus la Torino în 

1578. În 1983 ultimul rege al 

Italiei, Umberto al II-lea, a lă-

sat giulgiul prin testament Pa-

pei Ioan Paul al II-lea.

Relicva era aproape să fi e 

pierdută pentru totdeauna în 

1997 când un incendiu a cu-

prins Capela Guarini din Ca-

tedrala din Torino, locul unde 

era păstrat. Un pompier şi-a 

riscat viaţa şi a reuşit să-l sal-

veze din fl ăcări.

Celebrul Giulgiu din Torino ar fi un fals, 
conform unei noi analize criminalistice

Utilizarea dispozitivelor 

electronice mobile pentru 

activităţi precum verifi ca-

rea noutăţilor de pe reţele-

le de socializare pe telefo-

nul mobil sau scrierea de 

emailuri pe laptop anulea-

ză benefi ciile petrecerii 

timpului în mijlocul natu-

rii cum ar fi  refacerea 

capacităţii de concentrare 

a creierului, este conclu-

zia unui studiu realizat de 

Universitatea din Illinois, 

potrivit Xinhua.

Procedura de desfăşurare 

a studiului a presupus împăr-

ţirea celor 81 de participanţi 

în patru grupe: cei care se 

odihnesc în mijlocul naturii 

cu sau fără un laptop la dis-

poziţie şi cei care stau în in-

terior, cu vedere spre locuri-

le de parcare, pereţi sau clă-

diri, cu sau fără laptop. Toa-

te spaţiile au fost prevăzute 

cu acces wireless la internet.

Participanţii au dat un test 

standard pentru verifi carea 

atenţiei, după care au luat par-

te la 10 minute de activităţi 

cognitive, cum ar fi  corectarea 

unui text şi operaţii matema-

tice. Le-a fost din nou testată 

atenţia, după care au urmat 

15 minute de pauză. În tim-

pul pauzei, celor care aveau 

laptopurile asupra lor li s-a co-

municat că le pot folosi pen-

tru activităţi de divertisment 

cum ar fi  reţelele de socializa-

re, site-uri de ştiri, YouTube, 

bloguri, jocuri online, cumpă-

rături online sau emailuri ca-

re nu au legătură cu munca. 

Nu au avut voie să folosească 

calculatoarele pentru activităţi 

legate de serviciu.

După pauză, participanţii 

au participat la un alt test de 

atenţie. Doar cei care s-au odih-

nit într-un spaţiu verde, fără 

acces la laptop au avut scoruri 

mai bune la testul fi nal. Pen-

tru ceilalţi, ''pauza de 15 mi-

nute nu a fost de fapt o pau-

ză”, au specifi cat cercetătorii.

Nu este sufi cient să ieşi în 

natură, trebuie să pui deopar-

te dispozitivele mobile când 

te afl i în acel spaţiu. ''Natu-

ra nu oferă niciun benefi ciu 

dacă mintea ta este atentă la 

dispozitiv'', spune William 

Sullivan, profesor şi conducă-

torul departamentului de ar-

hitectură peisagistică din ca-

drul Universităţii din Illinois.

Concluziile studiului ar pu-

tea ajuta peisagiştii să pro-

iecteze spaţii cu elemente 

precum căderi de apă sau 

spaţii cu animale şi fl uturi, 

care să distragă atenţia de la 

dispozitivele electronice .

„Aceştia pot ajuta oamenii 

să facă faţă stresului zilnic şi 

oboselii mentale creând pei-

saje pe care să fi e greu să le 

ignori”, a spus Sullivan. „Ar-

hitecţii trebuie să se gândeas-

că la lucrurile care îi pot de-

termina pe oameni să renun-

ţe la telefoane”.

În etapa următoare, cercetă-

torii de la Universitatea din Illi-

nois vor analiza timpul necesar 

creierului pentru a-şi reface ca-

pacitatea de concentrare.

Concluziile studiului, pu-

blicate pe site-ul universităţii 

în data de 18 iulie, au apărut 

şi în revista Environment and 

Behavior.

Utilizarea dispozitivelor electronice 
mobile anulează beneficiile unei 
pauze petrecute în mijlocul naturii

Facebook, Google, Microsoft 

şi Twitter vor colabora pen-

tru a facilita portabilitatea 

datelor personale ale utili-

zatorilor care vor să-şi 

transfere informaţiile 

de pe o platformă pe alta, 

au anunţat companiile 

vineri, potrivit AFP.

Iniţiativa, denumită „Data 

Transfer Project”, are ca scop 

„acordarea de asistenţă utiliza-

torilor pentru a-şi putea trans-

fera datele personale în condi-

ţii de siguranţă şi cu uşurinţă 

de la un furnizor de servicii la 

altul”, a explicat Microsoft 

într-un mesaj publicat pe blo-

gul companiei, în contextul în 

care aceşti giganţi tehnologici 

au fost criticaţi pentru modali-

tatea în care utilizează informa-

ţiile personale ale internauţilor.

În prezent, unele servicii on-

line şi reţele de socializare, cum 

ar fi  Facebook, permit deja uti-

lizatorilor să descarce în com-

puterul personal arhiva proprie 

de fotografi i, mesaje, contacte 

şi documente, potrivit Agerpres.

Însă transferarea acestor da-

te către un alt serviciu nu este 

posibilă, întrucât platformele nu 

sunt compatibile din punct de 

vedere tehnologic. Acest lucru 

face ca părăsirea unui serviciu 

sau al unei reţele sociale pen-

tru înscrierea pe o alta, fără a 

pierde toate datele, să fi e o ope-

raţiune imposibilă.

Scopul „Data Transfer Pro-

ject” ar fi  tocmai acesta: crea-

rea unei platforme deschise 

(„open-source”) comune, care 

să permită serviciilor să trans-

fere datele în mod direct, prin 

intermediul unui format digital 

compatibil, explică giganţii teh-

nologici pe blog, îndemnând şi 

alte companii să se alăture aces-

tei iniţiative.

Regulamentul general pen-

tru protecţia datelor (GDPR), 

intrat în vigoare în luna mai 

în ţările din Uniunea Europea-

nă, prevede, printre alte drep-

turi noi pe care le dobândesc 

internauţii, şi principiul „por-

tabilităţii datelor”.

Datele personale şi maniera 

în care acestea sunt folosite de 

către companiile din domeniul 

tehnologiei sunt un subiect sen-

sibil, în special după declanşa-

rea, în luna martie, a scandalu-

lui Cambridge Analytica în care 

au fost implicate datele persona-

le ale utilizatorilor de Facebook.

Colaborare între giganți 
pentru portabilitatea 
datelor utilizatorilor
Iniţiativa giganţilor din tehnologie, denumită „Data Transfer Project”, 
are ca scop acordarea de asistenţă utilizatorilor.

Cea mai lungă eclipsă 

de Lună din secolul XXI, 

cu o durată totală de 102 

minute, va putea fi  observa-

tă la 27 iulie şi va fi  trans-

misă în direct din Namibia 

prin canalul sky-live.tv, 

informează vineri EFE.

Transmisia în direct a aces-

tei eclipse totale de Lună va fi  

realizată în colaborare cu pro-

iectul european STARS4ALL şi 

Observatorul High Energy Ste-

reoscopic System (HESS), con-

form unui comunicat publicat 

vineri de Institutul de Astrofízi-

că din Canare (IAC).

Eclipsele de Lună au loc atunci 

când satelitul natural al Pamân-

tului trece prin umbra acestuia, 

fenomen care nu se întâmplă în 

fi ecare lună deoarece orbita Lu-

nii este înclinată faţă de cea 

Pamânt-Soare (ecliptică).

Spre deosebire de eclipsele 

de Soare, cele de Lună sunt vi-

zibile de oriunde din lume, 

odată ce Luna se afl ă deasu-

pra orizontului în momentul 

eclipsei, a explicat IAC.

La 27 iulie, va avea loc o 

eclipsă totală de Lună cu ma-

ximul centrat în Oceanul In-

dian, potrivit datelor furniza-

te de NASA.

Faza totală, cu o durată de 

o oră şi 42 de minute, cea mai 

lungă din acest secol, va înce-

pe la ora 19:30 GMT, iar Luna 

va începe să intre în umbra Pă-

mântului la ora 18:24 GMT.

Fenomenul va putea fi  ob-

servat din America de Sud, Eu-

ropa, Africa, Asia şi Oceania. 

Imaginea Lunii nu va dispărea 

complet ci aceasta va căpăta o 

nuanţă roşiatică.

Atmosfera Pământului, care 

se extinde până la altitudinea 

de aproximativ 80 de kilometri, 

acţionează ca o lentilă expusă 

luminii Soarelui. În acelaşi timp, 

atmosfera (gazele din compozi-

ţia sa) fi ltrează efi cient lumina 

pe lungimea de undă corespun-

zătoare culorii albastru şi dă vo-

ie doar luminii roşii să treacă. 

Aceasta va ajunge să fi e refl ec-

tată de Luna care dobândeşte o 

nuanţă arămie, a adăugat IAC.

După doi ani în care nu au 

fost observate eclipse totale de 

Lună din Europa, la 27 iulie 

Luna roşie va putea fi  din nou 

văzută de pe continentul nos-

tru, fenomen ce se va repeta 

peste şase luni, în ianuarie 

2019, după cum a declarat 

Miquel Serra-Ricart , astronom 

în cadrul IAC. (Agerpres)

Eclipsa de Lună cu cea mai 
lungă durată din secolul 
XXI va avea loc la 27 iulie
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Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
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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

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 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 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 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.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

jud. Sibiu, lângă 
pensiunea Dracula, 
suprafaţa 4700 mp, 

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

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

¤ 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.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

¤ 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 RON/lună. Aș-
tept oferte la tel. 0741-455348. 
(4.15)

SCHIMBURI

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

SC RUF STEEL GLOBAL SRL

Firmă serioasă executăm 

la cerere acoperișuri din 

țiglă metalică + accesorii, 

orice reparație, urgent.

Tel:  0746 853 091 (2.10)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (6.7)

¤ 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.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (7.7)

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. (4.15)

CĂRŢI

¤ 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. (4.7)

¤ Vând cărţi de beletristică, medi-
cale. Informaţii la tel. 
0264-541633. (4.7)

¤ 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. (4.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (4.20)

MESAJ

PIERDUT portofel cu 
acte, buletin și 2 carduri 
de sănătate pe numele 

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.

Găsitorul rog să sune la nr. 
tel. 0744-540420. 

MOBILIER

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (7.7)

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând bicicletă RAWY BIKE 26, 
cu 24 viteze, preţ 150 RON. Pen-
tru informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-955625. (4.7)

¤ Vând PH metru pentru sol, preţ 
400 RON, negociabil. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând barcă pneumatică cu fund 
rigid TEGO, sarcinî 250 kg, cu vâs-
le, pompă, douî scaune pneuma-
tice și mototr electric, nou, toate 
marca SAYLOR, preţ 700 RON, 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0744-479172. (4.7)

¤ 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

PIERDERI

¤ Pierdut registru unic de control 
al SC Hattrick Bet SRL, cu sediul 
social în București, sector 3, Spla-
iul Unirii, nr 165, Cladirea TN OF-
FICES 2, înregistrată la Registrul 
Comerțului sub nr. 
J40/4605/2015, cod unic de în-
registrare:  34373098, din punc-
tul de lucru de pe str Nicolae Titu-
lescu nr 18, Cluj-Napoca, jud Cluj. 
Il declar nul.

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.

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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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

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

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

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.

CITAŢIE

Debitorii solidari: STOP & SHOP MARKET SRL si SLIM 
MOUNIB, cu ultimul domiciliu/resedinta în CLUJ-NAPOCA, 
sunt chemati la instanta : Judecatoria Cluj-Napoca, in 
dosarul nr. 5742/211/2018, camera 76, în ziua de 
08.10.2018, Completul C5-NCPC, ora 8:30, in calitate de 
Debitori, în proces cu SC ELBORIS COM SRL în calitate de 
Creditor, avand ca obiect: somaţie de plată. Accesând 
numărul de telefon 0264.207.975 puteţi obţine informaţii 
referitoare la: dosar.

NOTIFICARE

Asset Recovery IPURL în calitate de lichidator judiciar 
al Serrar Aktiv SRL-D (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în comuna Livezeni, sat Livezeni, nr. 278, Judeţ 
Mureș, CUI 34755128, J26/689/2015, prin Hotărârea nr. 
116/2018 pronunţaţă la data de 05.07.2018 de către 
Tribunalul Specializat Mureș în dosarul nr. 349/1371/2018, 
vă transmitem prezenta, vă transmitem prezenta:

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului Serrar Aktiv SRL-D cu datele de 
identifi care de mai sus.

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere 
a creanţelor: 20.08.2018

2. Temenul depunere a opoziţiilor la hotărârea de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la data primirii 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3. Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar 10.09.2018 .

4. Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor 
de Insolvenţă a tabelului preliminar

5. Termenul de defi nitivare a tabelului de creanţe 
11.10.2018

6. Prima Adunare a creditorilor Serrar Aktiv SRL-D va 
avea loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, ap 
2B, jud Cluj, la data de 17.09.2018 ora 14.00.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

  Bunuri mobile constând în echipamente tehnologice, 
mijloace de transport, utilaje construcţii, obiecte de 
inventar – preţ de strigare 2,048,485 lei +TVA .

Licitaţia va avea loc în data de 16.08.2018, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 23.08.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro. Lista analitică cu bunurile 
mobile poate fi  vizualizată pe site-ul: www.solvendi.ro – 
secţiunea vânzări – bunuri mobile.

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
C.I.I. Tod Sergiu Dan

Tod Sergiu Dan

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu

și
Cabinet Individual de Insolvenţă Tod Sergiu Dan, 

cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, respectiv 
cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 25, ap. 5, 
jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin practician 
în insolvenţă, Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Trustul 
de Instalaţii Montaj şi Construcţii SA (în reorganizare 
judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/5159/1992, 
având C.U.I. RO 2897361, conform încheierii civile nr. 
576/2016, pronunţată în ședinţa Camerei de Consiliu din 
data de 02.03.2016 în dosarul nr. 1493/1285/2015 de pe 
rolul Tribunalului Specializat Cluj,

organizează licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor 
bunuri:

 Bunuri imobile după cum urmează:

1. Bază de producţie situată în Dej, str. Bistriţei nr. 63, 
jud. Cluj, compusă din teren în superfaţă de 5.266 mp și 
construcţii înscrise în Cartea Funciară – preţ de strigare 
275,826.00 lei + TVA;

2. Proprietate imobiliară situată pe str. Panait Cerna – 
Splaiul Independenţei Sud, localitatea Bistriţa, jud. Bistriţa 
Năsăud, formată din teren în suprafaţă de 163 mp și 
construcţie de tip spaţiu comercial dispus pe mai multe 
nivele P+1E+M în suprafaţă de 444 mp, înscris în Cartea 
Funciară – preţ de strigare 680,667.00 lei + TVA.

3. Proprietate imobiliară situată în Bărabănt, str. A.I Cuza 
nr. 31, jud. Alba, formată din teren în suprafaţă de 1.600 
mp și construcţie de tip sediu administrativ P+1E, înscrisă în 
Cartea Funciară – preţ de strigare 711,808.00 lei + TVA;

4. Proprietate imobiliară situată în Zalău, str. Tudor 
Vladimirescu, jud. Sălaj formată din spaţiu constând în raioane 
lapte, mezeluri,pâine la parter bloc în suprafaţă de 133 mp 
și cotă teren în suprafaţă de 56 mp (demersuri rectifi care Carte 
Funciară în curs) – preţ de strigare 266,928.00 lei + TVA;

5. Proprietate imobiliară constând în:
5.1. Balastieră situată în Someș Odorhei, formată din 

teren în suprafaţă de 4.450 mp înscris în Cartea Funciară, 
teren în suprafaţă de 7.519 mp înscris în Cartea Funciară 
și construcţii

5.2. Terenuri situate în Năpradea, în suprafaţă de 11.600 
mp, 52.700 mp și 34.800 mp, neînscrise în Cartea Funciară

-Preţ de strigare 503,511,00 lei+TVA
6. Bunuri imobile și mobile ,,la pachet” după cum urmează:
 Parcelă de teren viitoare în suprafaţă de aproximativ 

5.577,37 mp şi construcţii, care vor rezulta în urma 
dezmembrării terenului înscris la momentul prezent în 
Cartea Funciară nr. 278676 Cluj-Napoca, situate în 
Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 2-4, jud. Cluj – preţ de 
strigare 2.166.034,00 lei + TVA

 Bunuri mobile constând în:

Licitaţia va avea loc în data de 16.08.2018, ora 14:00 la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 23.08.2018, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și pe e-mail: 
sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
C.I.I. Tod Sergiu Dan

Tod Sergiu Dan

Nr. Crt. NR. INV. DENUMIRE

Valoare de 
piață (lei)
exclusiv 

TVA

1 230078 MACARA MTO 160 
TURN 85,417.00

2 229009
DISTRIBUITOR PROD 
PETROLIERE MODE 

2350 SCH
489.00

3 110049 REZERVOR METALIC 
20 MC 1,472.00

4 110050 REZERVOR METALIC 
20 MC 1,472.00

TOTAL 88,850.00

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 Akzente

16:00 Telejurnal

16:05 Akzente

17:00 Telejurnal

17:20 Lozul cel mare

17:55 Europa League

18:00 Europa League: FC 

Viitorul Constanţa - Racing FC 

Union Luxembourg

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:00 România 9

22:35 Secrete de război

23:30 Conexiuni pe harta 

timpului

ANTENA 1 

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Femeie in infruntarea 

destinului

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinți

21:30 Paul, mare polițist la 

mall 2

23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Inamicul din umbră

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Focus din inima 

României

13:30 Teleshopping

14:00 Salutări de la Agigea

16:00 Orgolii

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:00 Explozia

22:00 Trăsniți din NATO

22:45 Focus din inima 

României

23:15 Pumnul de fi er

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 Meryem  

23:00 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Top goluri. Top ratări

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

AFC Astra Giurgiu - FC CFR Cluj

15:30 Teleshopping

16:30 Liga Magazin

17:30 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: AFC Astra 

Giurgiu – FCSB

19:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

CS Gaz Metan Mediaș – FC 

Dinamo București

21:30 Look for coaching

22:00 Look de campion

23:00 România te privește
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Bulgaria găzduieşte 
campionatul 
balcanic de atletism
Orașul Stara Zagora din 
Bulgaria găzduiește în perioada 
19-23 iulie Campionatele 
Balcanice de Atletism destinate 
seniorilor. Federaţia Română 
de Atletism face deplasarea în 
Bulgaria cu o delegaţie formată 
din 69 de persoane, dintre care 
54 de sportivi, 14 antrenori și 
un maseur. De la Clubul Sportiv 
Universitatea Cluj vor participa 
trei atleţi, însoţiţi de antrenorii 
Vasile Bogdan și Vasile Boboș. 
Sanda Belgyan va participa la 
proba de 400 m garduri și cu 
ștafeta de 4×400 m. Din ștafetă 
mai face parte și atleta univer-
sitară Camelia Gal. Sportivul 
Robert Parge va alerga la 
Campionatul Balcanic în cadrul 
probei de Ștafetă 4×400 m și la 
400 m.

Victoria verii 
pentru „U” Cluj

Universitatea Cluj a obţinut cea 
mai importantă victorie din 
meciurile amicale jucate în a-
ceastă vară. Elevii lui Adrian 
Falub s-au impus cu 1-0 în faţa 
Perugiei, trupă care a terminat 
pe locul opt ediţia trecută de 
Serie B. Partida a avut loc pe 
unul dintre terenurile de antre-
nament ale Perugiei și a fost 
decisă de eurogolul lui Gavra, 
din repriza secundă. Florescu și 
Ene au ratat cele mai mari oca-
zii ale clujenilor în prima parte, 
jucătorii lui Falub fi ind superiori 
italienilor în multe momente 
ale meciului. Italienii nu au reu-
șit să mai revină, iar „U” și-a 
trecut în cont cea mai impor-
tantă victorie a verii, dar și a 
patra consecutivă din Italia. 
Mâine, clujenii vor disputa ulti-
mul amical, cu Rimini.

Astra – FCSB 1-0. 
Llullaku produce 
surpriza la Giurgiu
Surprizele se ţin lanţ în Liga 1. 
După semieșecul campioanei 
CFR Cluj, a venit înfrângerea ce-
lor de la FCSB pe terenul Astrei. 
N-a fost timp de tatonări, iar 
prima ocazie importantă a ve-
nit la șutul lui Junior Morais, în 
minutul 5. La poarta cealaltă, 
replica i-a aparţinut lui 
Alexandru Stan. Dragoș 
Nedelcu putea marca, la rândul 
său, cu un trasor de la distanţă, 
în minutul 31. Golul a fost 
anunţat de faza spectaculoasă 
creată de Silviu Balaure și 
Romario Moise. Golgheterul 
Ligii 1 din 2017, Azdren 
Llullaku, a deschis scorul în mi-
nutul 43 și s-a bucurat ca elveţi-
enii Shaqiri și Xhaka la mondia-
le. "Ne-am dorit aceste 3 punc-
te, ne-am luptat până la fi nal, 
se vedea dorinţa, aveam dorin-
ţă mai mult ca Steaua, am aler-
gat mai mult ca ei", a spus 
Llullaku la fi nal.

Pe scurt

Perechea formată din 

jucătoarele române 

Mihaela Buzărnescu şi 

Raluca Olaru a ratat 

calificarea în finala pro-

bei de dublu din cadrul 

BRD Bucharest Open în 

urma înfrângerii suferite 

cu scorul de 4-6, 1-6 în 

semifinale în faţa cuplu-

lui Danka Kovinic 

(Muntenegru)/Maryna 

Zanevska (Belgia).

În cazul unei victorii, Bu-

zărnescu şi Olaru puteau ofe-

ri spectatorilor de la Arene 

BNR o fi nală 100% româneas-

că, având în vedere că în pri-

mul meci al zilei obţinuseră 

califi carea în ultimul act ju-

cătoarele Irina Begu şi An-

dreea Mitu. Buzărnescu şi 

Olaru au început foarte bine 

semifi nala, reuşind să preia 

conducerea cu 2-0, moment 

în care partida a fost între-

ruptă de ploaie. Ele s-au dis-

tanţat apoi la 3-0, însă a ur-

mat o serie de patru ghemuri 

câştigate de perechea Kovi-

nic/Zanevska. Adversarele ju-

cătoarelor române au făcut 

un break în ghemul al zece-

lea şi au pus punct setului 

după 44 de minute de joc.

Setul al doilea a fost unul 

dezechilibrat, Buzărnescu şi 

Olaru reuşind să îşi adjude-

ce doar un ghem. Cuplul 

belgiano-muntenegrean a 

câştigat al şaptelea ghem la 

0 şi s-a calificat fără prea 

mult efort în ultimul act al 

probei de dublu.

Pentru participarea în ac-

tuala ediţie a BRD Bucharest 

Open, Mihaela Buzărnescu 

şi Raluca Olaru vor primi 

3.435 de dolari şi 110 punc-

te WTA, în timp ce adversa-

rele lor şi-au asigurat 6.400 

de dolari şi 180 de puncte.

Jucătoarea de tenis Mi-

haela Buzărnescu, favorita 

numărul 2 a turneului BRD 

Bucharest Open, a ratat ca-

lificarea în finală după ce a 

fost învinsă, sâmbătă, în se-

mifinale de croata Petra Mar-

tic cu scorul de 6-4, 6-4.

Perechea Mihaela Buzărnescu/Raluca Olaru a ratat 
calificarea în finala de dublu la BRD Bucharest Open

Simplu, semifi nale
Petra Martic (Croaţia/N.4) - Mihaela 
Buzărnescu (România/N.2) 6-4, 6-4
Anastasija Sevastova (Letonia/N.1) - Polona 
Hercog (Slovenia/N.8) 6-1 (abandon Hercog)
Dublu, semifi nale

Irina Begu/Andreea Mitu (România) - 
Jaqueline Cristian/Elena-Gabriela Ruse 
(România) 6-4, 3-6, 10-6
Mihaela Buzărnescu/Raluca Olaru 
(România/N.1) - Danka Kovinic (Muntenegru)/
Maryna Zanevska (Belgia) 4-6, 1-6

Rezultatele înregistrate sâmbătă la BRD Bucharest Open sunt:

CFR Cluj a deschis scorul 

prin fundaşul brazilian 

Paulo Vinicius (26).

În prima repriză, ardelenii 

au avut ocazii prin Ţucudean 

(4), Deac (8), Omrani (37), 

iar după pauză au ratat Omrani 

(50), Ţucudean (75).

FC Botoşani putea obţine 

chiar victoria, dar Fulop nu 

rata singur cu portarul (79).

În acest meci au avut şi 

două ciocniri între jucăto-

rii celor două formaţii, în 

urma cărora fotbaliştii au 

avut nevoie de îngrijiri me-

dicale, purtând apoi banda-

je la cap, Djokovic şi Oai-

dă au fost protagoniştii pri-

mului incident, iar Ţucu-

dean şi Miron au fost im-

plicaţi în al doilea.

„Am întâlnit o echipă omo-

genă, care a încercat să în-

scrie pe contra-atac. Pentru 

asta, aveam nevoie de pose-

sie şi să încercăm să punc-

tăm. Am reuşit să înscriem, 

iar de acolo lucrurile trebu-

iau să se îndrepte spre altă 

direcţie. Am avut ocazii de 

2-0 şi 3-0, iar în repriza a do-

ua nu am intrat cum trebuie 

în joc. Am luat golul acela şi 

am început să ne precipităm. 

Ne-am asigurat riscuri pe fi -

nal, am adus multe baloane 

la careu, dar ne-a lipsit şan-

sa. Am prins un jucător într-o 

zi mare, dar am contribuit şi 

noi la această zi a lui, pen-

tru că am ratat mult”, a spus 

Edi Iordănescu.

Anul trecut, deşi a luat 

titlul, despre jocul necon-

vingător al CFR-ului s-a 

scris mult. Dan Petrescu a 

sacrificat spectacolul pen-

tru rezultat, echipa practi-

când un joc modest din 

punct de vedere estetic. Un 

adept al fotbalului ofensiv, 

Iordănescu Jr vrea să schim-

be faţa echipei, însă a ex-

plicat că acest lucru se va 

face în timp.

„Am preluat un grup şi 

am avut o perioadă scurtă 

la dispoziţie. Nu puteam fa-

ce multe schimbări bruşte. 

Încercăm să fim preocupaţi 

de construcţie, să atacăm. 

Dar sunt anumite deprin-

deri, automatisme, care tre-

buie schimbate în timp. Nu 

poţi să modifici de pe o zi 

pe alta. Dar campionatul e 

lung, trebuie să trecem pes-

te această partidă. Eu cred 

că avem şi forţa şi calitatea 

să tragem la primele locuri 

şi, de ce nu, să câştigăm iar 

titlul”, a mai spus antreno-

rul din Gruia.

Marele regret al lui Iordă-

nescu nu e legat de rezulta-

tul propriu-zis, ci de faptul că 

fanii au plecat nemulţumiţi 

de la stadion. CFR are nevo-

ie de un stadion plin la fi eca-

re meci, iar acest lucru se va 

realiza doar prin rezultate. Se-

mi-eşecul din această seară e 

cu atât mai durerors, cu cât 

campioana a prezentat trofe-

ul Superupei.

„Regretul meu cel mai 

mare e că nu am reuşit să 

câştigăm în faţa propriilor 

suporteri. Le-am prezentat 

trofeele, dar trebuie să fim 

atenţi să jucăm astfel încât 

să îi păstrăm lângă noi”, a 

mai spus Iordănescu, pen-

tru ca apoi să vorbească pe 

scurt şi despre partida de 

marţi, din preliminariile Li-

gii, transmisă în direct de 

Digi Sport 1: „Sper la o vic-

torie cu Malmo şi să nu pri-

mim gol”.

Campioana CFR Cluj începe 
noul sezon cu un egal
CFR Cluj, campioana en titre, a terminat la egalitate cu FC Botoşani, 1-1, pe stadionul 
„Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca. 

CFR Cluj a deschis scorul prin fundaşul brazilian Paulo Vinicius
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