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EDUCAŢIE

„Toată lumea 
vrea la liceu”
Absolvenţii clasei a VIII-a nu se înghesu-
ie la învăţământul dual.  Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Lauda de sine 
nu miroase a bine
Alin Tişe a lăudat festivalul Electric Castle pe 
Facebook, iar clujenii l-au “taxat”.  Pagina 4

SPORT

La 13 ani, o tânără este 
un „fenomen” sportiv!
O tânără a ajuns să facă peste 100 de fl o-
tări şi peste 500 de genofl exiuni.  Pagina 7

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Peşti Piranha într-un lac din Maramureş
SOCIAL

Amenzi pentru cei hrănesc ilegal urşii
Un pescar din Maramureş sus-

ţine că a prins mai mulţi peşti 
Piranha în apele lacului de acu-
mularea Firiza, situat la poalele 
Munţilor Gutâi, bărbatul prezen-
tându-şi captura pe Facebook.

Maramureşeanul a precizat, 
în postarea sa că, peştii Pi-
ranha au fost prinşi la sfârşi-
tul săptămânii trecute, în tim-
pul unei partide de pescuit pe 
lacul Firiza.

Un reprezentat al Asociaţiei 
Judeţene a Vânătorilor şi Pesca-
rilor Sportivi Maramureş, Vasi-
le Pop, a precizat că în mod si-
gur peştele răpitor a fost elibe-
rat intenţionat în apele lacului, 

cel mai probabil de către un co-
lecţionar de peşti exotici.

"Această specie de peşte nu 
e specifi că apelor de munte, Ro-
mâniei în general şi în mod cert 
un potenţial colecţionar de peşti 
exotici a intrat în posesia unor 
asemenea exemplare, pe care 
ulterior le-a eliberat în apele la-
cului, din motive necunoscute", 
a spus Vasile Pop.

Conform acestuia, prezenţa 
în apele lacului Firiza a peşte-
lui din specia Piranha poate re-
prezenta un potenţial pericol 
pentru fauna lacului, dar şi pen-
tru turiştii care ar intenţiona să 
facă baie.

Ministrul Mediului, Graţie-
la Gavrilescu, a anunţat luni 
că a transmis spre publicare 
Ordinul de ministru prin care 
se aprobă o cotă de interven-
ţie pentru 140 de exemplare 
de urs, în condiţiile creşterii 
numărului de atacuri a aces-
tor carnivore mari, menţio-
nând că a solicitat Gărzii Na-
ţionale de Mediu aplicarea de 
sancţiuni pentru entităţile ca-
re hrănesc ilegal aceste anima-
le şi că, pe viitor, se vor da 
amenzi inclusiv cetăţenilor ca-
re fac acest lucru.

„Trebuie să protejăm spe-
cia, să avem grijă şi de noi, 

de toţi cetăţenii. (...) Rămân 
dezamăgită şi, de multe ori, 
stupefiată atunci când mă uit 
la televizor şi văd (...) că ali-
mentăm această tendinţă de 
a apropia ursul cât de mult de 
noi şi de a ne face rău. În loc 
să îl lăsăm în pace, îi arun-
căm deşeurile produse de noi, 
dându-i posibilitatea să co-
boare de la munte la şes şi să 
intre în anumite oraşe unde 
nu gândeau cetăţenii că vor 
întâlni ursul în propria cale, 
pe stradă sau în propria gos-
podărie. (...)”, a declarat Ga-
vrilescu, la Sanctuarul de urşi 
de la Zărneşti.
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Încep lucrările la cel mai mare parc din Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca a anunțat că a fost dat ordinul de începere a lucrărilor pentru Parcul Tineretului 
- Pădurea Clujenilor, pe un teren de peste 21,3 hectare. Pagina 2

Fabrica de festivaluri
Neversea, Electric Castle și Untold generează peste 120 mil. €

Dincolo de biletele vândute, business-ul de festival înseamnă zeci 
de milioane de lei încasări din servicii, de la mâncare şi băuturi 
la transport, turism, produse promoţionale şi afaceri conexe. Pagina 5
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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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Pe scurt

Razie pentru depistarea 
şoferilor care se urcă 
drogaţi la volan

La fi nalul săptămânii trecute, poliţiștii ruti-
eri au derulat acţiuni punctuale pe principa-
lele artere de circulaţie de pe raza judeţului, 
pentru depistarea șoferilor care conduc sub 
infl uenţa băuturilor alcoolice sau a substan-
ţelor interzise. Astfel, vineri, sâmbătă și du-
minică, pe timp de noapte, în intervalul 
03:00 – 06:00, dar și pe timp de zi, poliţiș-
tii au acţionat pentru prevenirea accidente-
lor de circulaţie, în special a celor produse 
pe fondul consumului de alcool și a sub-
stanţelor psihoactive. În cadrul acţiunii, pe 
lângă aparatele etilotest, au fost utilizate și 
aparate de detectare a substanţelor interzi-
se, intrate recent în dotarea poliţiștilor clu-
jeni. Aceste detectează rapid substanţele 
stupefi ante din salivă. “Pentru neregulile 

constatate, au fost aplicate 514 sancţiuni 
contravenţionale. De asemenea, au fost re-
ţinute 53 de permise de conducere, din care 
16 pentru consum alcool. Peste 700 de per-
soane au fost testate cu aparatele etilotest 
și de detectare a substanţelor stupefi ante. 
În urma acestor controale, au fost constata-
te 9 infracţiuni rutiere la regimul rutier, fi -
ind întocmit și un dosar penal privind comi-
terea infracţiunii de conducere a unui vehi-
cul sub infl uenţa substanţelor psihoactive”, 
transmite IPJ Cluj.

Se redeschide piaţa 
volantă din cartierul 
Grigorescu
Piaţa volantă din cartierul Grigorescu va fi  
deschisă pentru clujeni în fi ecare zi de 
marţi, începând de astăzi. Aceasta va funcţi-
ona pe strada Sigismund Toduţă, între orele 
15.00 – 19.00. Până în prezent, la 
Cluj-Napoca mai funcţionează piaţa volantă 
din cartierul Gheorgheni, pe strada Unirii fn 
(capătul liniei 3), în fi ecare zi de joi, între 
orele 15.00 – 19.00 și piaţa volantă de pe 
platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, în 
fi ecare sâmbătă, între orele 7.00 și 15.00.

Un motociclist a fost făcut 
praf după un accident 
pe strada Fabricii
Un accident deosebit de grav a avut loc, 
duminică, între un motociclist și o mașină 
pe strada Fabricii din Cluj-Napoca. “O au-
tospecială cu modul de descarcerare, un 

echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit 
pentru a gestiona o situaţie de urgenţă ca 
urmare a unui accident rutier care a avut 
loc pe strada Fabricii din municipiul 
Cluj-Napoca”, transmite ISU Cluj. 
Evenimentul a avut loc duminică, jurul orei 
17.10, iar pompierii au găsit, în momentul 
sosirii la locul accidentului, un motociclist 
care a fost proiectat la aproximativ 10m în 
urma impactului și pasagerii ieșiţi din au-
toturismul implicat în accident. Echipajul 
SMURD a acordat asistenţă medicală de 
urgenţă și a transportat la spital motoci-
clistul, în vârstă de circa 35 de ani, care 
prezenta suspiciuni de fracturi la nivelul 
unui membru și bazin, dar și pierderi de 
conștienţă. “O doamnă care a fost pasage-
ră în autoturism a solicitat consult medical 
și a fost transportată de un echipaj SAJ la 
spital. Potrivit poliţiștilor, a fost vorba de o 
neacordare de prioritate motociclistului la 
efectuarea unui viraj la stânga.

Proiectul ratat Pădurea 

Clujenilor va fi  reconver-

tit în Parcul Tineretului. 

Timp de şase ani, an de 

an au fost plantaţi câte 

10.000 de puieţi pe bule-

vardul Muncii, dar rezul-

tatele dorite nu au apărut. 

Copacii s-au uscat şi zona 

s-a degradat. Din 2014, 

terenul este în paragină.

Primăria Cluj-Napoca a 

anunţat că a fost dat ordinul 

de începere a lucrărilor pen-

tru Parcul Tineretului – Pădu-

rea Clujenilor (21,3 ha). O fi r-

mă abonată la banii publici, 

Nord Conforest SA, care se 

ocupă şi de închiderea ram-

pei de gunoi de la Pata Rât, 

va realiza Parcul Tineretului.

„Vineri, 19 iulie, Primă-

ria Cluj-Napoca a dat ordi-

nul de începere a lucrărilor 

de proiectare şi execuţie pen-

tru Parcul Tineretului – Pă-

durea Clujenilor. Contractul 

de proiectare şi execuţie a 

proiectului a fost câştigat de 

către asocierea SC Nord Con-

forest SA – Proiect Construct 

Regiunea Transilvania SRL. 

Valoarea contractului este de 

15.987.325 lei fără TVA. Ter-

menul de proiectare a pro-

iectului este de 90 de zile şi 

termenul de execuţie este de 

19 luni”, a anunţat primarul 

Emil Boc pe Facebook.

Pădurea Clujenilor – Par-

cul Tineretului se va extinde 

pe o suprafaţă de 213.004 mp 

şi va fi  un parc recreativ, un 

loc pentru petrecerea timpu-

lui liber, ideal pentru a explo-

ra natura, mediul înconjură-

tor şi viitoarea faună care se 

va instala în cadrul eco-siste-

mului nou creat.

Locaţia aleasă pentru ame-

najarea viitorului parc este pe 

Bulevardul Muncii, teren în 

proprietatea municipiului 

Cluj-Napoca.

„Zona din partea industri-

ală de nord a oraşului (Dealul 

Sf. Gheorghe) a suferit în ul-

timii ani de o degradare a ve-

getaţiei datorită păşunatului 

abuziv necontrolat. Obiectivul 

proiectului urmăreşte extinde-

rea suprafeţelor spaţiilor ver-

zi prin împădurirea versantu-

lui de la nord de Bulevardul 

Muncii pe o suprafaţă de apro-

ximativ 21,3 hectare în scopul 

stopării degradării acestuia şi 

amenajarea unei zone verzi, 

de loisir şi agrement. Conform 

amplasamentului, accesul la 

acesta se realizează din două 

străzi. Unul dintre accese se 

poate face din Bulevardul Mun-

cii, iar al doilea acces se poa-

te face de pe strada Voroneţ. 

Ambele străzi au dublu sens 

în zona accesului la obiectiv. 

Proiectul propune extinderea 

suprafeţelor spaţiilor verzi prin 

împădurirea versantului de la 

nord de Bulevardul Muncii, 

crearea unor zone verzi cu ac-

ces public nelimitat, zonă un-

de se vor putea organiza scua-

ruri, grădini şi amenajări spe-

cifi ce parcurilor. Aferent zone-

lor de acces dinspre estul şi 

vestul terenului se propun zo-

ne pentru parcări auto”, arată 

municipalitatea.

Încep lucrările la cel mai 
mare parc din Cluj-Napoca
Un teren de peste 21 de hectare, situat în zona Bulevardului Muncii, 
se va transforma în cel mai mare parc din Cluj-Napoca

Timp de şase ani, an de an au fost plantaţi câte 10.000 de puieţi pe Bd. Muncii

Parcul va avea următoare-
le categorii de spaţii:

- plantaţii pentru stabiliza-
rea solului;

- masive de arbori și zone 
de poiană;

- zone decorative pentru 
activitatea densă – zone de 
interes cu mobilier urban;

- zona de taluzuri – arbuști 
târâtori, graminée decora-
tive și arbuști decorativi;

- zona de gradină urbană;

- zona cu facilităţi sportive.

Parcul va dispune de facili-
tăţi pentru persoane cu 
dizabilităţi, locuri de parca-
re și iluminat nocturn în 
parcări și pe aleea princi-
pală. De asemenea, sunt 
prevăzute și parcări pentru 
biciclete și staţii de încar-
care pentru biciclete si tro-
tinete electrice.

Principalele lucrări pentru 
realizarea proiectului sunt: 
plantarea vegetaţiei, lucrări 
de relocare/protecţie a uti-
lităţilor și asigurarea utilită-
ţilor necesare obiectivului.

Facilitățile parcului

BĂIŞOAÎnnorat
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Emanuel Ungureanu a 

anunţat luni că o va da în 

judecată pe Sorina Pintea, 

după ce ministrul Sănătăţii 

a refuzat să îi pună la dis-

poziţie concluziile controa-

lelor efectuate de Corpul de 

control al instituţiei la 

Agenţia Naţională de 

Transplant, Spitalul 

Universitar de Urgenţă din 

Bucureşti şi Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă din 

Cluj, în baza Legii 544/2001 

privind accesul la informa-

ţii de interes public.

Emanuel Ungureanu a de-

pus luni, la Tribunalul Bu-

cureşti, o plângere adminis-

trativă împotriva Ministeru-

lui Sănătăţii şi a ministrului 

Sorina Pintea.

“Mai exact, în 20 martie 

anul acesta, am rugat-o pe 

doamna ministru să îmi pu-

nă la dispoziţie mai multe ra-

poarte ale Corpului de Con-

trol al Ministerului Sănătăţii, 

respectiv rapoartele Corpului 

de Control de la Agenţia Na-

ţională de Transplant, de la 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj şi de la Spitalul 

Universitar de Urgenţă din 

Bucureşti. La această între-

bare pusă de un deputat şi 

vicepreşedinte al Comisiei de 

Sănătate din Camera Depu-

taţilor, doamna ministru nu 

a dat niciun fel de răspuns 

până la această oră. Sunt foar-

te multe luni, dincolo de o-

rice limită a bunului simţ şi 

al decenţei. S-ar putea ca mo-

tivul pentru care nu mi s-a 

răspuns la această întrebare 

să fi e unul cu caracter penal 

de data aceasta, respectiv 

doamna ministru nu vrea să 

dea detalii despre modul în 

care a fost angajat (la Agen-

ţia de Transplant – n.red.) 

Victor Zota, un individ pe ca-

re eu l-am reclamat la DNA 

cu suspiciuni că ar fi  în con-

fl ict de interese şi şi-ar fi  plă-

tit soţia cu 3.500 de lei prin-

tr-un PFA şi, mai mult decât 

atât, l-am acuzat de fals in-

telectual”, spune deputatul 

USR de Cluj.

Emanuel Ungureanu spu-

ne că, în cazul în care Sori-

na Pintea nu îi va pune la 

dispoziţie aceste documen-

te, va continua demersurile 

în instanţă împotriva minis-

trului Sănătăţii.

„Eu i-am dat un avertis-

ment public (ministrului So-

rina Pintea – n.red.), are 24 

de ore la dispoziţie, timp în 

care să facă publice aceste 

rapoarte, să mi le pună la dis-

poziţie, cum vrea ea – în ca-

litate de deputat sau de per-

soană privată. Situaţia catas-

trofală a spitalelor nu poate 

fi  decât o problemă de inte-

res public”.

Emanuel Ungureanu o dă în judecată pe Sorina Pintea

În primele 5 luni ale anului 

2019, Clujul imobiliar a 

vândut deja de peste 214 

milioane de euro, însemând 

că şi anul acesta va înregis-

tra un nou record pe piaţa 

locală, ţinân cont că 2018 a 

înregistrat tranzacţii totală 

de 214 milioane de euro, 

conform celei mai noi ediţii 

a Ghidului tranzacţiilor 

imobiliare, studiu elaborat 

la comanda Primăriei.

Numărul total al tranzac-

ţiilor în perioada ianuarie-mai 

2019 a fost de 2.567, din ca-

re 1.899 de apartamente 

(74%). Cele mai multe tran-

zacţii au avut loc în luna mar-

tie (646 tranzacţii), având şi 

cea mai mare valoare (53,8 

milioane euro). Preţul me-

diu/mp al apartamentelor, 

rezultat din analiza celor 

1.899 tranzacţii în valoare de 

137,2 milioane euro, a fost 

de 1.333 euro/mp. În prime-

le 5 luni ale anului 2019, 83% 

din valoarea tranzacţiilor cu 

apartamente a fost fi nanţată 

din surse proprii, iar restul 

prin fi nanţare bancară. Pre-

ţul mediu/mp pentru apar-

tamentele fi nanţate din sur-

se proprii a fost de 1.330 eu-

ro/mp, cu 1,4% mai mic de-

cât preţul mediu/mp pentru 

apartamentele fi nanţate de 

bancă (1.349 euro/mp) în 

aceeaşi perioadă, ianua-

rie-mai 2019.

Potrivit compariimobiliare, 

cele mai căutate zone sunt 

Mărăşti – 15%, Mănăştur – 

15%, Gheorgheni – 13%, Cen-

tral – 7%, Bună Ziua – 7%, 

Zorilor – 6%, Grigorescu – 

6%, Floreşti – 4%, Între La-

curi – 3%, Andrei Mureşanu 

– 3%; Căutări după numărul 

de camere: 2 camere – 52%, 

3 camere – 31%, 1 cameră – 

8%, 4 camere – 9%.

În 2019, Clujul a vândut 
apartamente de 140 mil. €

Aeroport – 871 euro/mp

Andrei Mureșanu – 1746 
euro/mp

Apahida – 885 euro/mp

Aurel Vlaicu – 1427 euro/mp

Baciu – 1034 euro/mp

Borhanci – 1435 euro/mp

Bună Ziua – 1526 euro/mp

Dâmbul Rotund – 1300 
euro/mp

Făget – 753 euro/mp

Florești – 892 euro/mp

Gruia – 1616 euro/mp

Hasdeu – 2162 euro/mp

Horea – 1787 euro/mp

Mărăști – 1597 euro/mp

Grigorescu – 1584 euro/mp

Gheorgheni – 1729 euro/mp

Mănăștur – 1461 euro/mp

Cu cât se mai vând 
apartamentele în Cluj

Omul de cultură voia să 

plece de acasă împreună 

cu soţia şi fi ica de doar 

câţiva anişori cu maşina 

de acasă, însă drumul 

era blocat de un taxi. 

Când taximetristul, care lu-

crează pentru fi rma clujeană 

Nova Taxi s-a întors la maşi-

nă, a avut loc un schimb de 

replici, iar Gabriel Bota a fost 

lovit. Ce s-a întâmplat după 

aceea, l-a dezamăgit profund 

pe directorul artistic al FICT, 

care susţine că doreşte să pă-

răsească o ţară în care auto-

rităţile şi medicii te ignoră.

Asociaţia Taximetriştilor 

Cluj a reacţionat şi a „decis 

să facă propria anchetă”.

„Nu încercăm sub nicio 

formă să acuzăm sau să apă-

răm pe cineva! Discrepanţa 

dintre cele două relatări este 

evidentă şi nimeni, cu excep-

ţia organelor de cercetare, nu 

este în măsură să judece fap-

tele. Desigur, notorietatea de 

care dispune distinsul om de 

carte a creat emoţie, frustra-

re şi multe comentarii colora-

te la adresa colegului. Epite-

tele folosite atât în exprima-

re, în timpul incidentului, cât 

şi în postare ne fac să credem 

că adevărul este la mijloc. Sub 

nicio formă nu încercăm să 

ne disculpăm colegul. O să 

răspundă pentru faptele sale. 

Dar în momentul în care co-

bori din maşină, înjuri, îm-

pingi, îţi asumi! Chiar dacă 

accesul în felia de asfalt, tem-

porar, ţi-a fost blocată. Clujul 

este un teatru de război când 

vine vorba de parcare”, sus-

ţin taximetriştii.

„Colegul nostru nu este 

ceafă-lată, face sport, nu es-

te ţigan, este român, nu es-

te infractor, nu are cazier, nu 

are lanţ cu Christos la gât, 

nu joacă la păcănele!”, mai 

menţionează Asociaţia Taxi-

metriştilor Cluj.

Taximetristul susţine că 

a fost chemat la Poliţia Lo-

cală şi amendat. „Am fost 

amendat de două ori, o da-

tă contravenţional şi o dată 

rutier. O amendă pentru 

comportament neadecvat de 

500 de lei, pe strada Mihai 

Viteazu 26, şi o amendă pen-

tru oprire interzisă, 290 de 

lei şi două puncte penaliza-

re”, a spus taximetristul, ci-

tat de stiridecluj.ro.

Taximetristul a spus că in-

cidentul din 19 iulie s-a pro-

dus altfel şi că el i-a aplicat 

numai o palmă în faţă omu-

lui de carte. Taximetristul de 

la Nova spune că nu a fost la 

păcănele, ci a fost să cumpe-

re fl ori pentru soţia lui.

„Fiind aglomerată stradă, 

am parcat chiar la intrarea 

în curtea respectivă, neob-

servând că are poţile închi-

se şi că este intrare şi ieşi-

re. Am plecat cinci minute 

de lângă maşină şi când 

m-am întors am auzit un 

domn claxonând şi când 

m-am apropiat de maşină a 

început să mă înjure (...) 

Domnul a coborât atunci din 

maşină, îmbrâncindu-mă. 

M-am întors cu spatele şi am 

căzut pe un gard viu de lân-

gă poartă. M-am ridicat şi 

l-am lovit. L-am lovit cu pal-

ma, în faţă. Am ripostat, 

m-am apărat cum ar veni”, 

a spus taximetristul.

„Trăiesc în ţara cefelor-la-

te, a ţiganilor, hoţilor, infrac-

torilor, încrezuţilor, laşilor, ne-

păsătorilor, jegurilor, miştoca-

rilor, tupeiştilor şi mizerabili-

lor. Da, oameni buni, asta e 

ţara în care trăiesc şi pe care 

sper să o părăsesc cât mai cu-

rând. De această dată foarte 

hotărât”, a scris Gabriel Bota 

pe Facebook.

„Nu e ceafă lată”. 
Taximetriştii reacţionează 
în scandalul Gabriel Bota
Gabriel Bota, directorul artistic al FICT, spune că a fost lovit de un taximetrist. 
Taximetristul are o altă variant şi spune că el a fost cel agresat.

Gabriel Bota, directorul artistic al Festivalului Internaţional de Carte Transilvania
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DREPT LA REPLICĂ

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, 
prin modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 109 (intersecție 
DN 1C – limită cu județul Sălaj) de la km 0+000 la km 31+976“ 
este o investiție de mare amploare și anvergură ce va determina o 
îmbunătățire considerabilă a condițiilor de viață ale cetățenilor din 
comunele Bonțida, Borșa, Vultureni și Așchileu, dezvoltarea economică 
a zonei de Nord-Vest a județului Cluj, intensifi carea legăturilor de 
cooperare economică, fl uidizarea trafi cului rutier, precum și creșterea 
nivelului de siguranță a cetățenilor în ceea ce privește confortul, 
siguranța circulației și protejarea mediului. 

Aceste lucrări de modernizare și reabilitare vor contribui, în 
mod direct, la îmbunătățirea parametrilor relevanți: creșterea 
vitezei de circulație cu aproximativ 35%, a siguranței rutiere și a 
portanței acestui sector de drum, construirea a 25 de stații de 
autobus și a 18 parcări, refacerea semnalizării rutiere, achiziționarea 
a 10 celule fotovoltaice pentru luminarea trecerilor de pietoni, 
montarea a peste 7.500 de metri de parapeți metalici și pietonali, 
amenajarea de poduri și podețe, realizarea accesului la proprietăți 
private și publice și, cu referire concretă la subiectul articolului, 
amenajarea a 2.256 de mp de trotuare.

În același timp, trebuie avut în vedere faptul că proiectul 
prevede realizarea de trotuare peste tot unde, din punct de 
vedere tehnic, documentațiile special elaborate în acest sens 
și experții implicați au decis că acest lucru este posibil.

Astfel, prin respectarea normativelor în vigoare, platforma 
drumului (parte carosabilă, benzi de încadrare și acostamente) 
trebuie să aibă o lățime de minim 8 metri, din care partea 
carosabilă trebuie să aibă o lățime de minim 6 metri. Or, în 
condițiile în care există porțiuni de drum unde limitele de 
proprietăți sunt situate în vecinătatea șanțurilor/rigolelor, 
realizarea de trotuare ar fi  fost posibilă doar prin exproprierea 
celor care dețin respectivele terenuri, ceea ce nu ar fi  fost, în 
mod evident, nici de dorit și nici în interesul cuiva.

COMUNICAT CONSILIUL JUDEŢEAN 20.06.2019

Informare de presă
Lucrările de modernizare pe Lotul 2 al Drumului Bistriţei 

avansează în ritm alert.
A fost suplimentat numărul de utilaje şi de muncitori
Lucrările de reabilitare și modernizare derulate de Consiliul 

Judeţean Cluj pe Lotul 2: DJ 109 Așchileu – limită cu judeţul 
Sălaj, de la km 20+786 la km 31+976, din cadrul proiectului 
european ce vizează Traseul Regional Transilvania Nord, Drumul 
Bistriţei, avansează extrem de rapid. Lucrările vizează atât calea 
de rulare, cât și zona din vecinătatea acesteia.

Demarate în luna martie a acestui an, lucrările constau, în 
această etapă, în realizarea de șanţuri betonate și rigole carosabile, 
pozarea și instalarea de tuburi de dren și de acces, respectiv casete 
în vederea lărgirii căii de rulare. Totodată, se execută și lucrări de 
frezare și alte operaţiuni pregătitoare la sistemul rutier pentru 
asigurarea frontului de lucru în vederea următoarelor etape.

De altfel, pentru asigurarea unei viteze de lucru și a unei 
efi cienţe sporite, executantul lucrărilor a mărit semnifi cativ 
numărul de muncitori și cel de utilaje.

Lucrările se desfășoară dinspre limita cu judeţul Sălaj spre 
intersecţia cu drumul judeţean DJ 109A, pe direcţia Așchileu, 
tronsonul de drum vizat având o lungime de 11,19 kilometri.

De mare amploare și anvergură, proiectul de investiţii fi nanţat 
din fonduri europene prevede lucrări complexe ce încep de la 
fundaţie și se vor fi naliza prin așternerea de covor asfaltic în 
două straturi, binder și strat de uzură, lucrări de marcaje și 
semnalizare rutieră, etc.

Lucrările pe acest lot sunt executate de Asocierea Dacia 
Asphalt SRL – Dacia Faber SRL.

De ce credem că drumurile trebuie să aibă şi trotuare?
Consiliul Judeţean ne-a trimis un drept la replică plin de reproşuri şi laude de sine la un articol documentat 
pe baza unui comunicat emis tocmai de biroul său de presă.

Consiliul Judeţean ne-a 

trimis un drept la replică 

plin de reproşuri şi laude 

de sine, la un articol 

documentat pe baza unui 

comunicat emis tocmai de 

biroul său de presă.

În urma articolului „Lu-

crări de modernizare pe Dru-

mul Bistriţei... cu şanţuri 

lângă gardul oamenilor?”, 

publicat în ziarul Monitorul 

de Cluj în data de 19 iulie 

Consiliul Judeţean a reacţi-

onat şi a trimis un drept la 

replică care conţine apreci-

eri referitoare la documen-

tare care, considerăm că nu 

sunt relevante pentru arti-

colul în discuţie întrucât in-

formaţiile sunt susținute pe 

de-o parte de un comunicat 

al Consiliului Judeţean, de 

cealaltă parte, fotografiile 

trimise de aceeaşi instituţie 

arată exact ceea ce susţine 

articolul.

În fotografii se observă 

că, pe anumite porţiuni, şan-

ţurile sunt construite chiar 

lângă gardurile oamenilor. 

Astfel, locuitorii comunei 

sunt obligaţi să circule pe 

carosabil – un pericol în plus 

atât pentru pietoni, cât şi 

pentru şoferii care trec prin 

zonă, mai ales noaptea.

În ceea ce priveşte îngri-

jorările referitoare la sigu-

ranţa pietonilor apreciem că 

ele sunt justificate cu atât 

mai mult cu cât Monitorul de 

Cluj a contactat reprezentanţi 

ai Poliţiei Rutiere pentru a 

lămuri aceste aspecte. În ce-

ea ce priveşte prezenţa sau 

absenţa trotuarelor, chiar pri-

marul comunei Aşchileu, 

Ana Cighir, este confuză: 

„Lucrările sunt în execuţie 

acum. Nu ştiu ce să zic, ei 

(n.red. executanţii) au un 

proiect pe care trebuie să-l 

respecte. Părerea mea este 

că e foarte bine că ne asfal-

tează drumul şi că ne fac 

şanţurile şi rigolele. Ce-i fă-

cut frumos, e bine! Trotuar 

nu a fost niciodată aici la 

noi... de fapt trotuare vor fi, 

au prinse şi trotuare (n.red. 

în proiect). Acum e în exe-

cutare lucrarea, dacă se lăr-

geşte drumul... ce să facem?”.

Referitor la poziţia Con-

siliului Judeţean privind tro-

tuarele, ne menţinem punc-

tul de vedere că absenţa unor 

spaţii destinate exclusiv cir-

culaţiei pietonilor coroborat 

cu “creşterea vitezei de cir-

culaţie cu aproximativ 35%” 

pe fondul unui drum moder-

nizat este de natură să con-

tribuie nu la creşterea sigu-

ranţei rutiere ci, dimpotrivă, 

la un risc de accidentare în 

condiţiile în care şoferii vor 

fi tentaţi să apese mai tare 

pedala de acceleraţie.

Cu siguranţă, investiţiile 

în modernizarea reţelei de 

drumuri sunt o initiativă lă-

udabilă, dar aceste lucrări 

trebuie să ia în calcul şi as-

pect legate de siguranţa pi-

etonilor (mulţi dintre ei în 

vârstă şi prea puţin deprinşi 

cu un număr ridicat de au-

tovehicule), precum şi a bi-

cicliştilor, în condiţiile în ca-

re acest mijloc de transport 

este tot mai des întâlnit în 

ultima perioadă.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a postat un videoclip de la 

Festivalul Electric Castle 

2019 cu următoarea 

descriere: "Fabulous #elec-

triccastle, Fabulous Cluj, 

Fabulous Transilvanya". 

Cuvintele frumoase ale lui 

Tişe nu au fost apreciate însă 

de un clujean care a avut de 

suportat cozile interminabile 

până la Bonţida şi a fost "faul-

tat" dur chiar pe pagina pe pa-

gina personală. "Nu vă e ruşi-

ne să postaţi aşa ceva? Aseară 

au făcut oamenii ore bune să 

ajungă de la Cluj la Bonţida 

pentru că infrastructura nu mai 

face faţă de ani buni. Acolo 

sunt blocaje zi de zi, festivalul 

ăsta doar a pus capac. Judeţul 

ăsta e condus de 15 ani de niş-

te derbedei", a fost mesajul a-

părut pe pagina lui Tişe. Cel 

mai probabil reacţia omului a 

venit după ce a rămas blocat în 

trafi c spre Bonţida. Vineri, oa-

menii care voiau să ajungă la 

festivalul au stat mai bine de 

patru ore în maşină pentru a 

ajunge la Castelul Banffy.

La ediţia din acest an a fes-

tivalului EC, lipsa unei infra-

structuri decente la nivelul ju-

deţului s-a văzut mai tare ca 

niciodată. 30 de kilometri au 

fost parcurşi în mai bine de 4 

ore! Zeci de mii de persoane au 

participat în ultimele 5 zile la fes-

tivalul Electric Castle care s-a 

desfăşurat la Bonţida. Ca nicio-

dată, au curs cu sute de recla-

maţii privind drumul de acces 

către castel. Inclusiv organizato-

rii au avut probleme: artiştii au 

rămas blocaţi în trafi c!

O alternativă spre Bonţida 

este şi Drumul Judeţean 161 

prin comuna Gădălin. Acesta 

se afl ă într-o stare accentuată 

de degradare, maşinile fi ind 

nevoie să facă slalom printre 

craterele imense care s-au for-

mat în ceea ce odată a fost as-

falt. Cu toate că, în nenumă-

rate rânduri, Primăria Jucu a 

făcut demersuri pe lângă CJ 

pentru asfaltarea drumului, lo-

cuitorii din zonă au rămas doar 

cu nemulţumirile.

În 2017, Tişe spunea că pe 

acest drum s-au făcut lucrări 

de întreţinere. “Pe sectorul din-

tre DN 1C şi ieşirea din Bonţi-

da au fost realizate plombări 

succesive cu asfalt, plombări 

cu emulsie şi burduşiri, lucrări 

care se desfăşoară şi în prezent. 

Pe sectorul care începe de la 

km 12+100 şi se termină în lo-

calitatea Gădălin, la intersecţia 

cu DN16, în ultimii ani, Con-

siliul Judeţean a fi nanţat lucrări 

de întreţinere care au vizat 

plombări cu asfalt şi cu emul-

sie, burduşiri, şanţuri, cosiri de 

vegetaţie, reprofi lare cu scari-

fi care şi cilindrare pe zonele 

pietruite. Sectorul DJ 161 Gă-

dălin – Bonţida reprezintă ca-

lea principală de acces spre Fes-

tivalul EC şi acesta se prezintă 

în condiţii foarte bune. Secto-

rul care începe de la ieşirea din 

localitatea Bonţida şi ajunge 

până în localitatea Gădălin re-

prezintă doar o cale secunda-

ră de acces la eveniment, fi ind 

utilizat de o mică parte din pu-

blic”, spuneau reprezentanţii 

CJ Cluj, în urmă cu doi ani.

În urmă cu câteva luni, Con-

siliul Judeţean Cluj anunţa că 

va începe lucrările de reabilita-

re şi modernizare pe sectorul de 

drum DJ 161 (DN 16) – Gădă-

lin – Bonţida – DN 1C, parte a 

proiectului cu fi nanţare euro-

peană ”Îmbunătăţirea infrastruc-

turii rutiere de importanţă regi-

onală – Traseu Regional Tran-

silvania Nord, Drumul Bistriţei”.

Lucrările de modernizare ca-

re vizează un tronson în lun-

gime de aproape 17 kilometri, 

situat între drumul naţional DN 

16, pe direcţia Gădălin, şi dru-

mul naţional DN 1C, pe direc-

ţia Bonţida, vor consta într-o 

serie de operaţiuni complexe 

care se vor fi naliza prin aşter-

nerea de covor asfaltic în două 

straturi – binder şi strat de uzu-

ră, lucrări de marcaje şi sem-

nalizare rutieră etc. De aseme-

nea, este prevăzută reabilitarea 

a 5 poduri, precum şi a pode-

ţelor, dar şi realizarea de staţii 

pentru transportul în comun.

Tişe se laudă cu Electric Castle, dar clujenii nu sunt 
impresionaţi: „Nu vă e ruşine … nişte derbedei”
Președintele Consiliului Județean Alin Tişe a lăudat festivalul de la Bonțida pe Facebook, iar clujenii l-au „taxat”

Așa arată drumul județean între Gădălin și Bonțida. Poze făcute sâmbătă, 20 iulie 2019
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Analiştii unei companii 

de consultanţă estimează 

că cei peste 1 milion 

de spectactori din acest 

sezon vor duce piaţa festi-

valurilor din România la 

un record istoric, dincolo 

de graniţa de 600 de mili-

oane de lei.

240.000 de spectatori la 

Neversea, peste 230.000 la 

Electric Castle, 60.000 la Bon 

Jovi. Sunt doar câteva cifre 

care însă vin să contureze di-

mensiunea unui business ca-

re a explodat în ultimii ani.

Piaţa festivalurilor din Ro-

mânia a înregistrat una din-

tre cele mai spectaculoase 

creşteri din economie, nu doar 

din prisma audienţei, estima-

tă în acest an de către com-

pania de consultanţă Frames 

la peste 1 milion de oameni. 

Dincolo de biletele vândute, 

business-ul de festival înseam-

nă zeci de milioane de lei în-

casări din servicii, de la mân-

care şi băuturi la transport, 

turism, produse promoţiona-

le şi afaceri conexe.

„Clujul reprezintă, în pre-

zent, etalonul în materie de 

business în acest sector. Din-

colo de creşterea potenţialu-

lui turistic, Untold înseamnă 

un business pe orizontală, cu 

zeci dacă nu sute de fi rme co-

nectate, din care câştigă tot 

oraşul, de la operatorii din tu-

rism, la transportatori, secto-

rul de food, autorităţi, din ta-

xe şi impozite etc.”, afi rmă 

analiştii de la Frames, citaţi 

de startupcafe.ro.

Potrivit studiului realizat 

de fi rma de consultanţă, afa-

cerile din acest sector au atins, 

anul trecut, nivelul de 472,6 

milioane de lei, cu peste 80 

de milioane de lei peste rezul-

tatele din 2017.

Faţă de anul de referinţă 

2010, evoluţia business-ului 

este una spectaculoasă.

„În 2010, cele 366 de com-

panii din acest sector, ce in-

clud organizarea si logistica 

necesară, raportau afaceri de 

77.945.890 lei. Pe fondul dez-

voltării sectorului, numărul 

fi rmelor a crescut, de aseme-

nea, substanţial, ajungând la 

1196 de fi rme în 2017 şi la 

1238 de companii în 2018”, 

arată analiza Frames.

Profesionalizarea busine-

ss-ului, dezvoltarea unor solu-

ţii inovative de marketing &vân-

zări au determinat o optimiza-

re semnifi cativă a cheltuielilor 

cu organizarea evenimentelor, 

dovadă avansul semnifi cativ al 

profi tului la nivelul pieţei, de 

la 5,8 mil. lei în 2010, la 62,2 

mil.lei în 2017 respectiv 87,9 

mil.lei în 2018. Media profi tu-

lui net al industriei a crescut 

de la 19.358 lei în 2010 la 

71.069 lei în 2018, iar media 

capitalului total a atins nive-

lul de 91.708 lei.

„Investiţiile semnifi cative 

în marketing şi promovare ală-

turi de implementarea unor 

servicii de suport de ultimă ge-

neraţie, de la soluţiile de pla-

tă moderne la paleta de ofer-

te de produse, s-au tradus în 

creşterea vânzărilor de bilete 

şi a consumului de produse şi 

servicii în cadrul festivalurilor. 

Aşa s-a ajuns ca Untold, de 

exemplu, să devină un etalon 

în sectorul internaţional de fes-

tivaluri, premiat ca atare de 

specialiştii în domeniu”, afi r-

mă analiştii Frames.

Neversea, Electric Castle și Untold duc piaţa 
festivalurilor la peste 600 de milioane de lei. 
„Clujul este etalon în acest domeniu.”
După Neversea, Electric Castle, Bon Jovi şi The Cure, evenimente care au adunat câteva sute 
de mii de oameni, sezonul festivalurilor continuă cu Untold, AfterHills și Metallica.

Untold SRL continuă să fi e principalul jucător, cu afaceri de 68,3 mil. lei în 2018

Într-o piaţă în care numărul fi rmelor a crescut semnifi cativ 
în ultimii ani, Untold SRL continuă să fi e principalul jucă-
tor, cu afaceri de 68,3 mil. lei în 2018, în creștere cu peste 
9 milioane de lei faţă de anul precedent. Organizatorul 
festivalului Untold din Cluj-Napoca a încheiat anul trecut 
cu un profi t de 7 milioane de lei, aproape dublu faţă de 
cel din anul 2017.

Pe locul secund în topul companiilor din piaţa de entertain-
ment s-a clasat, la fel ca în 2017, fi rma GLOBAL RECORDS 
SRL din Constanţa, cu afaceri de 45,8 mil.lei în 2018, în 
creștere cu 13 mil.lei faţă de 2017, și cu un profi t de 3,7 
mil.lei. Clasamentul este completat de o altă fi rmă clujea-
nă, FESTIVAL TICKETS MANAGEMENT SRL, cu afaceri de 26,9 
mil.lei și un profi t de 2,3 mil.lei în 2018.

Pe fondul creșterii popularităţii festivalului Neversea din 
Constanţa, afacerile companiei organizatoare, Neversea 
SRL Cluj, au crescut faţă de 2017 cu 7,4 milioane de lei, 
atingând nivelul de 25,2 mil.lei în 2018.

„Festivalul de pe Litoral are șanse să devină un business și 
mai mare, dovadă afl uenţa semnifi cativă de public din a-
ceastă vară. Amplasarea ideală, prezenţa unui număr mare 
de turiști pe Litoral și accesul facil, pe autostradă, dinspre 
București, vor determina, pe viitor, o evoluţie semnifi cativă, 
posibil peste nivelul business-ului Untold, grevat, din păca-
te, de problemele de infrastructură (autostrăzi, spaţii de ca-
zare)”, arată analiza Frames.

Studiul Frames arată, totodată, că cifra de afaceri medie la 
nivelul industriei a crescut semnifi cativ în ultimii ani, de la 
225.268 de lei în 2010 la 381.633 de lei în 2018, iar pier-
derile nete s-au redus la o medie de 18.134 de lei în 2018, 
faţă de 22.883 lei în 2017.

Pe ansamblu, venitul mediu al fi rmelor, raportat la intreaga 
industrie, a atins un nivel de 395.104 lei în 2018, faţă de 
234.929 lei în 2010, iar cheltuielile au crescut la 336.873 
lei, faţă de 233.632 în 2010.

Împreună, cele 1238 de fi rme din acest sector angajau, în 
2018, 924 de angajaţi, faţă de 885 de angajaţi în 2017. 
„Numărul mic de angajaţi se explică prin faptul că multe 
dintre evenimente se bazează pe voluntari și pe externaliza-
rea unor servicii către alte companii", arată analiza.

Topul jucătorilor

O piaţă cu pontenţial
Piaţa de entertainment din România are un 
potenţial semnifi cativ de creștere în viitor, afi r-
mă analiștii.
„Noile generaţii sunt mult mai atrase de astfel 
de evenimente, de cultura occidentală în care 
asemenea festivaluri se afl ă în prim-plan. Ultra 
Music Festival reprezintă, la nivel internaţional, 
un etalon în materie, un business care, în ulti-
mii 20 de ani, s-a extins în toată lumea, cu 
evenimente cu sute de mii de oameni. Untold, 
Neversea dar și Festivalul George Enescu au 
dovedit că și în România pot avea loc festiva-
luri de amploare, bineînţeles pe fondul crește-
rii puterii de cumpărare a românilor. Avem de-
ja un calendar de evenimente de ţinută care, 
dincolo de publicul autohton, atrage tot mai 
mulţi străini, astfel că, pe lângă business-ul în 
sine, România câștigă și la capitolul turism”, 

afi rmă Adrian Negrescu, managerul Frames.
Cristalizarea, în ultimii ani, a unui calendar de 
festivaluri la nivel naţional, oferă încă oportu-
nitate pentru dezvoltarea unor evenimente 
noi, cu potenţial de câștig semnifi cativ.
„Există încă loc de festivaluri în România. Luna 
septembrie, o lună cu vreme de vară, perioada 
Crăciunului, Revelionul și sărbătorile din primă-
vară (1-8 martie) crează premizele unor asoci-
eri de business cu potenţial de vânzări semnifi -
cativ. În Occident, de exemplu, ideea de Winter 
Festival este puternic exploatată, variantă care, 
pe viitor, va fi  implementată, probabil, și în 
România”, estimează analiștii.
Potrivit analizei Frames, pe fondul investiţiilor 
în acest sector (logistică, concerte, festivaluri 
etc.) și extinderii plajei de clienţi (spectatori), 
nu este exclus ca, în orizonul 2021-2022, piaţa 
de entertainment din România să atingă nive-
lul de 1 miliard de lei.

Au fost lăsate fără mente-

nenaţă componente esenţi-

ale sistemului, a declarat 

ministrul sănătăţii, Sorina 

Pintea după discuţiile pri-

vind blocarea sistemului 

de carduri de sănătate.

Reprezentanţii CNAS şi cei 

care se ocupă de mentenanţa 

sistemului de informatic al 

cardurilor de sănătate au dis-

cutat, luni, despre erorile plat-

formei din ultimele zile.

Ministrul Sorina Pintea a 

spus într-o conferinţă de pre-

să că a descoperit chestiuni 

suspecte şi că raportul la fi -

nalul investigaţiei privind 

funcţionarea sistemului va fi  

trimis la DNA. Ea a vorbit des-

pre tergiversarea unor proce-

duri şi despre birocratizarea 

excesivă până când nu au mai 

putut fi  fi nalizate proceduri 

de achiziţie.

Ministerul Sănătăţii a con-

vocat, luni, o întâlnire cu re-

prezentanţii Casei Naţiona-

le de Asigurări de Sănătate 

(CNAS) şi cu responsabilii 

cu mentenanţa sistemului in-

formatic al cardurilor de să-

nătate, pentru a discuta des-

pre problemele survenite în 

ultimele zile.

Ministrul Sănătăţii ar tre-

bui să primească azi un ra-

port final cu toate proble-

mele din sistem, dar şi cu 

soluţii pentru remedierea 

acestora.

CNAS a anunţat, pe 10 

iulie, că platforma informa-

tică a asigurărilor de sănă-

tate este indisponibilă, ast-

fel că toate serviciile medi-

cale, medicamentele şi dis-

pozitivele medicale se acor-

dă în regim off-line.

De altfel, purtătorul de 

cuvânt al CNAS, Daniel Os-

manovici, a demisionat din 

funcţie la câteva zile după 

ce premierul Viorica Dănci-

lă a cerut demiterea lui în 

urma declaraţiilor din spa-

ţiul public potrivit cărora 

"oamenii mor şi cu un sis-

tem, şi fără un sistem".

„Referitor la verifi carea ca-

lităţii de asigurat, precizăm 

că în majoritatea cazurilor si-

tuaţia de persoană asigurată 

sau neasigurată este deja cu-

noscută medicului de fami-

lie sau este uşor verifi cabilă 

(...) În situaţia în care medi-

cul nu poate stabili calitatea 

de asigurat a unui pacient, a-

re posibilitatea de a solicita 

clarifi cări (telefonic sau prin 

e-mail) casei de asigurări de 

sănătate cu care se afl ă în con-

tract. Subliniem totodată că 

serviciile necesare în situaţii-

le de urgenţă medicală sunt 

incluse în pachetul minimal 

şi se acordă atât persoanelor 

asigurate, cât şi celor neasi-

gurate. Prin urmare, toţi pa-

cienţii pot şi trebuie să fi e în-

grijiţi, oricare ar fi  situaţia sis-

temului informatic. Deconta-

rea serviciilor medicale efec-

tuate se va face pe baza ra-

portărilor ulterioare”, preci-

za CNAS într-un comunicat.

Plângere penală pentru cardul de sănătate blocat
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După primele etape de 

repartizare, sute de locuri 

au rămas neocupate la învă-

ţământul profesional şi dual.

După cea de-a doua repar-

tizare, rămăseseră încă 585 de 

locuri neocupate la şcolile ca-

re au clase pe bază de învă-

ţământ profesional şi dual, cu 

toate că este nevoie de mese-

riaşi în foarte multe domenii.

Părinţii vor facultate 
pentru copii

Reprezentanţii IŞJ Cluj spun 

că în fi ecare an se confruntă 

cu această situaţie, din cauza 

mentalităţii părinţilor.

„În prima etapă aşa e în-

totdeauna. Au trecut practic 

două etape. În cea de-a treia 

se vor ocupa o bună parte din 

ele, dar probabil nu toate. Toa-

tă lumea vrea liceu. Aleg teh-

nologicul ca rezervă. Există o 

mentalitate a părintelui, vor 

să o ducă mai bine copilul de-

cât au dus-o ei, fără să ia în 

calcul faptul că la unele me-

serii se câştigă mai bine de-

cât ar câştiga la un loc de 

muncă după ce au terminat o 

facultate şi că nu toţi copiii 

sunt pregătiţi pentru a face o 

facultate. În mare parte vor fi  

ocupate locurile”, a spus Va-

lentin Cuibus, şeful Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean Cluj.

Muncitorii califi caţi, 
la mare căutare

Ofertele şcolilor profesio-

nale şi celor cu învăţământ 

dual sunt extrem de variate. 

De asemenea, în ceea ce pri-

veşte învăţământul dual, mul-

te fi rme investesc în copii, 

oferindu-le burse şi locuri de 

muncă, tocmai pentru că ne-

voia de muncitori califi caţi es-

te foarte mare. În acest sens, 

şi salariile sunt atractive.

Pentru anul şcolar 2019-2020 

se pune mult accentul pe lice-

ele cu sistem de învăţământ 

dual, fi ind pregătite pentru ab-

solvenţii de clasa a VIII-a 20 

de astfel de clase la mai mul-

te şcoli din Cluj-Napoca.

Dacă în urmă cu doi, trei 

ani în Cluj existau doar câte-

va şcoli în care se practica în-

văţământul profesional în sis-

tem dual, pentru anul şcolar 

2019-2020 există 20 clase, ca-

re sunt pregătite să primeas-

că peste 700 de elevi.

„Dacă am început de la 2-3 

clase în urmă cu trei ani, acum 

am ajuns la 20 de clase pe sis-

tem dual, cu care ieşim în 

ofertă. Ca locuri înseamnă 760 

de locuri, ceea ce este mult 

mai mult decât în anii trecuţi, 

fi indcă cererea a început să 

fi e din ce în ce mai mare pe 

piaţă şi oferta din partea po-

sibililor angajatori”, a expli-

cat şeful Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj.

„Sunt specialităţi la care 

cererea este foarte mare: me-

canici auto, bucătari, zona 

electrică. Sunt zone în care 

cererea este mică, cum ar fi  

cea de construcţii. Asta e sur-

prinzător, fi indcă în Cluj se 

construieşte foarte mult. Zo-

na legată de confecţii încăl-

ţăminte şi confecţii îmbrăcă-

minte sunt foarte puţin ceru-

te. Pot să fi e profi le cerute de 

agentul economic, dar nu vrea 

nimeni să meargă. Aici sin-

gura şansă este o campanie 

foarte agresivă din partea 

agenţilor economici, împre-

ună cu noi, care deja a înce-

put în aşa fel încât lumea să 

ştie, să le fi e puse la dispo-

ziţie toate informaţiile. Să 

ştie, spre exemplu, că meca-

nicul de acum douăzeci de 

ani nu seamănă cu mecani-

cul de acum. Dotările şi în-

treg procesul tehnologic ca-

re a fost acum douăzeci de 

ani este total diferit. Totul e 

impecabil, condiţiile sunt 

foarte bune”, a spus Cuibus.

Învăţământul profesional 

în sistem dual a fost intro-

dus în România în urmă cu 

aproximativ cinci ani ca în 

urma crizei de meseriaşi ca-

re a apărut după ce în anul 

2009 au fost închise şcolile 

profesionale, motiv pentruc 

are şi în prezent angajatorii 

se confruntă cu o lipsă acu-

tă de meseriaşi.

Practic, acest tip de învă-

ţământ are scopul de a livra 

forţa de muncă necesară an-

gajatorilor şi se face pe ba-

za solicitării operatorului 

economic.

La rândul lui, angajatorul 

se implică în tot ce înseam-

nă şcolarizarea ta, îţi asigu-

ră practica şi, în plus, îţi ofe-

ră şi o bursă. Iar avantajul 

tău este că vei lucra exact 

acolo unde vei face practica 

de specialitate.

Absolvenţii de a VIII-a 
nu se înghesuie 
la învăţământul dual
Valentin Cuibus: „Există o mentalitate a părinţilor. 
Toţi vor facultate pentru copiii lor”

Într-un proiect de 

Hotărâre de Guvern pus 

în dezbatere, se doreşte 

acordarea de „stimulente 

fi nanciare” pentru elevii 

care iau 10 la BAC şi la 

Evaluarea Naţională.

Ministerul Educaţiei anun-

ţă că 235 de elevi au luat me-

dia 10 la Bacalaureat sesiunea 

iunie-iulie 2019 şi nu 224 cum 

fusese anunţat pe 12 iulie, în 

ziua publicării rezultatelor fi -

nale, după contestaţii. Informa-

ţia apare în proiectul de Hotă-

râre de Guvern pus în dezba-

tere, prin care vor fi  acordate 

“stimulente fi nanciare” pentru 

elevii de 10 la BAC şi Evalua-

rea Naţională. Banii vor fi  alo-

caţi de la “Ajutoare sociale”.

Datele publice anunţate de 

ministerul Educaţiei după so-

uţionarea contestaţiilor arată 

că la Bacalaureat au fost 224 

de medii de 10 (după ce îna-

inte de contestaţii erau 177). 

În nota de fundamentare a ac-

tualului proiect, apare însă o 

altă cifră – 235 de absolvenţi 

de liceu care ar fi  luat media 

10 la Bacalaureat 2019. Dife-

renţa de 11 elevi nu a fost ex-

plicată de autorii proiectului.

Numele benefi ciarilor de 

premii vor fi  publicate în or-

dinul de ministru de după 

aprobarea HG.

Prevederile arată că ar fi  vor-

ba despre premii de 1.000 de lei 

pentru absolvenţii de clasa a VI-

II-a care au luat media 10 la Eva-

luarea Naţională şi câte 3.000 

de lei pentru cei cu performan-

ţă similară la Bacalaureat.

Numărul elevilor de 10 de 

la Evaluarea Naţională, 459, 

coincide cu cel anunţat în co-

municatul ofi cial de la anun-

ţarea datelor fi nale.

Calculele arată că ar fi  vor-

ba despre 705.000 lei pentru 

elevii de 10 de la Bacalaureat 

şi 459.000 pentru cei care au 

luat 10 la Evaluarea Naţiona-

lă. În total 1.164.000 lei.

Ministerul Educaţiei vrea să dea bani elevilor 
de 10 la BAC şi la Evaluarea Naţională

După primele etape de repartizare, sute de locuri au rămas neocupate 
la învăţământul profesional şi dual
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Ultima seară pe domeniul 

castelului Banffy a confi r-

mat, încă odată, că, din-

colo de faima artiştilor 

invitaţi sau de eforturile 

logistice ale organizatori-

lor, publicul rămâne ade-

văratul superstar al aces-

tui festival.

Duminică, acest public ex-

cepţional a fost reprezentat 

pe scena principală, unde a 

cântat împreună cu Jared şi 

Shannon Leto într-un exce-

lent show 30 Seconds to Mars. 

Inspirat de energia fanilor pre-

zenţi, Jared Leto a ales să îm-

partă scena cu câteva zeci din-

tre aceştia, pe care i-a invitat 

pe rând să urce alături de el. 

Nu doar ei au trăit însă show-ul 

la cote maxime, fi indcă zeci 

de mii de oameni au cântat 

într-un singur glas. Prin bu-

curia şi emoţia lor, fanii au 

demonstrat că nu există gra-

niţe reale între artişti şi pu-

blic, între scenă şi spaţiul din 

faţa acesteia, atunci când cre-

dem în puterea muzicii de a 

ne uni şi a ne aduce mai 

aproape unul de celălalt. Ul-

timele minute pe Main Stage 

by Orange au aparţinut, ast-

fel, unor tineri veniţi din în-

treaga ţară, iar aceste mo-

mente au confi rmat din nou 

ceea ce organizatorii afi rmă 

de la prima ediţie: publicul 

Electric Castle merită să stea 

în lumina refl ectoarelor.

A fost o ultimă seară mar-

cată de premiere muzicale, la 

fel ca întreaga ediţie. Trupa 

indie canadiană Metric a re-

uşit să creeze un spectacol pe 

măsura experienţei lor de li-

ve de peste două decenii, iar 

Hangarul a fost permanent 

plin, Viagra Boys şi Tokimon-

sta fi ind cele mai aşteptate 

act-uri ale serii.

„Se vorbeşte despre acest 

festival peste tot în lume”, spu-

nea, duminică seara, vedeta 

americană Jared Leto. Cu aju-

torul celor 231.000 de partici-

panţi prezenţi în cele 5 zile ale 

ediţiei, Electric Castle va con-

tinua să ajungă în gândurile a 

milioane de oameni de pe toa-

te continentele. Cei peste 250 

de artişti care au susţinut 

show-uri pe cele zece scene 

ale festivalului vor rămâne, cel 

puţin o perioadă, în zona de 

favoriţi din playlist-urile co-

munităţii Electric Castle. Poa-

te cel mai mare câştig este des-

coperirea unor tineri artişti ro-

mâni care merită o susţinere 

pe măsura talentului lor, iar 

organizatorii speră că platfor-

ma care le-a fost oferită în ce-

le 5 zile de festival le va da un 

avânt în carieră.

Pentru organizatori, urmea-

ză câteva săptămâni intense 

în care sute de oameni vor 

continua să lucreze astfel ca 

domeniul Banffy să rămână 

impecabil. Pentru tot restul 

anului, castelul îşi va conti-

nua planurile de reabilitare, 

lucru posibil atât prin contri-

buţiile aduse de către festival, 

cât şi prin donaţiile făcute di-

rect de către participanţi în 

campania de reciclare selec-

tivă. Sumele strânse în urma 

acestei campanii vor fi  anun-

ţate în zilele ce urmează.

EC #8 este mai aproape, 

deja, cu o zi. Organizatorii 

au pus în vânzare luni pri-

mele abonamente pentru 

ediţia din 2020, detaliile pu-

tând fi găsit, pe site-ul ofi-

cial al festivalului.

Publicul de la Electric Castle, pe scenă cu Jared Leto. 
S-au pus în vânzare abonamentele pentru ediţia din 2020 a festivalului.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Alisia are doar 13 ani, iar 

în urmă cu doi ani şi-a 

descoperit pasiunea pen-

tru sport. A învăţat singu-

ră, acasă, cum se fac exer-

ciţiile, iar acum a ajuns să 

facă peste 100 de fl otări şi 

peste 500 de genofl exiuni.

Alisia Perşa are doar 13 

ani, este clujeancă şi a termi-

nat clasa a VII-a la Liceul de 

Informatică „Tiberiu Popovi-

ciu”. Este bună la învăţătură, 

terminând a patra la ea în cla-

să, cu media 9,76. La prima 

vedere, pare o fetiţă ca orica-

re alta. Însă, dacă te uiţi mai 

atent, îi vezi musculatura for-

mată, fi indcă Alisia face sport 

în fi ecare zi.

Exemplu din familie

Totul a început când mama 

Alisiei a început să meargă la 

o sală de sport. Uneori, făcea 

exerciţiile şi acasă, iar fi ica ei 

i s-a alăturat. De la ceea ce pă-

rea a fi  doar un joc atunci, s-a 

ajuns la o mare pasiune.

„Am început să fac sport 

după câteva luni după ce a 

început mami. Ea mergea la 

sală, dar din când în când fă-

cea unele exerciţii şi acasă. În 

acea perioadă eu stăteam mult 

la calculator. Încetişor am în-

ceput să fac exerciţii cu mami”, 

povesteşte Alisia.

Fiindcă după o vreme a 

început să simtă nevoia unor 

exerciţii mai complexe, a în-

ceput să urmărească fi lmule-

ţe pe internet, reuşind apoi 

să uimească pe toată lumea 

cu rezistenţa ei.

„Aşa m-am apucat de Ca-

listhenics/Street Workout. 

Mami mă susţine, îmi cumpă-

ră accesoriile de care am ne-

voie. Prima mea experienţă cu 

publicul a fost la sală unde 

mergea mami, acolo am stat 

30 de minute în Plank (n.red 

planşă)”, îşi aminteşte fetiţa.

Planşa este un exerciţiu ca-

re este simplu de executat, 

dar lucrează toate grupele de 

muşchi din zona abdomenu-

lui şi cea lombară, precum şi 

anumite grupe de muşchi ale 

braţelor şi picioarelor. Deşi es-

te simplu de executat, are un 

nivel de difi cultate sporit. Tre-

buie să menţii corpul în linie 

dreaptă, fără să cobori bazi-

nul, iar privirea trebuie să fi e 

îndreptată spre podea.

Calisthenics/Street Work-

out este un antrenament cu 

greutatea corpului. Există o 

multitudine de exerciții cu pro-

pria greutate, prin care se pot 

lucra şi modela absolut toate 

grupele de muşchi. Exemplu: 

fl otări (plus diferite modali-

tăţi pentru tonifi carea pieptu-

lui, tricepsului), tracţiuni (plus 

diferite prize pentru spate şi 

bicepşi), genufl exiuni pentru 

picioare, exerciţii cardio pre-

cum, alergare pe loc (sau cu 

genunchii la piept).

Sport în fi ecare zi

Astfel, Alisia a ajuns să 

se antreneze zilnic, încer-

când exerciţii din ce în ce 

mai complexe.

„Mă antrenez în fi ecare zi 

acasă, aproape de câte ori trec 

pe lângă bara de tracţiuni sau 

când simt nevoie (asta se în-

tâmplă destul de des). Câte-

odată îmi chem prietenele la 

mine ca să stea să povestim 

în timp ce fac. Sunt zile când 

le pun şi pe ele să facă. Une-

ori vine surioara mea şi stă 

cu mine. Ea mă fi lmează ca 

să văd dacă fac corect exerci-

ţiul”, spune Alisia.

De vreo două luni, Alisia 

mărturiseşte că i s-a schimbat 

puţin programul. Merge de 

luni până vineri la o sală de 

sport şi este antrenată de Per-

sonal Trainerul Tiberiu Băiţă, 

care a fost surprins de micu-

ţă, când a văzut-o ce exerci-

ţii poate să facă, în cadrul 

unui festival dedicat sportu-

lui care a avut loc în Cluj-Nap-

ca în urmă cu puţin timp. Ali-

sia spune că sala de sport es-

te „terenul ei de joacă”.

A uimit sute 
de persoane la Sibiu

Tânăra clujeancă a reuşit 

să uimească toţi concurenţii 

de la un festival de street work-

out la Sibiu, reuşind să facă 

109 fl otări şi 510 genofl exiuni. 

De asemenea, a câştigat una 

dintre cele mai difi cile probe, 

reuşind să stea 13 minute şi 

31 de secunde în plank.

O clujeancă de doar 13 ani, fenomen sportiv!
Tânăra sportivă Alisia Perşa reușește să facă 100 de flotări şi 500 de genoflexiuni

Alessia face sport în fi ecare zi și încearcă mereu exerciții cat mai complexe
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Cinci milioane de bulgari au 

afl at, în weekend, că infor-

maţiile lor personale au fost 

furate de hackeri din regis-

trul de impozite al ţării

Într-o ţară cu o populaţie 

de doar 7 milioane, anvergu-

ra breşei informatice arată că 

aproape toată populaţia adul-

tă a Bulgariei a fost afectată.

„Ar trebui ca toţi să fi m fu-

rioşi. Datele noastre sunt acum 

disponibile oricui. Multe per-

soane se afl ă acum în pose-

sie fi şierelor cu informaţiile 

noastre persoane şi nu doar 

în Bulgaria”, spune Asen Ge-

nov, blogger şi analist politic 

bulgar. Genov este s-a con-

vins că informaţiile sale au 

fost furate după ce le-a găsit 

încărcate pe internet

Breşa este extraordinară, 

dar nu fără asemănare. Baze-

le de date guvernamentale 

sunt o mină de aur pentru 

hackeri pentru că ele conţin 

o cantitate imensă de infor-

maţii care pot fi  utile în anii 

ce vor veni, spun experţii.

„Fiecare dintre noi îşi poa-

te face parolele mai lungi şi 

mai complicate, însă datele 

pe care le deţine guvernul 

sunt lucruri care nu se vor 

schimbă”, a explicat Guz 

Bunker, expert în securitatea 

informaţiei la Clearswift, o 

fi rmă care se ocupă de secu-

ritate cibernetică.

Paradisul hackerilor
Breşele informatice erau, 

în trecut, apanajul hackeri-

lor experimentaţi. Acum, de-

vine din ce în ce mai uşor şi 

pentru hackerii cu mai puţi-

nă îndemânare să pună în a-

plicare operaţiuni de sparge-

re a sistemelor informatice. 

Instrumentele care pot pro-

duce aceste breşe şi progra-

me de tip malware sunt acum 

disponibile din ce în ce mai 

uşor pe dark web, fapt ce fa-

ce posibil ca până şi hacke-

rii amatori să fi e capabili să 

producă prejudicii enorme.

Legea protecţiei datelor in-

formatice care a intrat în vigoa-

re în Uniunea Europeană anul 

trecut a pus o nouă greutate pe 

cei care colectează şi stochea-

ză date personale. Amenzile 

pentru cei care gestionează 

prost informaţie confi denţială 

sunt şi ele destul de mari, fapt 

ce va face ca guvernul Bulga-

riei să fi e în situaţia de a se 

amenda pe sine pentru breşă.

Ideea că guvernele ar trebui 

să înceapă să-şi îmbunătăţeas-

că securitatea cibernetică nu 

este, însă, una nouă. Experţii 

au sunat alarma în ceea ce pri-

veşte această problemă de mul-

tă vreme.Departamentul pen-

tru problemele veteranilor al 

guvernului american s-a con-

fruntat cu o breşă a sistemu-

lui informatic importantă în 

2006, atunci când datele a 26 

de milioane de veterani şi per-

sonal militar au fost furate.

Sistemele informatice de-

păşite sunt, de cele mai mul-

te ori, problema. Unele guver-

ne au folosit serviciile com-

paniilor private pentru a ges-

tiona informaţia colectată.

Breşa informatică, 
un moment stânjenitor 
pentru guvernul bulgar

Un angajat în sistemul de 

securitate cibernetică de 20 de 

ani a fost arestat de poliţia bul-

gară, suspectat că ar fi  fost au-

torul spargerii sistemului infor-

matic. Calculatorul şi progra-

mul folosit pentru a ataca ba-

za de date au fost cele care i-au 

convins pe procurorii de caz.

Tânărul a fost reţinut, iar po-

liţia a confi scat echipamentul 

afl at în posesia acestui, inclu-

siv telefoane mobile, calculatoa-

re şi dispozitive de stocare. Da-

că va fi  condamnat, ar putea 

petrece 8 ani în închisoare.

„Este mult prea devreme 

pentru a ne da seama ce s-a 

întâmplat cu adevărat, dar din 

perspectivă politică tot episo-

dul este foarte stânjenitor pen-

tru guvern”, a declarat Desis-

lava Krusteva, avocată.

Episodul este cu atât mai 

neplăcut cu cât nu este prima 

oara când Bulgaria cade vic-

timă unui astfel de atac. 

5 milioane de bulgari s-au trezit cu informaţiile furate

În Milano nu se mai poate 

circula cu maşini diesel 

Euro 3, în timp ce Madridul 

şi Parisul vor interzice din 

2025 maşinile pe motorină. 

În Londra, şoferii care 

au maşini diesel mai vechi 

de 11 ani trebuie să plăteas-

că o taxă suplimentară.

În Italia, lupta cu poluarea 

a intrat într-o nouă fază. Exis-

tă limite permanente pentru 

trafi cul din regiunile Piemont, 

Lombardia, Veneto şi Emilia 

Romagna. De la începutul anu-

lui, este interzisă circulaţia în 

weekend pentru maşinile die-

sel Euro3. Asta în timp ce în 

cursul săptămânii, restricţia 

se aplică în intervalul orar 

7:30 – 19:30.

În Milano, primăria are pla-

nuri mari pentru următorii ani. 

„Din 2020, nu se va mai intra 

în Milano cu Diesel Euro 4, 

din 2022 cu Diesel Euro 5 şi 

din 2025 cu Diesel Euro 6. Vor 

fi  şi bonusuri, sunt permise 50 

de intrări în primul an de la 

activarea fi ecărei restricţii.”

Beppe Sala, primar Mila-

no: „Nicio decizie politică nu 

poate fi  pe placul tuturor, dar 

ni se pare măsura cea mai 

corectă. Trebuie să precizez 

că eu şi administraţia mea ne 

gândim la mediu. Este o ale-

gere politică profundă, dar 

milanezii vor decide dacă 

sunt de acord sau nu. Noi 

mergem înainte”.

La fel de îngrijorate sunt şi 

autorităţile din Franţa. Hexa-

gonul este sufocat de maşini-

le pe carburanţi, care repre-

zintă 94% din vânzările de 

autoturisme. Numai în Paris 

circulă zilnic 600.000 de ma-

şini, iar poluarea atinge cote 

îngrijorătoare.

„Politicienii din Hexagon 

au adoptat o lege prin care 

vânzarea de automobile pe 

benzină, motorină sau gaz va 

fi  interzisă începând cu 2040. 

Planul este ca până în 2050 să 

nu mai existe automobile ca-

re folosesc carburanţi”. În fa-

ţa poluării excesive, Londra a 

impus o nouă taxă. Proprieta-

rii maşinilor pe benzină fabri-

cate înainte de 2006 şi ai ce-

lor diesel de dinainte de 2015 

vor plăti aproape 13 lire pe zi. 

Iar camioanele şi autobuzele 

vor fi  taxate cu 116 lire.

Sadiq Khan, primarul Lon-

drei: „În fi ecare zi, patru lon-

donezi, printre care şi copii, 

sunt spitalizaţi din cauza sla-

bei calităţi a aerului. Adulţii 

au probleme de sănătate de 

la astm până la boli de ini-

mă, demenţă şi cancer, având 

drept cauză directă calitatea 

aerului. Ei costă economia 

Londrei 3,7 miliarde de lire 

pe an, economia naţională – 

20 de miliarde de lire pe an, 

deci avem o criză de sănăta-

te publică.”

În Madrid, unul dintre ora-

şele europene cu cel mai ridi-

cat nivel de dioxid de azot, 

mii de oameni au ieşit în stra-

dă după o decizie controver-

sată a primăriei. Edilul a de-

cis să nu-i mai amendeze pe 

şoferii care intră în centrul 

oraşului cu maşini care au un 

nivel ridicat de poluare. Asta 

în contextul în care Uniunea 

Europeană a ameninţat statul 

iberic cu sancţiuni dacă nu 

respectă standardele de cali-

tate a aerului.

Ce trebuie să ştiţi dacă mergeţi 
cu maşina în Italia, Franţa sau Spania
În multe ţări, lucrurile s-au schimbat după scandalul emisiilor poluante de la Volkswagen, din 2015

Până în 2050 Franța vrea să renunțe la automobilele care folosesc carburanți
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Infractorii cibernetici au 

reuşit să creeze o aplica-

ţie care pretinde a fi  ver-

siunea certifi cată FaceApp 

şi prin care aceştia infec-

tează dispozitivele cu 

malware, avertizează spe-

cialiştii Kaspersky Lab.

Virusul care intră în dispo-

zitivele utilizatorilor, prin inter-

mediul aplicaţiei false FaceA-

pp, este un modul adware bo-

tezat MobiDash. Odată ce apli-

caţia este descărcată din surse 

neofi ciale şi instalată, aceasta 

simulează o eroare şi este eli-

minată. În realitate, un modul 

malware din aplicaţie rămâne, 

discret, pe dispozitivul utiliza-

torului, afi şând reclame.

„Persoanele din spatele Mo-

biDash îşi ascund adesea mo-

dulul adware în aplicaţii şi ser-

vicii populare. Asta înseamnă 

că acţiunile versiunii false de 

FaceApp s-ar putea intensifi -

ca, mai ales dacă luăm în con-

siderare sutele de ţinte, în doar 

câteva zile. Le recomandăm 

utilizatorilor să nu descarce 

aplicaţii din surse neofi ciale şi 

să instaleze soluţii de securi-

tate pe dispozitivele lor pen-

tru a evita orice probleme”, 

explică Igor Golovin, security 

researcher la Kaspersky. Con-

form datelor Kaspersky, apro-

ximativ 500 de utilizatori u-

nici au întâmpinat această 

problema numai în ultimele 

două zile, primele detecţii fi -

ind semnalate pe data de 7 

iulie. În urma cercetărilor, au 

fost identifi cate aproape 800 

de module diferite.

Aplicaţia FaceApp, care le 

permite utilizatorilor să-şi mo-

difi ce chipul în fotografi i, fă-

cându-i mai tineri, mai bă-

trâni sau mai atrăgători, şi ca-

re a devenit recent extrem de 

populară pe reţelele sociale, 

a făcut miercuri obiectul mai 

multor avertismente în State-

le Unite şi Marea Britanie, un 

senator american democrat 

cerând chiar o investigaţie a 

poliţiei în legătură cu „riscu-

rile pentru securitatea naţio-

nală şi viaţa privată” pe care 

le reprezintă utilizarea aces-

tei aplicaţii, au relatat, joi, 

AFP şi Reuters.

Creată de societatea rusă 

Wireless Lab, această aplica-

ţie propusă în versiune gratu-

ită există din 2017, însă a de-

venit extrem de populară da-

torită funcţiei de îmbătrânire 

a chipului. Fotografi i cu feţe-

le îmbătrânite ale unor cele-

brităţi, precum cântăreţul Dra-

ke, rapperiţa Cardi B sau cam-

pionul NBA Stephen Curry, şi 

ale unor necunoscuţi cu ri-

duri şi părul alb, s-au răspân-

dit cu viteză pe Internet.

FaceApp este în prezent cea 

mai descărcată aplicaţie gratui-

tă de pe Google Play, cu peste 

100 de milioane de utilizatori.

Aplicaţia permite descăr-

carea unei fotografi i a utili-

zatorului şi modifi carea a-

cesteia cu ajutorul inteligen-

ţei artifi ciale pentru a-i adă-

uga un zâmbet, a-l face mai 

tânăr, mai bătrân, mai atră-

gător sau pentru a-i modifi -

ca culoarea tenului.

Wireless Lab, înfi inţată în 

St. Petersburg, are în prezent 

sediul în Skolkovo, un parc de 

activităţi de înaltă tehnologie 

lângă Moscova, numit adesea 

„Silicon Valley din Rusia”.

O falsă aplicaţie FaceApp infectează 
utilizatorii cu un modul adware

Google lucrează din greu 

la viitorul său smartphone 

de top, iar Google Pixel 4 

ar trebui să vină cu câteva 

specifi caţii interesante.

Google nu prea ştie să ţi-

nă secrete în legătură cu te-

lefoanele sale. Pixel 3a a ajuns 

pe internet cu mult timp îna-

inte de lansarea ofi cială, iar 

acelaşi lucru pare să fi e ca-

zul şi pentru Pixel 4. Google 

chiar a publicat în iunie pe 

Twitter prima poză ofi cială 

cu noul Pixel.

Aşadar, ştim chiar de la 

sursă că Pixel 4 va fi  primul 

telefon al gigantului american 

care va avea două camere fo-

to pe spate. Primele informa-

ţii indică faptul că telefonul 

va avea un senzor wide şi 

unul zoom, scrie playtech.ro.

În partea din faţă vor fi 

tot două camere foto, înso-

ţite de mai mulţi senzori, 

ceea ce sugerează faptul că 

Google vrea să implemente-

ze propriul sistem de auten-

tificare facială precum cel 

regăsit pe iPhone. Un alt lu-

cru care sugerează asta es-

te lipsa unui senzor de am-

prentă de pe spate (sau poa-

te Google implementează 

unul în ecran).

Compania renunţă la ecra-

nul decupat de pe Pixel 3, 

în favoarea unui design cla-

sic, dar care vine cu tehno-

logie nouă. În partea de sus 

a telefonului ar putea fi  as-

cuns şi un senzor de detec-

tare a gesturilor. Astfel, ai 

putea folosi telefonul fără 

să-l atingi. Probabil va fi  ce-

va similar cu ceea ce am vă-

zut pe LG G8.

Vor exista două variante 

pentru acest model de tele-

fon. Pixel 4 va avea un ecran 

de 5,6 inci sau de 5,8 inci, 

în timp ce Pixel 4 XL va avea 

un display cu diagonala de 

6,2 inci sau 6,4 inci. Este de 

aşteptat ca telefonul Google 

Pixel 4 să aibă un Snapdra-

gon 855, 6 sau 8 GB memo-

rie RAM, un spaţiu de sto-

care între 128 şi 512 GB, în-

să fără mufă de căşti şi fără 

suport pentru un card de me-

morie microSD.

În mod tradiţional, Go-

ogle a lansat seria de 

smartphone-uri Pixel în 

toamna anului şi este de aş-

teptat ca Google Pixel 4 să 

fie anunţate la începutul lu-

nii octombrie. Excepţie a fă-

cut seria de telefoane Pixel 

3a, ce a fost lansată la în-

ceputul acestei veri.

În ceea ce priveşte cos-

turile, telefoanele Pixel s-au 

scumpit în fiecare an, iar 

Pixel 4 XL ar putea fi pri-

mul telefon al Google care 

să depăşească borna de 1000 

de euro.

Când va fi lansat 
Google Pixel 4? 

Odată instalată pe telefon, 

aplicaţia oferă şi informa-

ţii despre vreme sau despre 

apa mării. Deocamdată, 

aplicaţia are integrate plajele 

din Constanţa şi Mamaia.

Potrivit dezvoltatorilor, apli-

caţia lansată, vineri, la Con-

stanţa, este în primul rând un 

instrument de ajutor, pe lângă 

serviciile de salvamar, aceasta 

punând la dispoziţia tuturor ce-

lor care vor să se bucure de 

plajă şi mare un mod rapid de 

informare şi de raportare a si-

tuaţiilor critice din zonă.

Cei care vor instala aplica-

ţia vor putea, prin serviciul 

de localizare, să primească in-

formaţii despre steagul arbo-

rat de salvamari în zona în 

care se afl ă, dar şi diferite aler-

te pentru a semnala starea de 

siguranţă sau de pericol.

„Această aplicaţie a fost cre-

ată să vină în sprijinul turişti-

lor. Oamenii să fi e bine infor-

maţi atunci când vin la îmbă-

iere, să ştie cum să aibă com-

portamentul adecvat pe plajă, 

să nu îşi pună viaţa în pericol 

pentru că apa este un mediu 

periculos. (…) Suntem în pas 

şi noi cu tehnologia pentru a 

ajunge cât mai repede la ei in-

formaţia. De exemplu, servi-

ciul salvamar are culorile ro-

şu şi galben. Plaja este supra-

vegheată în momentul în ca-

re s-a arborat acest steag, când 

s-a arborat steagul galben es-

te recomandat doar celor ex-

perimentaţi. Rolul acestei apli-

caţii este să îi atenţioneze că 

s-a arborat steagul galben şi 

începe să fi e pericol în apă. În 

momentul în care s-a arborat 

steagul roşu, este interzis la 

scăldat. Turistul, într-un timp 

foarte scurt, va fi  informat că 

este pericol în apă şi să nu mai 

intre la scăldat, să nu mai la-

se copiii nesupravegheaţi pen-

tru că cei mici nu ştiu, ei vor 

să se ducă în apă. Sunt foarte 

mulţi care ignoră acest sfat şi 

avem situaţii în care nu mai 

putem face nimic”, a declarat 

Gabriel Culea, coordonatorul 

Serviciului de Salvamar din 

Constanţa şi Mamaia.

Aplicaţia alertează 
turiştii dacă vremea 
le pune viaţa în pericol

De asemenea, Sea Status 

alertează turiştii în situaţia în 

care condiţiile meteo pun în 

pericol viaţa celor afl aţi pe li-

toral, iar prin intermediul apli-

caţiei poate fi  apelat şi numă-

rul de urgenţă 112, în cazul 

în care este necesară prezen-

ta salvamarilor, a paramedi-

cilor SMURD şi a scafandrilor 

de la ISU Dobrogea.

Între informaţiile utile ce 

pot fi  găsite în aplicaţie se nu-

mără şi cele despre despre tem-

peratura aerului, viteza şi di-

recţia vântului, temperatura 

apei, înălţimea valurilor şi sta-

rea mării, sfaturi pentru salva-

rea unei persoane de la înec, 

sfaturi pentru cei care supra-

veghează copiii afl aţi la malul 

mării, ori distanţa sigură de î-

not faţă de malul mării.

În prezent, Sea Status are in-

tegrate plajele din Constanţa şi 

Mamaia, dar va fi  extinsă anul 

viitor pentru întreg litoralul, aco-

lo unde sunt plaje supraveghea-

te ofi cial de salvamari.

S-a lansat aplicaţia 
care te salvează de la înec
Aplicația te alertează dacă se schimbă vremea, dacă marea 
e agitată sau dacă salvamarii au pus steagul roșu

Cei care vor instala aplicaţia vor putea, prin serviciul de localizare, să primească informaţii despre steagul 
arborat de salvamari în zona în care se afl ă
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (5.7)

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, decomandat, suprafaţa 52 
mp, et. 1, str. Teleorman, mobi-
lat, utilat, preţ 86.000 euro, ne-
gociabil. Informaţii și alte detalii 
la tel. 0740-694047.

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, de-
comandat, mobilat, utilat, ideal 
pentru locuinţă închiriere, inves-
tiţie. Apartamentul este compus 
din 2 camere, 1 living, 1 bucăta-
rie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de 
depozitare, loc de parcare cu CF. 
Pret 119.900 Euro, negociabil. 
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (6.7)

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (6.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (6.7)

¤ Vând casă cu grădină în co-
muna Vorniceni, str. Uzinei, ju-
deţul Botoșani, cu multe auxili-
are pe lângă casă. Pentru infor-
maţii suplimentare și alte detalii 
sunaţi la tel. 0763-769120.

TERENURI

¤ Vand teren marisel 12200 
mp.intravilan,zona de case. Car-
te funciara,curent electric,apa.
front 90 m la drumul principal. 
Pret 4 euro mp. Tel 0752371454

¤ 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.

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 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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii, 
căutăm o garsonieră de închiri-
at fără mobilă sau semimobilat 
pe termen lung. Așteptăm tele-
foane pe nr. 0746-499960 sau 
0759-663204.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. Ce-
rem și oferim seriozitate. Pentru 
informaţiile suplimentare ape-
laţi la tel. 0742-431611.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

bere), experienţă în domeniu. 
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 0745-50131

SERVICII

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

Execut lucrări, intervenții, 
reparații. Aragaze, 
obiecte sanitare, 

convectoare,
mașini de spălat, boilere, 
centrale, teracote, cabine 

de duș, etc.
Informații suplimentare 
la telefon 0740-252139.

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (6.7)

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

jgheaburi burlane, placări 
cu polistiren, fi nisaje 
interioare, reparaţii 

hornuri, construcţii de la 
”A“ la ”Z”.

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (5.15)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (6.7)

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare 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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la tel. 
0745-993104.

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 
gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-

fon 0740-694047.

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (5.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (5.7)

¤ De vânzare TV PANASONIC, 
preţ 300 RON. Prioritate au stu-
denţii și pensionarii. Informaţii și 
detalalii la tel. 0721-356827 sau 
0364-143746.

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(5.7)

MOBILIER

¤ Vând moblier de cameră şi col-
ţar în stare foarte bună, preţ foar-
te avantajos. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la telefon 
0744-702473, după ora 12.

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

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând canapea de două persoane 
și 2 două fotolii. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), panso-
nate și etichetate, an 1917, mo-
del cu dungi, stare foarte bună. 
Pentru informaţiiși detalii sunaţi 
la tel. 0743-853630. (5.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (5.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (5.7)

¤ Vând găini oătoare sub un an, 
rasa LOHMANN, preţ 15 lei re-
spectiv 12 lei. Informaţii supli-
mentare la telefon 0745-265436.

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetăţean străin pentru relaţie 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligaţii. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 
0743-492064. (5.7)

PIERDERI

¤ SILKA ECO PAPER S.R.L., cu 
sediul În Cluj-Napoca, str. 
Buhuș i, nr. 12, ap. 1, jud. Cluj, 
înregistrată în Registrul Comer-
ţului sub nr. J12/1526/2007, a-
vând C.U.I. 21469922, legal re-
prezentată prin Balaș  Ioan Nico-
lae, în calitate de administrator, 
declarăm pierdut Certifi catul 
constatator, emis în baza decla-
raţiei pe propria răspundere nr. 
21293 din 23.02.2009, aferent 
activităţilor declarate la sediul 
secundar al subscrisei, deschis 
în Floresti, str. Avram Iancu, nr. 
115, jud. Cluj. Se declară nul.

ANUNŢURI DE URBANISM

SAMOILĂ DAMŞA ŞI ASOCIAŢII din Cluj-Napoca anun-
ţă iniţierea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul: Plan 
Urbanistic Zonal, str. Mihai Romanu, f.nr, Cluj-Napoca.

Consultarea propunerii se poate face în cadrul Primări-
ei Cluj-Napoca, Compartimentul Strategii Urbane, cam. 62, 
telefon 0264-59.60.30.

BRICIU RAUL anunţă iniţierea Planului Urbanistic De-
taliu: Construire imobil locuinţe colective cu parter comer-
cial, împrejmuire, amenajare exterioară, racorduri şi bran-
şamente la utilităţi, str. Someșului nr. 15-21, Cluj Napoca, 
jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

S.C. HEXAGON CITY S.R.L. anunţă iniţierea Pla-
nului Urbanistic Zonal: CONSTRUIRE ANSAMBLU FUNCŢI-
UNI MIXTE: COMERŢ, SERVICII, FUNCŢIUNI TERŢIARE, LO-
CUINŢE COLECTIVE, str. Someșului nr. 15-21, Cluj Napo-
ca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 77173 din 19.12.2006 al so-
cietăţii LIMBURG IMMOBILIARE 
S.R.L.. Îl declarăm nul.

¤ Banca Transilvania SA declară 
pierdute certifi catele constata-
toare eliberate de ORC de pe 
lângă Tribunalul Cluj pentru au-
torizarea următoarelor unităţi 
teritoriale:
1. Agenţiei „Gruia” din Munici-
piul Cluj-Napoca, Str. Gruia, Nr. 
2, Judeţ Cluj
2. Agenţia “Delfi nului” din Mun. 
București, Sector 2, Șos. Panteli-
mon, Nr. 243, Bloc 52, Etaj P
Le declarăm nule

AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecția 

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifică-
rile și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 
STUDIO IMPRESS DESIGN S.R.L. anunță începe-
rea demersurilor în vederea obținerii autorizației de me-
diu pentru obiectivul ”Alte activităţi de tipărire n.c. a – 
cod CAEN 1812“, din Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, 
nr. 47C1, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.30, marți-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNȚ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţa publicul 

interesat ca PUZ pentru construire 3 imobile de locuinţe 
colective cu regim de înălţime D+P+3E+Er, împrejmuire 
teren, racorduri şi branşamente la utilităţi, în comuna 
Florești, sat Florești, str. Eroilor FN, identifi cat prin C.F. 
77393, jud. Cluj, titular: S.C. VIALIS IMPEX S.R.L., 
nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmează a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, cod. 400609, ţel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-
mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între ore-
le 9-14 și vineri între orele 9-12, în termen de 10 zile ca-
lendaristice de la data apariţiei anunţului. 
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo

13:30 Lumea azi

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:10 Maghiara de pe unu

16:50 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo

18:00 Lumini și umbre: 
Partea II

19:00 Romani care au 
schimbat lumea

19:30 100 de povești despre 
Marea Unire

19:40 Sport Meteo

20:00 Telejurnal

21:00 România 9

22:10 Che

ANTENA 1

12:00 Observator

14:00 Surorile

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Poftiţi pe la noi!

23:00 Xtra Night Show

PO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Flirt la 40 de ani

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Nemuritorii 3D: 
Războiul Zeilor

23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

14:00 Camera de râs

14:30 Teleshopping

15:05 Cucoana Chiriţa

17:00 Elisa

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Asterix și Obelix contra 
lui Cezar

22:30 Focus din inima 
României

23:00 Acţiunea Autobuzul

KANAL D

13:00 În căutarea adevărului

15:00 Teo Show

17:00 Puterea dragostei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Mireasa din Istanbul

23:00 Vulturii de noapte

LOOK TV

13:00 Rezumatele Ligii I 
Betano

13:30 Teleshopping

14:30 Rezumate UEFA 
Champions League

15:00 Teleshopping

16:00 Matching Champions

17:00 Footbal Stars

17:30 Știrile Look Sport

18:00 Fotbal Liga 2: 
Metaloglobus – U Cluj

20:00 Fotbal Coppa Italia: 
Milan – Napoli

22:00 Știrile Look Sport

22:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
FC CFR Cluj - FC Dinamo 
București

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Grupul de distribuţie 
de automobile 

RENAULT – DACIA – NISSAN 
din Cluj Napoca 

angajează:

- MECANICI AUTO
- VOPSITORI AUTO
- TINICHIGII AUTO

- ELECTRONIȘTI
- INSPECTORI ITP

- AGENȚI DE VÂNZĂRI
- FEMEI DE SERVICIU

- AGENȚI DE PAZĂ

Vă rugăm să trimiteţi CV-urile dvs până la data 
de 02.08.2019 la următoarea adr: SC DACIA SERVICE 
CLUJ FELEAC SA, str. Calea Turzii nr. 253-255 sau la 
adresa de email: resurse_umane@otcgroup.ro, cu 
specifi carea postului pentru care aplicaţi. 

Relaţii suplimentare la telefon-0264/704744.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

avand ca domeniu de activitate salubritate și activităţi similare 
– anunta selectie pentru urmatoarele categorii de personal:

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

BENEFICII:
- Programul de lucru fl exibil, in functie de utilajul pe care 

va lucra persoana respectiva
- Se ofera tichete de masa in valoare de 10 lei / buc
- Posibilitate de avansare intr-un timp scurt
- Pentru persoanele care au domiciliul in alte judete ale tarii 

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00; Telefon: 
0264 / 456863 interior 120, email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ VÂNZARE FIRMĂ

S.C. INEUL S.R.L.
Str. Rahovei nr. 3, Năsăud, jud. Bistriţa-Năsăud

Obiectul principal de activitate: Fabricarea produselor
din beton pentru construcţii – 2361 (vezi www.ineul.ro)

- Teren 2,46 ha
- Staţie de betoane
- 5 hale de producţie (două fi ind dotate cu poduri rulante)
- 2 şoproane metalice
- Poligon prefabricate (dotat cu două macarale turn)
- Clădire corp administrativ
- Clădire poartă
- Atelier întreţinere
- Atelier prelucrări mecanice
- Laborator autorizat AFER
- Mijloace de transport
- Utilaje pentru construcţii
- Linie garaj CF proprie
- Stocuri de materiale, materii prime şi produse fi nite
- Facturi de încasat pentru produsele vândute
- Disponibilităţi băneşti în conturi

Societatea nu are credite angajate, 0 datorii la bugetele 
de stat și locale, 0 datorii către angajaţi, 0 datorii către 
furnizori, 0 datorii către asociaţi.

Societatea este activă având un număr de 25 angajaţi.

Nr. asociaţi: 23

Preţ: 2,5 milioane EURO + TVA.

VARIANTE: Vânzare integrală (2,5 mil. EUR +TVA) sau 
vânzare de părţi sociale

Relaţii suplimentare la tel.: 0744 595 300

LICITAȚIE PUBLICĂ

Locator: Comuna Căpușu Mare, cu sediul în sat Căpușu 
Mare nr. 24, jud Cluj, cod fi scal 5909401, tel/fax 0264-
350006, e-mail pcapusu@yahoo.com;

a) Obiectul și durata închirierii:

N r . 
Crt.

Imobil Suprafata 
mp.

Adresa Destinatie

1 Constructie 25 mp Comuna Căpușu Mare, 
sat Căpușu Mare, nr. 
148, jud. Cluj

Activități com-
erciale

pe o durată de 10 ani, cu posibilitate de prelungire 
conform HCL nr. 34/ 26.06.2019.

b) Locul procurării documentației: sediul locatorului, 
contra sumei de 10 Ron, achitat la caserie, începând cu 
data de 23.07.2019.

c) Data, ora, locul licitației: 20.08.2019, ora 10,00 la 
sediul locatorului din Căpușu Mare nr. 24, jud Cluj.

d) Documentele de participare se depun până la data 
de 19.08.2019 la sediul locatorului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Spitalul Municipal Gherla 
organizează concurs 

pentru ocuparea următorului
post în cadrul Compartimentului Neonatologie

- 1 post vacant de asistent medical generalist cu studii 
postliceale pe durată nedeterminată

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal 
Gherla, str.Horea nr.2, în data de 19.08.2019, ora 9 – 
proba scrisă și în data de 21.08.2019, ora 9 – interviul și 
proba practică.

Mai multe informaţii la telefon 0264 241914, pe site-ul 
Spitalului Municipal Gherla: spitalgherla.ro sau la Biroul 
Resurse Umane din cadrul Spitalului Municipal Gherla.
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Andra Moroianu, 
în echipa turneului 
la Euro U-19
Andra Moroianu, fosta hand-
balistă de la Universitatea 
Cluj, a fost desemnată cea 
mai bună extremă dreapta 
la Campionatul European fe-
minin U-19.
România a avut o comportare 
onorabilă la turneul disputat 
în Ungaria și a încheiat pe lo-
cul 5 după ce a învins Franţa și 
Danemarca în barajul pentru 
locurile 5-8. Handbalista legiti-
mată la la CS Gloria 2018 
Bistriţa a marcat 32 de goluri 
de-a lungul competiţiei ( 8 
Portugalia, 5 cu Seudia, 1 
Norvegia, 2 Spania, 3 Ungaria, 
7 Franţa și 6 Danemarca).
Moroianu a primit titlul de cea 
mai bună jucătoare a meciului 
câștigat cu 34-24 în faţa repre-
zentativei similare a 
Danemarcei.

Eugen Neagoe 
a suferit 
un stop cardiac

Eugen Neagoe, antrenorul 
Dinamo București, a suferit 
un stop cardiac, în timpul 
meciului cu Universitatea 
Craiova din etapa a 2-a din 
Liga 1.
În minutul 25 al partidei, arbi-
trul Istvan Kovacs a fl uierat în-
treruperea partidei și a permis 
intrarea ambulanţei pe teren 
până la banca tehnică a echipei 
Dinamo, unde antrenorul 
Eugen Neagoe era căzut în sta-
re de inconștienţă.
Tehnicianul a fost suit pe targă 
și urcat în ambulanţă unde i 
s-au acordat îngrijiri medicale 
de specialitate, medicii folosind 
și un defi brilator.
După aproximativ 15 minute, 
antrenorul dinamovist a părăsit 
Arena Naţională în ambulanţa 
în care i s-a acordat primul aju-
tor. Meciul s-a reluat de la sco-
rul de 0-0 după ce a plecat am-
bulanţa, iar Dinamo avea să 
piardă în cele din urmă cu 2-0 
după golurile marcate de Cristi 
Bărbut și Mihai Roman.

Roman Duşkov, 
medalie de bronz 
în finala CN
În perioada 18-21 iulie, Sala 
Polivalentă din Reșiţa a găz-
duit finala Campionatului 
Naţional de lupte pentru se-
niori, individual. Finala a 
adunat la start aproximativ 
300 de sportivi de la 60 de 
cluburi din toată ţara.
De la secţia de lupte a CS 
Universitatea Cluj au participat 
mai mulţi sportivi, ei fi ind însoţiţi 
de antrenorul Aurel Șuteu. Dintre 
ei doar Roman Dușkov a reușit 
să obţină medalia de bronz, la 
categoria 70 kg, și s-a mai clasat 
de două ori pe locul 5.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj s-a 

duelat duminică cu NK 

Krka, echipă din Liga 

a 2-a din Slovenia, pe sta-

dionul din Nove Mesto.

Formaţia pregătită de Cristi 

Dulca a făcut un meci remarca-

bil şi a reuşit să se impună cu 

5-2 după un meci în care Dorin 

Goga a marcat de două ori în 

prima jumătate de oră a meciu-

lui. Clujenii au început tare me-

ciul, iar veteranul echipei avea 

să deschidă scorul în minutul 8 

cu un lob superb de la aproxi-

mativ 11 metri. NK Krka a ega-

lat după 11 minute, dar trupa 

lui Dulca a mai marcat de do-

uă ori până la pauză prin Goga 

şi Gavra, ambii fi ind serviţi ide-

al de Pedro, iar tabela indica 

scorul de 3-1 pentru "U".

Cristi Dulca a schimbat ma-

siv la pauză şi le-a acordat mi-

nute egale majoritatea jucăto-

rilor, inclusiv puştilor din lot, 

dar cu toate astea Universita-

tea a dominat jocul în conti-

nuare. Ceitil a dus scorul la 

4-1 în minutul 68, în timp ce 

tânărul Dican avea să puncte-

ze şi el în minutul 81 al jocu-

lui cu o lovitură de cap. Krka 

a stabilit scorul fi nal cu o re-

uşită în minutul 86 al jocului 

pentru un 5-2 satisfăcător.

Universitatea Cluj a înce-

put meciul cu : Costa – Tel-

cean, Inacio, Kay, Taub – Ce-

itil – Pedro Mendes, Firmi-

no, Pop – Goga, Gavra

La pauză
Au ieşit: Jose Costa, Tel-

cean, Inacio, Pedro, Firmi-

no şi Goga.

Au intrat: Dur-Bozoan-

că, Florescu, Pîrvulescu, Ra-

fa, Vomir şi Dican

În repriza secundă au 
mai intrat: Burghele, Takac-

si, Berci şi Gorcea

„U” Cluj a făcut spectacol 
în al doilea amical din Slovenia

Richard evoluează pe pos-

tul de fundaş şi a absolvit 

colegiul McNeese State 

în 2012, dar nu a fost ales 

în draft. 

Americanul a jucat în 

D-League, iar în ultimele se-

zoame a evoluat în Belgia la 

Matrixx Magixx şi Chalons-Re-

ims Basket, în Franţa, acolo 

unde a avut o medie de 9.6 

puncte, 2.9 recuperări şi 2.1 

pase decisive. Richard a fost 

legitimat în sezonul 2017-2018 

la Joventut Badalona în Spa-

nia, iar în 32 de meciuri în 

Liga Endesva a avut medii de 

11.3 puncte, 3.2 recuperări 

şi 1.3 intercepţii. Richard a 

evoluat în ultimul sezon la 

Reggio Emilia după ce a fot 

legitimat cu un an înainte 

în Australia.

Rareş Uţă este o varian-

tă pentru regula U-23, el fi-

ind născut la pe 24 decem-

brie 1997 la Târgu Mureş. 

Pivotul de 2.12 a fost cres-

cut de Unicaja Malaga şi a 

jucat patru ori pentru spa-

nioli în Euroligă.Uţă a mai 

trecut pe la CB Clinicas Rin-

con Malaga, Coviran Grana-

da sau C.B. Valladolid.

Ultima dată, Rareş a ju-

cat la Zornotzka Saskibaloi 

Taldea, în LEB Oro, unul din-

tre eşaloanele inferioare din 

Spania. În 10 meciuri, cen-

trul a totalizat statistici de 

5.3 puncte şi 4.8 recuperări.

Rareş Uţă şi Patrick Richard 

se alătură astfel lui Brandyn 

Curry, Artis Ate şi Karlo Zga-

nec pe lista noilor veniţi în a-

ceastă vară la Universitatea 

Cluj. Cei 5 îi vor înlocui în 

formula clujenilor pe Vlad 

Moldoveanu, Kyndall Dkyes, 

Roland Torok, Aleksandar Ra-

sic şi Jonathan Washburn.

Patrick Richard şi Rareş Uţă, ultimele două 
transferuri de la U-BT Cluj-Napoca

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Campionii României 

vor da cel mai probabil 

peste Celtic Glasgow 

dacă trec de Maccabi 

Tel-Aviv, diferenţa dintre 

formaţia scoţiană şi cea 

estoniană fi ind uriaşă. 

Meciul tur se va disputa 

pe 6/7 august, în timp 

ce returul este programat 

pe 13 august.

Campioana României va 

juca miercuri, de la ora 21:00, 

primul meci al dublei manşe 

cu Maccabi Tel-Aviv în turul 

2 preliminar al Ligii Campio-

nilor. În schimb, dacă va fi  

eliminată de Maccabi Tel Aviv, 

CFR Cluj va ajunge în turul 3 

preliminar din Europa League. 

Acolo va întâlni câştigătoarea 

dintre SP Tre Penne (San Ma-

rino) şi Suduva (Lituania).

Formaţia pregătită de Dan 

Petrescu a reuşit să treacă cu 

mari emoţii de Astana şi plea-

că cu prima şansă în duelul 

cu formaţia israeliană, dar nu 

se va mai putea spune acest 

lucru şi în runda următoare 

dacă Celtic Glasgow va fi  echi-

pa care va veni în Gruia.

Celtic este a doua cea 

mai titrată echipă scoţiană 

după Glasgow Rangers şi se 

laudă în acest moment cu 

nu mai puţin de 50 de ti-

tluri de campioană şi 39 de 

Cupe ale Scoţiei. Celtic a 

câştigat Cupa Europei în 

anii 70' şi a jucat finala Cu-

pei UEFA în sezonul 

2002-2003, fiind învinsă 

atunci de FC Porto.

Campioana Scoţiei are în 

acest moment un lot cotat la 

66,5 de milioane de euro şi 

a plătit în această vară 8 mi-

lioane de euro pe fundaşul 

francez Cristopher Julien de 

la Toulouse. Celtic l-a achi-

ziţionat şi pe Bolibolingoli 

de la Rapid Viena pentru 3,5 

milioane de euro după ce i-a 

pierdut pe Michael Lustig şi 

Derick Boyota, ambii plecând 

liberi de contract.

Scoţienii au ajuns până 

în fazele eliminatorii ale Eu-

ropa League în ultimii doi 

ani, iar în această vară au 

trecut de FK Sarajevo cu 5-2 

la general în primul tur. Cel-

tic îşi dispută meciurile de 

pe teren propriu pe stadio-

nul Celtic Park, un stadion 

cu o capacitate de 60.000 

de locuri pe care fanii "ve-

zilor" le umplu la fiecare 

meci important.

Ajax Amsterdam, forma-

ţia la care evoluează Răzvan 

Marin, a dat peste cel mai 

greu adversar posibil din lis-

ta echipelor care nu sunt capi 

de serie. Formaţia olandeză 

se va duela cu PAOK Salo-

nic, echipă care a evoluat în 

această vară pe Cluj Arena 

într-un meci amical care a 

sărbătorit 100 de ani de la 

înfi nţarea Universităţii Cluj.

CFR Cluj - Celtic Glasgow, 
în turul 3 al Ligii Campionilor?
Dacă trece de Maccabi Tel-Aviv, CFR Cluj va juca împotriva învingătoarei meciului dintre 
Nomme Kalju şi Celtic Glasgow în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Campioana României va juca miercuri, de la ora 21:00

•PAOK Salonic - Ajax

•FK Sutjeska/APOEL - Dundalk/Qarabag 

•FC Saburtalo/Dinamo Zagreb - Ferencvaros/
Valletta FC 

•Steaua Roșie Belgrad/HJK Helsinki - The 
New Saints/FC Copenhaga 

•NK Maribor/AIK Stockholm - Bate Borisov/
Rosenborg

Tabloul complet în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor
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