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Plecare cu răsunet 
din UDMR!
Fostul senator Eckstein Kovacs Peter a 
anunţat că demisionează din UDMR după 
28 de ani.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Strada Soporului sare 
de la modernizare
Asfaltarea străzii Soporului este amânată 
de 20 de ani. În fi ecare an, Primăria a pro-
mis lucrări de modernizare.  Pagina 6

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

EDUCAŢIE

Astăzi încep probele scrise 
ale bacalaureatului 2018

ACTUALITATE

Tânăr lovit de fulger în timp ce lucra 
pe timp de furtună

Examenul de Bacalaureat 
2018 începe astăzi. Prima pro-
bă va fi  la Limba şi Literatura 
Română, urmând apoi cea la 
Limba şi Literatura maternă, 
marţi, 26 iunie, iar proba obli-
gatorie a profi lului se va desfă-
şura miercuri, 27 iunie. Ultima 
proba, cea la alegerea profi lu-
lui, va fi  pe 28 iunie.

Pe 25 iunie, absolvenţii de li-
ceu dau examenul scris la lim-
ba şi literatura română, urmat, 
pe 26 iunie, de proba la Limba 
şi Literatura maternă, respecti-
ve maghiară, germană, sârbă, 
slovacă, croată, turcă, ucrainea-
nă sau italiană.

Pe 27 iunie se va desfăşura 
proba obligatorie de profi l, adi-
că, matematică sau istorie şi ul-

tima probă este cea la alegere, 
în funcţie de specializare şi es-
te susţinută pe 28 iunie.

Conform Ministerului Edu-
caţiei Naţionale, pentru susţi-
nerea probelor scrise, în cele 
440 de centre de examen, s-au 
înscris 136.871 de elevi, din-
tre care 118.856 sunt absol-
venţi ai promoţiei 2018, iar 
18.015 de absolvenţi sunt din 
seriile anterioare.

Afi şarea primelor rezultate a-
re ca termen data de 4 iulie, pâ-
nă la ora 12:00, fi ind urmată de 
depunerea contestaţiilor între 
orele 12:00 şi 16:00.

Între 5 şi 8 iulie, vor fi  soluţi-
onate contestaţiile, în timp ce afi -
şarea rezultatelor fi nale este pre-
văzută pentru data de 9 iulie.

Un tânăr a fost grav rănit, du-
pă ce a fost locut de fulgen, sâm-
bătă după-amiază, în timp ce 
acesta se afl a pe o schelă, în lo-
calitatea Bologa din comuna Po-
ieni, în judeţul Cluj.

Potrivit ISU Cluj, este vorba 
despre un tanar în vârstă de apro-
ximativ 20 ani. Acesta a fost gă-
sit semiconştient şi a fost prelu-
at de echipajul medical, în vede-
rea evaluării. Pompierii au cobo-
rât victima de pe ultimul nivel al 
schelei, pe o ploaie torenţială.

Bărbatul în vârstă de 20 de ani, 
din comuna Petriş, judeţul Arad, 
angajat al unei societăţi comerci-
ale, efectua lucrări de reabilitare 
pe o schelă din lemn, montată în 
jurul zidurilor cetăţii medievale 

din Bologa, când a fost lovit de 
fulger, conform gherlainfo.ro.

În urma evenimentului, tână-
rul a suferit leziuni abdominale 
şi a fost transportat la spital la 
Huedin, iar apoi la Unitatea de 
Primire a Urgenţelor din Cluj-Na-
poca, a declarat purtătorul de 
cuvânt la IPJ Cluj. Oamenii legii 
au deschis în aces caz un dosr 
penal pentru nerespectarea mă-
surilor legale de securitate de să-
nătate în muncă, iar cercetările 
continuă pentru lămurirea îm-
prejurărilor în care s-a produs 
incidentul. Lucrările de repara-
ţii la construţia medievală se 
efectuau în vederea evenimen-
tului „Zilele Cetăţii Bologa”, ca-
re au loc pe 30 iunie 2018.
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Avertismentului rectorului UBB: 
„Nu mai putem funcţiona”
Rectorul Universităţii Babeş-Bolyai, Ioan-Aurel Pop, spune că învăţământul superior 
se confruntă cu câteva probleme, printre care cea mai importantă este 
cea a finanţării. Pop a avertizat că, dacă bugetul care vine de la stat nu ţine seama 
de performanţă şi calitate, universităţile de top nu vor putea funcţiona. Pagina 4

Scene „apocaliptice” după fiecare furtună. 
Primăria Cluj-Napoca are soluții și nu prea.

După fiecare furtună, la Cluj se repetă același scenariu: străzi inundate, circulație îngreunată, mașini blocate, 
apa țâșnește ca dintr-o arteziană, iar canalizarea orașului pare depășită. Ce fac autoritățile? Pagina 6
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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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Accident mortal 
în localitatea Ciucea

Un accident rutier soldat cu moartea unei 
persoane a avut loc sâmbătă în localitatea 
Ciucea din judeţul Cluj. În accident au fost 
implicate un autoturism și o autoutilitară. 
Evenimentul, produs din cauza pătrunderii 
pe contrasens a autoturismului, s-a soldat 
cu decesul conducătorului acestuia.
Trei tineri, arestaţi pentru trafi c de droguri
Poliţiștii Serviciului Antidrog Cluj au efectu-
at perchiziţii la locuinţele a trei persoane 
bănuite de trafi c de droguri de risc și de 
mare risc și efectuare de operaţiuni cu sub-
stanţe psihoactive.
În urma perchiziţiilor, poliţiștii au descoperit 
aproximativ 250 de grame de cannabis, 3 
pliculeţe cu substanţe psihoactive, 45.000 
de lei, 400 de euro, telefoane mobile, cân-
tare și instrumente de consum. Trei persoa-
ne au fost arestate preventiv.
“La data de 21 iunie, poliţiștii Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Organizate 

Cluj-Napoca au efectuat trei percheziţii la 
locuinţele a trei persoane, cu vârste cuprin-
se între 17 și 24 de ani, din judeţul Cluj, 
despre care existau indicii că ar fi  procurat, 
pus în vânzare, comercializat și oferit pen-
tru consum, droguri de risc și mare risc, 
precum și substanţe psihoactive. Cei trei au 
fost reţinuţi de către procurori pentru 24 de 
ore pentru trafi c de droguri de risc și de 
mare risc și efectuare de operaţiuni cu sub-
stanţe psihoactive.

I-au smuls unei femei 
lănţişorul de la gât, 
ziua în amiaza mare
Poliţiștii clujeni au identifi cat și depistat vi-
neri, doi tineri, de 21 și 28 de ani, din 
Vultureni, bănuiţi de comiterea unei tâlhării.
“La data de 21 iunie, în jurul orei 15:20, cei 
în cauză ar fi  sustras un lănţișor de la gâtul 
unei femei, în vârstă de 53 de ani, prin 
smulgere. În momentul comiterii faptei, fe-
meia se deplasa pe strada Dunării, din 
Cluj-Napoca. Prejudiciul cauzat a fost esti-
mat la 2.000 de lei. În urma probatoriului 
administrat, cei doi au fost reţinuţi pentru 
24 de ore, fi ind cercetaţi pentru comiterea 
infracţiunii de tâlhărie, faptă prevăzută de 
Codul penal”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.
Aceștia vor fi  prezentaţi magistraţilor pentru 
dispunerea altor măsuri preventive. 
Cercetările sunt continuate pentru docu-
mentarea întregii activităţi infracţionale, 
precum și pentru recuperarea prejudiciului.

Cine e tânărul bănuit 
a fi implicat în explozia 
din Mănăştur
Poliţiștii clujeni au făcut publice imagini cu 
persoana bănuită a fi  implicată în eveni-
mentul de joi dimineaţă produs în proximi-
tatea centrului Colina din Cartierul 
Mănăștur în care unui pompier i-a explodat 
în faţă o cutie. Semnalmente: 1,90- 1,95 
m, aprox 85 kg, vârsta 22-28 ani, atletic. 
Persoanele care pot oferi informaţii care să 
conducă la stabilirea identităţii bărbatului, 
sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă 
11, pentru a anunţa organele de poliţie!
Un lucrător al ISU Cluj a fost rănit ușor, joi, 
după ce o cutie suspectă afl ată lângă mașina 
sa a explodat. Pompierul rănit a fost internat 
la Unitatea de Primire Urgenţe Cluj, cu un 
traumatism cranio-facial, potrivit unor surse 
medicale. Explozia cutiei suspecte de la Cluj 
este cercetată de mai multe servicii speciali-
zate. Pompierul a ridicat cutia, moment în 
care aceasta a explodat și l-a rănit.

Pe scurt

Poliţiştii din Cluj solicită 

sprijinul populaţiei pen-

tru identifi carea bărbatu-

lui care a intrat, joi, într-o 

bancă din municipiul 

Cluj-Napoca şi a amenin-

ţat angajaţii cu un pistol, 

dar a fugit înainte de a 

sustrage ceva. Incidentul 

a fost surprins de camere-

le de supraveghere.

Un bărbat cu faţa acoperită 

şi înarmat cu un pistol a intrat 

într-o unitate bancară din mu-

nicipiul Cluj-Napoca şi a cerut 

bani, după care a fugit. Potri-

vit IGPR, joi în jurul orei 15:10 

Poliţia a fost sesizată cu privi-

re la faptul că într-o unitate 

bancară, de pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca, a intrat o per-

soană cu faţa acoperită şi ar fi  

solicitat bani personalului băn-

cii, ameninţând cu un pistol. 

Bărbatul ar fi  fost refuzat şi a 

părăsit incinta băncii în fugă. 

În urma acestui incident, nicio 

persoană nu a fost rănită.

Imediat după sesizarea in-

cidentului, toate echipajele 

de poliţie au fost mobiliza-

te pe teren pentru prinderea 

bărbatului în cauză. Bărba-

tul este cercetat pentru tâl-

hărie califi cată, fi ind în con 

tinuare căutat de echipajele 

de intervenţie. Semnalmen-

te: 1,70-1,75 m, 25-30 ani, 

tenul pielii deschis, forma 

feţei triunghiulară, sprânce-

ne de culoare închisă.

„Urmează să se stabilească 

cu exactitate împrejurările în ca-

re s-a produs incidentul, şi ce-

lelalte date de interes pentru so-

luţionarea cazului. Ancheta es-

te coordonată de către Serviciul 

de Investigaţii Criminale din ca-

drul inspectoratului. Semnal-

mente: constituţie atletică, pur-

ta îmbrăcăminte de culoare în-

chisă şi ochelari de soare. Per-

soanele care pot furniza infor-

maţii utile în acest caz, sunt ru-

gate să apeleze numărul de ur-

genţă 112 pentru a anunţa or-

ganele de poliţie”, arată Poliţia.

Oamenii legii care au mers 

la faţa locului au stabilit că 

bărbatul a intrat în unitatea 

bancară înarmat cu un pistol 

şi a cerut casierului să îi dea 

banii din bancă. La scurt timp, 

el a fugit fără a lua vreun ban 

sau a răni pe cineva. Conform 

primelor informaţii, este posi-

bil să fi  tras două focuri cu ar-

ma respectivă, poliţiştii con-

cluzionând că nu era cu glonţ, 

ci probabil cu aer comprimat 

sau cu bile, urmând ca în ca-

drul anchetei să se stabileas-

că şi acest aspect.

Lunea trecută, un bărbat a 

intrat într-o sucursală a Băn-

cii Transilvania din municipiul 

Cluj-Napoca şi, sub amenin-

ţarea unui cuţit, a furat apro-

ximativ 20.000 de lei. El este 

căutat de atunci. Jaful de la 

Banca Transilvania s-a produs 

în foarte puţin timp, iar anga-

jaţii au reuşit să apese butorul 

de panică, agenţii fi ermei de 

pază deplasându-se la faţa lo-

cului. În bancă, în momentul 

furtului, se afl au atât angaja-

ţii, dar şi clienţi, potrivit repre-

zentanţilor Poliţiei Judeţene 

Cluj, dar numărul personelor 

nu a fost făcut public.

El este cel care a încercat 
să jefuiască CEC Bank
O tentativă de jefuire a unei bănci a avut loc joi la Cluj-Napoca. 
Poliţiştii îl caută acum pe autorul incidentului şi cer ajutorul clujenilor.

Autorul jafului are 1,70-1,75 m, 25-30 ani, tenul pielii deschis, 
forma feţei triunghiulară, sprâncene de culoare închisă

POLIȚIA CLUJ

 „Urmează 
să se stabilească 
cu exactitate 
împrejurările în care 
s-a produs incidentul, 
şi celelalte date 
de interes pentru 
soluţionarea cazului. 
Ancheta este 
coordonată 
de către Serviciul 
de Investigaţii 
Criminale din cadrul 
inspectoratului. 
Semnalmente: 
constituţie atletică, 
purta îmbrăcăminte 
de culoare închisă şi 
ochelari de soare. 
Persoanele care pot 
furniza informaţii utile 
în acest caz, sunt 
rugate să apeleze 
numărul de urgenţă 
112 pentru a anunţa 
organele de poliţie“
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Prezent vineri la întruni-

rea rectorilor Consorţiului 

Universitaria, care reu-

neşte cele mai mari cinci 

universităţi din ţară, 

Ioan-Aurel Pop a precizat 

că învăţământul superior 

se confruntă cu câteva 

probleme, printre care cea 

mai importantă este cea 

a fi nanţării.

Pop, care este şi preşedin-

te al Academiei Române, a 

avertizat că, dacă bugetul ca-

re vine de la stat nu ţine sea-

ma de performanţă şi calita-

te, universităţile de top nu vor 

putea funcţiona.

„O problemă stringentă cu 

care se confruntă mediul u-

niversitar este fi nanţarea u-

niversităţilor. Noi suntem u-

niversităţi de stat. Învăţămân-

tul superior în Europa, indi-

ferent de tradiţie comunistă 

sau necomunistă, funcţionea-

ză ca învăţământ superior de 

stat. (...) Prin urmare, învă-

ţământul este un proces pu-

blic şi banii pentru şcoală tre-

buie să vină de la bugetul de 

stat. Dacă acest buget, care 

ne vine de la stat, nu ţine 

seama de performanţă, de ca-

litate şi sancţionează perfor-

manţa şi calitatea, noi nu mai 

putem funcţiona. Şi va trebui 

să discutăm cu colegii din ce-

le cinci universităţi să vedem 

ce strategii o să adoptăm în 

viitor, cum vom determina 

ministerul să-şi schimbe punc-

tul de vedere. Adică să fi nan-

ţeze aceste universităţi în 

funcţie de criteriul calităţii”, 

a spus Ioan-Aurel Pop.

Academicianul clujean a 

subliniat că din afi rmaţia sa 

nu trebuie să se înţeleagă că 

s-ar cere desfi inţarea vreunei 

universităţi, deoarece, din con-

tră, este nevoie de cât mai 

multe şcoli superioare, pen-

tru ca numărul celor care ob-

ţin o diplomă să fi e cât mai 

mare. El a punctat, însă, că 

nu este posibil ca toate uni-

versităţile să ofere acelaşi lu-

cru, ci trebuie să se diferenţi-

eze pe nivele şi specializări.

„America este dată ca 

exemplu cu sute, cu mii de 

universităţi, dar unele sunt 

simple 'colleges', unde se dă 

nivel licenţă, altele sunt ce-

va mai dezvoltate şi se poa-

te obţine şi gradul de master, 

iar cele mai bune universităţi 

sunt cele care pot acorda şi 

gradul al treilea, care este de 

doctorat. La noi avem 55 de 

universităţi de stat din care 

53 dau toate gradele astea. 

Cum se poate aşa ceva? Am 

depăşit noi media mondială? 

Suntem mai buni decât toţi?”, 

a subliniat rectorul UBB.

Acesta a precizat că trebuie 

să existe o ierarhizare în func-

ţie de necesităţi în mediul uni-

versitar românesc.

Rectorul UBB consideră şi 

că nu este acceptabil ca un 

criteriu de evaluare a univer-

sităţilor să fi e gradul de pro-

movabilitate.

Avertismentul rectorului UBB Cluj: 
„Nu mai putem funcţiona”
Universităţile din România ar trebui finanţate în funcţie de criteriul calităţii, consideră rectorul 
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, academicianul Ioan-Aurel Pop.

Ioan Aurel Pop: trebuie să existe o ierarhizare în funcţie de necesităţi în mediul universitar românesc

Reprezentanţii universităţilor Consorţiului Universitaria, reuniţi la 
Cluj-Napoca în perioada 22 – 24 iunie, au solicitat depolitizarea 
completă aconducerii Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), 
astfel încât membrii acesteia să nu fi e implicaţi în niciun fel de 
activitate de natură politică
Potrivit unui comunicat al Universităţii ”Babeș-Bolyai” (UBB) 
transmis, duminică, în rezoluţia adoptată la fi nalul reuniunii 
Consorţiului Universitaria se arată că CNR este obligat să își ara-
te autonomia faţă de Ministerul Educaţiei Naţionale, nu vasali-
tatea și obedienţa faţă de acesta.
„Conducerea Consiliului Naţional al Rectorilor trebuie să fi e com-
plet depolitizată (…) prin neimplicarea totală a membrilor aceste-
ia în orice activitate de natură politică. CNR este obligat să își ara-
te autonomia faţă de Ministerul Educaţiei Naţionale, nu vasalita-
tea și obedienţa faţă de acesta”, se arată în documentul citat.
Pe de altă parte, universităţile din Consorţiul Universitaria solici-
tă Ministerului de Finanţe ca veniturile proprii ale universităţilor 
să rămână la dispoziţia acestora fără a fi  necesară deblocarea 
soldurilor de către ministerul de resort.

„Conducerea Consiliului Naţional 
al Rectorilor trebuie depolitizată”

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Încă un elev din judeţul 

Cluj a obţinut media 10 

la examenul de Evaluare 

Naţională, după soluţiona-

rea contestaţiilor, numărul 

celor cu nota maximă 

ajungând astfel la 14.

Potrivit reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean (ISJ Cluj), în judeţul 

Cluj au fost depuse 686 de 

contestaţii, dintre care 324 

la Română, 39 la Maternă, 

323 la Matematică. 453 de 

elevi şi-au mărit nota şi 204 

şi-au micşorat nota.

Reprezentanţii Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean Cluj 

anunţau în urma afi şării re-

zultatelor din 19 iunie, că 

87.8% dintre elevi, însem-

nând un număr de 3.571 de 

elevi, au obţinut media de 

admitere peste 5 la exame-

nul de Evaluare Naţională 

2018. Acest procent situea-

ză judeţul Cluj pe locul II în 

clasamentul naţional.

La nivelul judeţului Cluj, 

înainte de contestaţii, exis-

tau 68 de note de 10 la lim-

ba şi literatura română, 100 

de note de 10 la disciplina 

matematică şi 2 note de 10 

la limba maternă.

În judeţul Cluj s-au înscris 

4236 de elevi la examenul 

naţional de Evaluare Naţio-

nală 2018. Dintre aceştia, 449 

au susţinut şi proba aferen-

tă minorităţilor naţionale – 

70la limba germană şi 424 

la limba maghiară.

Alex Matei Ignat de la 

Şcoala Gimnazială “Liviu 

Rebreanu” din Cluj-Napoca 

consideră că subiectele la 

Evaluarea Naţională nu au 

fost grele, iar media 10 ob-

ţinută la acest examen re-

prezintă multă muncă.

„Consider că subiectele 

nu au fost atât de grele să 

se facă scandal din partea 

unor elevi, mai ales la ma-

tematică. Consider că trebu-

ie măcar un subpunct mai 

greu pentru a se face depar-

tajarea între elevii mai slabi 

şi cei mai buni. Pentru mi-

ne a fost ceva ce mi-am do-

rit, am muncit mult aceşti 

patru ani şi mă bucur că am 

reuşit să mă ridic la acest ni-

vel şi în simulări şi în exa-

men”, spunea Alex pentru 

Monitorul de Cluj.

Cât despre actualul sis-

tem de învăţământ, elevul 

de 10 al Clujului consideră 

că “România este o ţară cu 

potenţial mare, sunt o gră-

madă de tineri extrem de 

inteligenţi, însă sistemul ac-

tual de învăţământ este la 

pământ”.

„Copiii nu sunt motivaţi 

deloc (...) Aceste examene 

(n.red. evaluare naţională) 

le consider utile. Ce nu con-

sider util este modul în ca-

re se predă şi cum după cei 

patru ani în care ai muncit 

pentru acest examen, la li-

ceu nu vei folosi mai nimic 

din ce ai studiat până acum. 

Ar trebui investit mai mult 

în şcoli şi în tot ce e legat de 

învăţământ, deoarece ţara 

nu acordă prioritate aici, 

acesta poate fi  un mare mo-

tiv pentru care tot mai mul-

te minţi strălucite merg în 

străinătate unde sunt susţi-

nuţi şi sponsorizaţi”, a mai 

spus tânărul.

Potrivit Ministerului Edu-

caţiei Naţionale, au fost în-

registrate 23.761 de contes-

taţii, depuse de către elevi 

în cursul zilei de marţi, du-

pă afi şarea rezultatelor la 

Evaluarea Naţională.

Din acest număr, 12.372 

de absolvenţi ai clasei a 8-a 

au contestat notele la Limba 

şi Literatura Română, 10.958 

au fost nemulţumiţi de rezul-

tatele de la Matematică, iar 

431 au contestat rezultatele 

probei de limba maternă.

Clujul, încă o medie de 10 
la Evaluarea Naţională
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Fostul senator Eckstein 

Kovacs Peter a anunţat, 

sâmbătă seara, la protes-

tul care s-a desfăşurat 

în Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca pentru a cin-

cea zi consecutiv, că 

demisionează din calita-

tea de membru al UDMR 

după 28 de ani, nemulţu-

mit de poziţia formaţiunii 

faţă de legile justiţiei.

Eckstein Kovacs Peter a de-

clarat, sâmbătă seara, în faţa 

celor peste 400 de protesta-

tari din Piaţa Uniiri că modi-

fi cările la legile justiţiei au tre-

cut cu voturile UDMR.

„Piaţa Libertăţii, aşa cum 

s-a numit mai demult Piaţa 

Unirii, este un loc important, 

şi anunţ aici demisia mea din 

calitatea de membru al UDMR. 

Nu sunt de acord cu multe 

lucruri, dar ceea ce a umplut 

paharul este poziţia UDMR 

faţă de legile justiţiei. Modi-

fi cările la Codul de procedu-

ră penală au trecut cu votu-

rile UDMR. De asemenea, a 

contat în această decizie a 

mea şi cârdăşia cu PSD, es-

te un lucru inacceptabil pen-

tru mine. După 28 de ani de 

când am devenit membru al 

UDMR s-a umplut paharul”, 

a spus Eckstein.

Anunţul acestuia a fost în-

tâmpinat cu aplauze de pro-

testatarii prezenţi.

Aproximativ 300 persoane 

au protestat, sâmbătă seară, 

la Cluj, împotriva PSD şi a 

preşedintelui social-democrat, 

Liviu Dragnea.

Protestatarii au scandat, 

printre altele, „Demisia”, „Nu 

plecăm”, precum şi „Iohan-

nis”, în semn de susţinere pen-

tru preşedintele României. De 

asemenea, ei au purtat pan-

carte cu mesaje precum „PSD, 

ciuma roşie”, „Dragnea şi ai 

lui, trădătorii neamului”.

În Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca sunt aplasate 11 corturi, 

protestatarii susţinând că vor 

rămâne aici non-stop până la 

căderea Guvernului Dăncilă. 

Ei au scandat „Jos Guvernul” 

şi „Demisia”, dar şi „Iohan-

nis, Iohannis”, după anunţul 

şefului statului de a candida 

pentru un nou mandat de pre-

şedinte al României.

Eckstein Kovacs Peter a fost 

senator din partea UDMR pâ-

nă în anul 2008, iar între anii 

2009 – 2011 a fost consilierul 

fostului preşedinte Traian Bă-

sescu. Eckstein este unul din-

tre membii fondatori ai UDMR 

şi a condus platforma libera-

lă din cadrul Uniunii.

Kelemen despre demisia 

lui Eckstein: În ultimii ani, nu 

a avut o contribuţie activă

Preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor, a afi rmat că fos-

tul senator Eckstein Kovacs 

Peter, care a anunţat că demi-

sionează din UDMR, nu a avut 

în ultimii ani o contribuţie ac-

tivă la apărarea drepturilor co-

munităţii maghiare.

Kelemen Hunor a arătat, 

sâmbătă seara, într-o declara-

ţie, că regretă orice plecare 

din organizaţie şi îi doreşte 

succes în continuare lui Eckste-

in Kovacs Peter.

„Regretăm orice plecare din 

organizaţie, îi dorim succes în 

continuare. Principiile sau de-

zideratele noastre nu s-au 

schimbat şi nu se vor schim-

ba nici după această plecare. 

Domnul Eckstein Kovács Pe-

ter, în ultimii ani, nu a avut o 

contribuţie activă la apărarea 

drepturilor comunităţii maghia-

re”, a subliniat Kelemen.

Plecare cu răsunet din UDMR!
Eckstein Kovacs Peter demisionează după 28 de ani
„Ceea ce a umplut paharul este poziţia UDMR faţă de legile justiţiei”, spune fostul senator Eckstein Kovacs Peter.

Eckstein Kovacs Peter a fost senator din partea UDMR până în anul 2008, iar între anii 2009 – 2011 
a fost consilierul fostului preşedinte Traian Băsescu

ECKSTEIN KOVACS 
PETER | fost membru 
fondator UDMR

 „Anunţ demisia mea 
din calitatea de 
membru al UDMR. Nu 
sunt de acord cu multe 
lucruri, dar ceea ce a 
umplut paharul este 
poziţia UDMR faţă de 
legile justiţiei. 
Modifi cările la Codul 
de procedură penală 
au trecut cu voturile 
UDMR. De asemenea, 
a contat în această 
decizie a mea şi 
cârdăşia cu PSD, este 
un lucru inacceptabil 
pentru mine. După 28 
de ani de când am 
devenit membru al 
UDMR s-a umplut 
paharul“

Fostul premier Dacian 

Cioloş anunţă că va partici-

pa la proteste, comentând 

că România lui Liviu 

Dragnea este o Românie ili-

berală care pare a fi  condu-

să în stil mafi ot, iar declan-

şarea alegerilor anticipate 

este singura modalitate de 

relegitimare a clasei politice.

„Trebuie să împiedicăm 

adoptarea oricărei legislaţii noi 

care afectează statul de drept 

şi ordinea constituţională”, spu-

ne Cioloş, care precizează că 

Guvernul Dăncilă trebuie să 

plece. În plus, Cioloş conside-

ră că alegerile anticipate sunt 

singura soluţie de a relegitima 

clasa politică.

„Mi-am dorit foarte tare să 

cred că lucrurile se vor linişti. 

Că manipularea, minciuna şi 

agresivitatea vor înceta. Că ne 

vom întoarce la normalitate şi 

decenţă. M-am înşelat. Avem 

partidele lui Dragnea, televizi-

unile lui Dragnea şi guvernul 

lui Dragnea. Riscăm să devenim 

ţara lui Dragnea. România legi-

lor lui Iordache, a justiţiei lui 

Nicolicea şi Şerban Nicolae şi a 

guvernului doamnei Dăncilă es-

te o Românie iliberală care în 

ultima vreme pare să fi e con-

dusă în stil mafi ot. România e 

a celor mulţi şi cinstiţi, care aş-

teaptă o ţară condusă pentru bi-

nele tuturor, şi nu doar pentru 

binele şefului PSD, al celor 73 

de puşcăriaşi şi al celor care se 

tem de lege”, a scirs Dacian Ci-

oloş, duminică, pe Facebook.

El îşi anunţă astfel partici-

parea la proteste.

„Vom fi  în stradă. Trebuie să 

împiedicăm adoptarea oricărei 

legislaţii noi care afectează sta-

tul de drept şi ordinea constitu-

ţională. Să convingem Parlamen-

tul că este acolo pentru Româ-

nia şi nu pentru Dragnea. Gu-

vernul Dăncilă trebuie să plece. 

Nu numai pentru că este incom-

petent şi o ruşine pentru profe-

sioniştii români, ci pentru că es-

te construit pentru interesele unui 

om dovedit infractor şi nu pen-

tru România”, mai spune Cio-

loş, care afi rmă că „alegerile an-

ticipate sunt singura modalitate 

de a relegitima clasa politică”.

De asemenea, Mişcarea Ro-

mânia Împreună (RO+) a trans-

mis un comunicat intitulat „Acum 

trebuie să alegem: ţara lui Drag-

nea sau o Românie dreaptă?”.

„Preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea şi cei care fac scut în 

jurul lui vor să ne convingă 

să nu mai respectăm legile, 

să nu mai respectăm justiţia, 

să ne batem joc de statul de 

drept. Vor însă un stat captiv 

pe care să-l conducă fără să 

dea seamă nimănui. Un stat 

pe care să continue să-l sece 

de valori, de moralitate, de 

bogăţie, aşa cum o fac de zeci 

de ani încoace. Acum trebuie 

să spunem clar şi ferm dacă 

dorim un astfel de stat. Nu 

putem face asta decât mani-

festând în stradă, paşnic, îm-

preună, cât mai mulţi. Trebu-

ie să le aratăm că România 

nu este a celor câţiva care fug 

de lege şi le e teamă să-şi asu-

me ce au făcut”, se arată în 

document.

Cioloş: Alegerile anticipate, singura 
soluţie de a relegitima clasa politică

Preşedintele Klaus 

Iohannis şi-a anunţat can-

didatura pentru al doilea 

mandat, zilele acestea, 

pentru că a văzut sondaje-

le de opinie cu privire 

la nivelul extrem de mare 

de nemulţumire al româ-

nilor la direcţia în care 

se îndreaptă ţara, 

dar şi la clasa politică.

„Scena politică românească 

a intrat într-o fază destul de 

tulbure. Evoluţia nu este satis-

făcătoare şi am urmărit în ul-

timele luni de zile mai multe 

sondaje, toate arată că nivelul 

de nemulţumire a populaţiei 

este peste 80%, ceea ce este 

extrem, extrem de mult şi ara-

tă că lumea practic nu mai a-

re încredere în clasa politică. 

Nici măcar nu se mai aşteaptă 

la ceva bun din partea clasei 

politice. În acest context, am 

considerat că acest anunţ poa-

te să constituie un punct inte-

resant, poate unii vor fi  încu-

rajaţi să meargă mai departe 

dacă fac acest anunţ, alţii nu 

vor primi aşa bine acest anunţ. 

În orice caz, mi s-a părut că es-

te necesară o clarifi care a in-

tenţiilor mele pentru ce urmea-

ză”, a declarat Klaus Iohannis.

Întrebat cine n-ar primi bine 

anunţul, Iohannis a răspuns: 

„Cred că PSD nu este extrem de 

fericit că am făcut acest anunţ”. 

Jurnaliştii l-au întrebat pe pre-

şedinte şi despre o eventuală 

suspendare.

„Nu mă tem de nicio sus-

pendare. Deciziile pe care le iau 

niciodată nu le-am luat pentru 

că mă tem sau nu de o suspen-

dare. Deciziile pe care le iau 

sunt cele pe care le consider co-

recte şi bune pentru România. 

Dar dacă discutăm mai concret 

despre suspendare acum, una 

la mână, nu este niciun motiv 

de suspendare, doi la mână, nu 

are cine să facă suspendarea”, 

a subliniat Iohannis.

Dimineaţă, Klaus Iohannis 

a anunţat că este „ferm hotă-

rât” să candideze pentru al doi-

lea mandat de preşedinte al Ro-

mâniei. El s-a afl at la Sibiu pen-

tru a se întâlni cu foştii colegi, 

la 40 de ani de la absolvirea 

Colegiului Naţional „Samuel 

von Brukenthal”.

Vicepreşedinte PSD, Paul 

Stănescu, spune despre anun-

ţul făcut de preşedintele Kla-

us Iohannis referitor la o no-

uă candidatură la Preşedinţie, 

că fi ecare cetăţean e liber să 

facă orice. ”Iohannis dacă mer-

ge în acelaşi ritm nu ştiu da-

că mai poate câştiga un nou 

mandat”, afi rmă Stănescu.

De ce candidează Klaus Iohannis 
pentru un nou mandat de preşedinte

Dacian Cioloș: „Trebuie să împiedicăm adoptarea oricărei legislaţii noi 
care afectează statul de drept şi ordinea constituţională” KLAUS IOHANNIS | președintele României

 „Nu mă tem de nicio suspendare. Deciziile pe 
care le iau niciodată nu le-am luat pentru că mă 
tem sau nu de o suspendare. Deciziile pe care le 
iau sunt cele pe care le consider corecte şi bune 
pentru România. Dar dacă discutăm mai concret 
despre suspendare acum, una la mână, nu este 
niciun motiv de suspendare, doi la mână, nu are 
cine să facă suspendarea“
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De fi ecare dată când 

plouă, Clujul devine 

Veneţia Transilvaniei. 

Străzile, mai ales cele nou 

reabilitate, devin adevăra-

te lacuri de acumulare, 

iar canalizările se trans-

formă în fântâni artezie-

ne, care îngreunează sau 

blochează complet trafi -

cul rutier, zone întregi 

devenind navigabile.

Cantităţile mari de apă ca-

re au căzut în ultimele zile în 

zona municipiului Cluj-Napo-

ca au inundat nu doar centrul 

oraşului, ci şi străzile din car-

tiere, după ce sistemul de ca-

nalizare nu a mai făcut faţă.

Zeci de fotografi i postate pe 

Facebook au arătat străzi in-

undate, apa de pe carosabil 

ajungând la peste 10 centime-

tri. Au fost probleme în Mă-

năştur, Zorilor, dar şi pe stra-

da Clinicilor sau zona Baba 

Novac, De asemenea, parca-

rea de la Vivo a fost şi ea in-

undată. În mai multe intersec-

ţii canalizarea a cedat, iar apa 

a ţâşnit ca dintr-o arteziană.

Primarul Emil Boc spune 

că aceste probleme nu vor pu-

tea fi  rezolvate, dar că se pot 

amelioara.

„Am dispus trei măsuri. În 

primul rând, în locurile critice 

să avem din start pompele pre-

gătite pentru a absorbi apa. De 

exemplu, din nefericire, tot Zo-

rilor coboară în zona centrală, 

în Piaţa Blaga, după care se du-

ce pe Moţilor şi inclusiv în 

parkingul de la primărie. Şi noi 

suntem afectaţi. După fi ecare 

ploaie masivă avem probleme 

în centru şi nu numai. Mai sunt 

câteva zone şi le ştim, pe Ob-

servatorului, în Dâmbu Rotund 

şi alte zone. Avem o colabora-

re foarte bună cu cei de la Com-

pania de Apă Someş care este 

extrem de receptivă şi vine şi 

intervine cu aparatura de spe-

cialitate pe care o are. Am dis-

pus ca în urma acestor ploi să 

mai identifi căm încă o dată 

punctele nevralgice şi Direcţia 

Tehnică de la Primărie împre-

ună cu Compania de Apă So-

meş care e în subordinea Con-

siliului Judeţean să vină cu câ-

teva propuneri concrete pentru 

îmbunătăţirea situaţiei. Unde 

se mai poate face. Evident că 

nu poţi să modifi ci sistemul de 

canalizare integrat al Clujului 

care are o anumit dozaj. Nu a-

re dozaj pentru 30 de litri pe 

metru pătrat sau pentru 40 de 

litri. Asta se întâmplă o dată, 

de două ori într-un an. Nu poţi 

să schimbi canalizarea Cluju-

lui s-o dozezi pentru situaţii de 

urgenţă. Dar putem diminua 

disconfortul oamenilor cu anu-

mite lucruri care se pot face. 

De exemplu, din Zorilor putem 

analiza o soluţie prin Grădina 

Botanică, este acolo un pârâu 

care poate să colecteze anumi-

te ape astfel încât să nu avem 

probleme majore de inundaţii 

în oraş. Luni vom avea o dis-

cuţie pe aceste soluţii identifi -

cate pentru a putea ameliora, 

nu vom putea rezolva proble-

ma, pentru că împotriva natu-

rii nu te poţi proteja total. Poţi 

însă să ameliorezi, poţi să ai 

echipe de intervenţii prompte, 

poţi să intervii imediat şi acest 

lucru s-a văzut. S-a intervenit 

imediat astfel încât oamenii să 

fi e sprijiniţi acolo unde a fost 

cazul”, a comentat Boc vineri 

la un post de radio.

Echipe ale ISU Cluj au in-

tervenit, joi, pentru evacuarea 

apei din mai multe subsoluri 

inundate din două localităţi şi 

pentru degajarea unui copac 

căzut pe trei autoturisme, în 

urma ploii torenţiale.

Reprezentanţii ISU Cluj au 

declarat că au fost inundate 

subsoluri din municipiul 

Cluj-Napoca şi comuna Flo-

reşti. „Echipele ISU Cluj au 

intervenit pentru scoaterea 

apei din mai multe subsoluri 

inundate în care s-a acumu-

lat apă pe străzile Mihai Emi-

nescu, Nicolae Cristea şi Gru-

ia din Cluj-Napoca şi dintr-o 

hală din comuna Floreşti. De 

asemenea, se intervine pen-

tru degajarea unui copac că-

zut peste trei autoturisme pe 

str. Victor Babeş din Cluj-Na-

poca. Problemele au fost ca-

uzate de o ploaie torenţială”, 

au spus sursele citate.

Conform reprezentantului 

Companiei de Apă Someş, Lu-

cian Croitoru, soluţii pe ter-

men scurt nu există, vina pen-

tru inundaţii fi ind deopotrivă 

a oamenilor şi a Primăriei. A 

cetăţenilor, pentru că, contrar 

avizelor celor de la Compania 

de Apă, continuă să îşi lege 

burlanele în sistemul de cana-

lizare al Clujului, refuzând să 

realizeze lucrări pentru înma-

gazinarea şi refolosirea apei 

pluviale în gospodărie, lucrări 

care ar reduce cantitatea de a-

pă meteorică din sistemul pu-

blic de canalizare, iar a Primă-

riei, pentru că nu ia măsuri 

pentru amenajarea de spaţii 

verzi complexe, care, de ase-

menea, ar reduce cantitatea de 

apă pluvială care ajunge în sis-

temul de canalizare.

Scene „apocaliptice” pe străzi după fiecare 
furtună. Primăria Cluj are soluţii şi nu prea.
După fiecare furtună, la Cluj se repetă acelaşi scenariu: străzi inundate, circulaţie îngreunată, maşini 
blocate, apa ţâşneşte ca dintr-o arteziană, iar canalizarea oraşului pare depăşită. Ce fac autorităţile?

Cantităţile mari de apă care au căzut în ultimele zile în zona municipiului Cluj-Napoca au inundat orașul

Vremea se va menţine răcoroasă. Cerul va fi  variabil, cu în-
norări temporar accentuate mai ales după-amiaza, când vor 
fi  ploi de scurtă durată și, posibil, descărcări electrice, local 
în nord-vestul teritoriului și în zonele de deal și munte și 
izolat în rest, informează ANM.

Vântul va sufl a slab și moderat, cu unele intensifi cări în tim-
pul ploilor. Temperaturile maxime vor fi  cuprinse între 19 și 
28 de grade, iar cele minime se vor situa, în general, între 
8 și 18 grade.

Marți, vremea va fi  în continuare răcoroasă. Cerul va fi  vari-
abil, cu înnorări temporar accentuate în regiunile sudice și 
în zonele de deal și de munte, unde local vor fi  averse și 
descărcări electrice. În restul teritoriului, astfel de fenomene 
se vor semnala izolat, mai ales în regiunile vestice și centra-
le. Pe arii restrânse, cantităţile de apă pot fi  mai însemnate. 
Vântul va sufl a slab și moderat, cu intensifi cări temporare 
în sud-estul ţării și, de scurtă durată, asociat ploilor. 
Temperaturile maxime vor fi  cuprinse între 22 și 28 de gra-
de, cu cele mai ridicate valori în estul ţării, iar cele minime 
se vor situa, în general, între 11 și 19 grade.

Vremea se va menţine răcoroasă

Asfaltarea străzii 

Soporului este amânată 

de 20 de ani din diverse 

motive – nu sunt bani, 

nu sunt utilităţi etc. 

Cu toate acestea, în fie-

care an, conducerea 

Primăriei le-a promis 

locuitorilor că le va 

moderniza strada. Anul 

acesta, primarul Emil 

Boc vine cu o altă idee.

Vineri dimineaţa, la un post 

de radio local, Boc a declarat că 

în zona Sopor se va pregăti un 

proiect integrat pentru stabili-

rea reţelelor de utilităţi, a arte-

relor de circulaţie şi a centrului 

zonei şi abia după aceea să se 

mai dea autorizaţii de construc-

ţie. În caz contrar, Soporul ris-

că să ajungă la fel ca şi Bună 

Ziua – un cartier sufocat, fără 

şcoli şi grădiniţe, fără parcuri, 

fără locuri de joacă.

„Pregătim un proiect inte-

grat pentru tot ce înseamnă So-

por, nu doar stradă, proiect ur-

banistic integrat care să delimi-

teze totul foarte clar pentru că 

acolo pentru că acolo va fi  un 

cartier, poate nu chiar de talia 

Mănăşturului. Am stabilit te-

ma de proiectare şi se lucrea-

ză deja la ea ca Primăria să fa-

că un plan urbanistic integrat 

al Soporului, inclusiv pentru 

modernizarea străzii, dar şi pen-

tru a stabili centrul de cartier, 

şcoală, grădiniţă, punct de co-

merţ, primărie de cartier prin 

delimitarea acum, înainte de 

extinderea Soporului, pentru a 

nu avea în timp probleme. Da-

că lăsăm la sfera privaţilor, ni-

ciunul nu va avea viziunea in-

tegrată să lase loc pentru şcoa-

lă, grădiniţă, primărie de carti-

er etc. Se creionează reţelele de 

utilităţi şi arterele principale, 

cu dimensiunile care trebuie, 

după care se vor emite în con-

tinuare autorizaţii de construc-

ţie. Dacă lăsăm să se constru-

iască haotic, în sensul că fi eca-

re îşi face PUD sau PUZ indi-

vidual, se pierde din vedere an-

samblul şi atunci ne trezim cu 

străzi înguste, că nu avem străzi, 

că nu avem grădiniţe”, a decla-

rat primarul Emil Boc.

Cea mai lungă stradă din 

Cluj-Napoca are 7,4 kilometri 

şi nu a fost modernizată nici-

odată. Anul trecut a început 

asfaltarea unei bucăţi de câte-

va sute de metri, din zona blo-

curilor afl ate în construcţie. De 

acolo mai departe, praf, pul-

bere, gropi şi noroi când plo-

uă sau când ninge.

La începutul acestui an, 

primarul Emil Boc a declarat 

că modernizarea străzii Sopo-

rului este în pregătire, în sen-

sul că prima dată trebuie in-

troduse utilităţile şi abia du-

pă aceea să înceapă lucrările 

de asfaltare. Potrivit conduce-

rii Primăriei, mai bine de 40 

de străzi sunt în imposibilita-

tea de a fi  modernizate din 

cauza instituţiilor care nu se 

grăbesc să facă demersurile 

pentru utilităţi.

Aceasta înseamnă că există 

probabilitatea ca nici anul aces-

ta strada Soporului să nu fi e 

modernizată în totalitate. Pen-

tru cetăţeni nu ar fi  nicio sur-

priză, sunt deja obişnuiţi să aş-

tepte de 30 de ani. Încă un an 

în plus ce mai contează?

Oamenii se plâng că îşi rup 

maşinile din cauza stării proas-

te a drumului şi sunt nevoiţi 

să cheltuiască sume mari pen-

tru repararea autoturismelor.

Modernizarea străzii Soporului mai stă pe tuşă

Primarul Emil Boc a 

declarat, vineri diminea-

ţa, că abonamentele 

comercianţilor de pe 

Aleea Stadion sunt valabi-

le în perioada aprilie – 

iulie. În urmă cu câteva 

zile, toţi cei care au o 

mică afacere în zonă au 

primit o înştiinţare de la 

Primărie în care li se 

comunică faptul că înce-

pând cu 1 iulie trebuie să 

elibereze terenul. În docu-

ment, nu este menţionat 

însă niciun motiv.

Potrivit primarului Emil 

Boc, închiderea chioşcurilor 

este o măsură temporară ca 

urmare a evenimentelor care 

au loc pe perioada verii.

„Ei au primit abonamente-

le în luna aprilie, cu termen 1 

iulie. Pentru că sunt foarte mul-

te evenimente în perioada iu-

lie-august – Olimpiada Interna-

ţională de Matematică cere niş-

te restricţii extraordinare pen-

tru securitate, nu pot da mai 

multe detalii, dar intuiţi la ce 

mă refer, Campionatul Euro-

pean de Tenis de Masă -. Le-

gal, abonamentele s-au emis 

până în 30 iunie. După aceea, 

vom continua în perioada toam-

nei după ce aceste evenimen-

te se vor încheia. Nu se desfi -

inţează de tot, dar nimeni nu 

poate să spună că nu a ştiut. 

Dacă se uită fi ecare pe abona-

ment când a fost emis vede că 

a fost emis până în data de 30 

iunie. Toate aceste construcţii, 

se ştie, au caracter temporar, 

nu au caracter defi nitiv pentru 

că se lucrează la un proiect am-

plu de restructurare a întregii 

zone pentru o zonă specială 

care să fi e acreditată defi nitiv, 

cu aviz de la Monumente. Pâ-

nă atunci am acceptat această 

variantă temporară conform le-

gii şi, repet, nimeni nu poate 

să ştie că nu a avut abonament 

până în 30 iunie şi l-a primit 

peste noapte. Să se uite pe abo-

nament când l-a primit şi că 

scrie acolo că este valabil pâ-

nă în 30 iunie”, a declarat Boc, 

la un post de radio local.

Chioșcurile de pe 
Aleea Stadion se închid
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

O dependenţă asemănă-

toare prin efecte cu adic-

ţia de cocaină sau alcool, 

avertizează medicii. Aşa 

se face că, în Statele 

Unite, Coreea de Sud sau 

Brazilia au apărut deja 

clinici de dezintoxicare 

digitală. Locuri în care 

oamenii învaţă din nou 

să funcţioneze şi fără 

retele de socializare.

„Să vină cineva şi să spu-

nă: nu mai sta pe reţeaua de 

socializare? E ca şi cum ai fl u-

iera în biserică. Pentru că din 

punctul ăsta de vedere, e ca 

o nouă religie. Are noi apos-

toli. Are zilele de calendar. A-

re o memorie perfectă: te in-

vită, te recompensează, te pe-

depseşte. Pare că totul este or-

ganizat. De fapt, este o ilu-

zie”, spune dr. Gabriel Diaco-

nu, medic primar psihiatru, 

citat de digi24.ro.

Dr. Vlad Stroescu, medic 

primar psihiatru: „Ca orice al-

tă dependenţă, poate să-ţi aca-

pareze viaţa, să ţi-o parazite-

ze şi să ţi-o strice utilizarea 

excesivă de reţele sociale. Poa-

te vrei să te duci cu copiii în 

parc. Nu poţi, pentru că tre-

buie să te uiţi după copiii ca-

re merg în parc. Or tu trebu-

ie neapărat, din minut în mi-

nut, să-ţi verifi ci postările”

Aşa se face că, în Statele 

Unite, China sau Coreea de 

Sud au apărut deja câteva 

clinici de digital detox. Adi-

că locuri în care medicii aju-

tă pacienţii să scape de re-

laţia toxică cu mediul onli-

ne. Kimberly Young a fondat 

primul astfel de centru din 

Statele Unite, la Bradford. 

Am vorbit cu ea despre ce 

se întâmplă în cadrul unei 

cure de dezintoxicare digita-

lă.Tratamentul este persona-

lizat, în funcţie de nevoile 

fi ecărui pacient. De exem-

plu, unii nu au nevoie să ră-

mână internaţi.

Dr. Kimberly Young, expert 

în dependenţa de internet: 

„Tratamentul este foarte indi-

vidualizat. Poate acum lucrez 

cu un tip de 20 de ani, un 

gamer care locuieşte cu pă-

rinţii şi a fost dat afară din 

trei facultăţi, pentru că nu se 

poate opri din gaming. Iar ur-

mătorul pacient este un băr-

bat de 50 de ani care se uită 

prea mult la pornografi e, iar 

soţia lui are o problemă cu 

asta şi lucrăm la asta”.

Dependenţa de internet 

sau de reţelele sociale nu au 

intrat încă în manualele de 

diagnostic ale psihiatriei. Cu 

toate acestea, există deja 

congrese dedicate subiectu-

lui, cercetări tot mai apro-

fundate, iar medicii sunt tot 

mai conştienţi de efectele 

perfide pe care le poate că-

păta tehnologia.

Dr. Gabriel Diaconu, me-

dic primar psihiatru: „Vedem 

tulburări de comportament la 

întreruperea contactului cu 

internetul. Înseamnă nervozi-

tate, tulburări de concentra-

re, insomnie, greaţă, manifes-

tări neurovegetative persisten-

te, transpiraţii, este mai mult 

decât vizibil”.

Studiile arată că această 

dependenţă afectează creierul 

la fel ca alte adicţii.

Dr. Vlad Stroescu, medic 

primar psihiatru: „Şi în ace-

laşi timp avem gratifi carea as-

ta imediată, care probabil e 

ce produce şi mecanismul de 

dependenţă. Primeşti like, pac 

o cuantă de dopamină, exact 

aşa cum şi ţigara îţi dă o cuan-

tă de dopamină”.

Dr. Gabriel Diaconu, me-

dic primar psihiatru: „Creie-

rul se aprinde ca atunci când 

eşti pe cocaină, respectiv se 

aprind acele părţi din creier 

care sunt cunoscute de peste 

50 de ani, ca fi ind implicate 

în circuitul recompensei”.

Cât timp petrecut pe inter-

net este prea mult? Depinde, 

de la caz la caz. Măsura o dau 

de fapt consecinţele.

Dr. Kimberly Young, expert 

în dependenţa de internet: „E ca 

şi cum am încerca să spunem 

câte băuturi te fac un alcoolic. 

Nici asta nu ştim. Ştim când es-

te serios, când au pierdut con-

trolul, când şi-au periclitat cari-

era sau şcoala, când trec prin se-

vraj dacă nu au acces şi devin 

confl ictuali sau iritabili”. 

Nu există niciun portret ro-

bot al dependentului de inter-

net. La centrul din Bradford 

au fost trataţi de la copii de 

trei-patru ani până la bunici 

de 80 de ani. 

Dr. Kimberly Young, ex-

pert în dependenţa de inter-

net: „Am văzut cazuri de co-

pii de trei, patru ani, dar şi 

de 80 de ani. Am văzut oa-

meni cu diferite situaţii so-

cioeconomice, oameni bo-

gaţi, săraci, oameni extro-

vertiţi, introvertiţi. Ştim într-

adevăr că dependenţa de in-

ternet apare mai frecvent la 

cei cu depresie severă sau 

tulburări de anxietate”.

Dependenţa de Facebook, asemănătoare 
cu adicţia de cocaină sau alcool 
Au apărut clinici de dezintoxicare digitală. În era Facebook, aprecierea este imediată, vine prin like-uri, 
share-uri sau comentarii, dar atentie, pentru că poate crea dependenţă.

Dependenţă de internet afectează creierul la fel ca alte adicţii

Peste 1000 de persoane au 

participat, sâmbătă, la 

Cluj-Napoca, la un marş 

intitulat Cluj Pride, prin 

care cer drepturi pentru 

comunitatea LGBT.

„Suntem mândri că ieşim în 

stradă pentru voi şi pentru noi, 

pentru o Europă mai bună şi 

pentru o viaţă trăită în norma-

litate, suntem aici membri ai co-

munităţii şi susţinători ai comu-

nităţii, din toate mediile socia-

le. Suntem mult mai puternici 

şi mai vizibili, am avut curajul 

să ieşim în stradă şi să venim 

aici. Suntem aici, suntem cu to-

ţii membrii unei generaţii ce me-

rită să trăiască mai bine. Sun-

tem vocea copiilor ce vor veni 

şi care merită să fi e iubiţi indi-

ferent de ce vor iubi ei”, a spus, 

de pe o scenă improvizată, unul 

dintre participanţi.

Participanţii la miting au pur-

tat pancarte inscripţionate cu me-

saje precum „Îmi iubesc copilul 

trans”, „Respect pentru persoa-

nele transgender”, „Spaţiul pu-

blic este pentru toată lumea”, 

„Gay is not an insult”. De aseme-

nea, au scandat „Suntem aici”.

Printre participanţi s-au nu-

mărat deputatul Adrian Doho-

taru, fostul consilier prezidenţi-

al Eckstein Kovacs Peter, vice-

primarul oraşului Koln, Andre-

as Wolter, consulul onorifi c al 

Franţei la Cluj, Pascal Feseneau, 

consulul onorifi c al Olandei la 

Cluj-Napoca, Wouter Reijer.

În cursul zilei de sâmbătă, vi-

ceprimarul oraşului Koln (Ger-

mania), Andreas Wolter, a susţi-

nut că drepturile comunităţii LGBT 

nu sunt doar ale omului, ci sunt 

şi drepturi europene, declarând 

că ar fi  mândru dacă administra-

ţia locală din Cluj-Napoca ar sus-

ţine minorităţile sexuale.

„Sunt un repezentant ofi ci-

al al Primăriei Koln, sunt mân-

dru că sunt aici pentru a-mi 

afi rma sprijinul pentru comu-

nitatea LGBT din oraşul înfră-

ţit Cluj-Napoca. Suntem aici 

pentru că municipiul Cluj-Na-

poca este un oraş european, fa-

cem parte din Tratatul de la Li-

sabona unde se vorbeşte des-

pre identităţile sexuale care sunt 

valori europene pe care le îm-

părtăşim. Comunităţile LGBT 

din Cluj-Napoca şi Koln sunt 

importante pentru noi, dreptu-

rile LGBT nu sunt doar ale o-

mului, ci sunt şi drepturi euro-

pene. Cluj-Napoca este un oraş 

al tinerilor, un oraş european, 

aş fi  mândru dacă administra-

ţia locală şi primarul ar sprijini 

aceste grupuri minoritare sexu-

ale. Este păcat că nu m-am pu-

tut întâlni cu cineva din admi-

nistraţia locală clujeană”, a spus 

Wolter, citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, Primăria 

Koln oferă diverse forme de spri-

jin pentru membrii comunităţii 

LGBT, având inclusiv un depar-

tament special de diversitate, cu 

un birou LGBT.

„În Koln, primarul este cel 

care dă startul marşului comu-

nităţii LGBT, iar reprezentanţi 

ai administraţiei locale sunt în 

primul rând. La acest marş par-

ticipă un milion de oameni”, a 

mai spus viceprimarul din Koln.

Wolter a fost ales viceprimar 

de către Consiliul Local al ora-

şului Koln în 2014. Este mem-

bru al Partidului Verzilor din 

1983. S-a născut în 1964 în me-

diul rural din Germania de Vest. 

Din 2013 este căsătorit cu par-

tenerul său. Este tatăl a două 

fi ice dintr-o căsătorie anterioa-

ră. Din anul 2016 este Ambasa-

dor al Alianţei pentru Clima (Cli-

mate Alliance).

Tot sâmbătă, aproximativ 100 

de persoane au participat, în 

Piaţa Avram Iancu din Cluj-Na-

poca, la un miting iniţiat de No-

ua Dreaptă şi au cerut organi-

zarea referendumului pentru de-

fi nirea familiei în Constituţie ca 

fi ind uniunea între un bărbat şi 

o femeie. De asemenea, ei au 

purtat pancarte cu mesaje pre-

cum „Referendum”, „Susţinem 

familia compusă dintre un băr-

bat şi o femeie”, „Familia înte-

meiată pe căsătoria dintre un 

bărbat şi o femeie”.

Mitinguri Cluj Pride şi Noua Dreaptă. Peste 1.000 
de persoane au cerut drepturi pentru comunitatea LGBT
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Preşedintele Turciei, 

Recep Tayyip Erdogan, 

a votat duminică la scru-

tinul prezidenţial şi legis-

lativ la o şcoală din carti-

erul Uskudar din 

Istanbul, informează dpa.

„Turcia, ca să spun aşa, 

realizează o revoluţie demo-

cratică prin aceste alegeri”, 

a declarat preşedintele turc 

la secţia de votare, susţinând 

ulterior că rata de participa-

re la vot este foarte mare. 

„Rata de participare la vot 

nu este atât de mare nici mă-

car în cele mai dezvoltate ţă-

ri”, a insistat el, adăugând 

că la alegerile precedente a-

ceasta s-a situat la 85%.

Erdogan a venit la vot îm-

preună cu soţia sa Emine – 

care a votat şi ea -, cu fiica 

sa Esra Albayrak, soţul a-

cesteia, Berat Albayrak, şi 

copiii lor.

Secţiile de vot s-au des-

chis duminică în Turcia pen-

tru alegeri prezidenţiale şi 

legislative anticipate consi-

derate cruciale pentru viito-

rul ţării şi în care preşedin-

tele Recep Tayyip Erdogan 

vizează un nou mandat, dar 

se confruntă cu o opoziţie 

revigorată de un candidat 

social-democrat, Muharrem 

Ince, relatează AFP.

Scrutinul prezidenţial şi 

cel legislativ au loc simultan 

în baza unei reforme consti-

tuţionale adoptate în aprilie 

2017, care întăreşte conside-

rabil prerogativele viitorului 

preşedinte.

În total, 56,3 milioane de 

alegători sunt chemaţi la vot 

duminică, în timp ce cei 

aproximativ 3 milioane de 

turci din străinătate şi-au 

putut exercita opţiunile în-

tre 7 şi 19 iunie, în funcţie 

de ţara în care se află.

Preşedintele este ales prin 

sufragiu universal direct. Da-

că niciunul din candidaţi nu 

va obţine duminică peste 50% 

din voturi, un al doilea tur va 

avea loc pe 8 iulie.

Şase candidaţi sunt în cur-

sa prezidenţială: actualul şef 

al statului, Recep Tayyip Er-

dogan (AKP), Muharrem In-

ce (CHP), Meral Aksener (Iyi 

Parti), Selahattin Demirtas 

(HDP), afl at în spatele gratii-

lor, Temel Karamollaoglu (SP) 

şi Dogu Perinçek (VP).

Erdogan a votat 
la Istanbul şi a prezis o 
„revoluţie democratică”

România are a doua cea 

mai rapidă creştere eco-

nomică din Europa, dar 

aceasta nu s-a tradus în 

reducerea sărăciei, iar 

problema incluziunii este 

predominant o constantă 

rurală, 70% dintre cei 

săraci trăind în aceste 

zone, arată un raport 

al Băncii Mondiale.

„Aproximativ 45% din po-

pulaţia ţării se afl ă în zonele 

rurale, unde sărăcia este cu 

20 de puncte procentuale mai 

mare decât în zonele urbane. 

Această dualitate puternică 

este manifestată prin oportu-

nităţi inegale şi un acces ine-

gal la pieţe, fapt ce nu se mai 

întâmplă în niciuna dintre ţă-

rile Uniunii Europene”, se pre-

cizează în document.

„Zonele marginalizate sunt, 

prin defi niţie, domenii care com-

bină capitalul uman scăzut, şo-

majul ridicat şi locuinţele ne-

corespunzătoare. Aceste zone 

suferă de o combinaţie de străzi 

murdare sau inexistente, con-

centraţia de gospodării afl ate 

în sărăcie extremă, niveluri foar-

te scăzute de educaţie, sănăta-

te precară, mame adolescente, 

un număr mare de copii, şcoli 

de slabă calitate şi/sau şcoli se-

gregate şi o rată înaltă de in-

fracţionalitate în rândurile mi-

norilor”, se arată în raport.

„Serviciile publice lipsesc 

sau sunt de slabă calitate, iar 

persoanele din comunităţile 

marginalizate au puţine opor-

tunităţi de a obţine o educa-

ţie mai bună sau un loc de 

muncă decent”, spun realiza-

torii raportului.

Banca Mondială menţio-

nează în document că sărăcia 

şi degradarea materială a ro-

milor a scăzut, însă rămâne 

la un nivel ridicat, în special 

în cartierele mărginaşe.

„Conform Studiului 

EU-MIDIS II: European Uni-

on minorities and discrimi-

nation, ponderea romilor ex-

puşi riscului sărăciei a fost 

de 70% în 2016, în scădere 

de la 84% în 2011. Cu toate 

acestea, diferenţa faţă de me-

dia naţională de 25% rămâ-

ne substanţială. Sărăcia ve-

niturilor printre romi se co-

relează puternic cu concen-

trarea rezidenţială, adică ni-

velurile sărăciei sunt mai 

mult pronunţate în cartiere 

unde toţi sau majoritatea lo-

cuitorilor sunt romi. În mod 

surprinzător, 68% dintre romi 

raportează trăind în astfel de 

cartiere segregate”, arată do-

cumentul.

Raportul mai arată că 

aproape o treime dintre romi 

trăiesc în gospodării care „ex-

perimentează foamea”.

„Inegalitatea are un efect 

profund asupra copiilor, îm-

piedicând mobilitatea econo-

mică şi cea a ţării, cu poten-

ţial de creştere pe termen lung. 

Circa 4 din 10 copii români 

sunt săraci, numărul fi ind cel 

mai mare din UE”, se mai ara-

tă în raportul citat.

„România are încă cei mai 

mulţi copii în sistemul de pro-

tecţie a copilului, deşi se înre-

gistrează progrese în ceea ce 

priveşte transferul acestora de 

la îngrijirea instituţională la 

cea comunitară. Situaţia copi-

ilor romi din România este de-

osebit de dură: a fi  rom creş-

te şansele sărăciei mai mult 

decât orice alt factor. Integra-

rea romilor în educaţie este o 

provocare şi este strâns asoci-

ată cu incluziunea socială şi 

ocuparea forţei de muncă”, 

precizează Banca Mondială.

Rezultatele raportului ara-

tă că participarea romilor la 

educaţia timpurie şi îngrijirea 

copiilor a scăzut de la 45% 

în 2011 la 38% în 2016 şi, în 

acelaşi timp, proporţia per-

soanelor care abandonează 

şcoala timpuriu printre romi 

rămâne ridicată la 77% (2016) 

şi 64% procentul de romi cu 

vârste între 16 şi 24 de ani nu 

sunt angajaţi sau educaţi.

Studiul Băncii Mondiale 

mai arată că un alt factor de 

împiedicare a incluziunii so-

ciale şi de reducere a sără-

ciei este reprezentat de con-

strângeri, în ciuda creşterii 

economice.

Banca Mondială: Creşterea 
economică a României nu s-a 
tradus în reducerea sărăciei
Raportul arată că peste 900.000 de persoane (4,5%), trăiesc în sărăcie 
extremă în zonele marginalizate din România.

45% din populaţia ţării trăiște la sat, unde sărăcia este cu 20 de puncte procentuale mai mare decât în zonele urbane
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Camerele foto au devenit 

elementul central al unui 

smartphone, aşa cum au 

punctat bine cei de la 

Samsung atunci când au 

lansat duoul S9 şi S9 Plus. 

Ai un adevărat computer în 

buzunar şi sunt şanse mari 

ca pentru tine să conteze 

cum face telefonul poze.

Mai nou, în ultimii ani, te-

lefoanele mobile au devenit 

capabile să facă fotografi i de-

osebite şi noaptea, aşa că îţi 

vei dori cu atât mai mult un 

smartphone de top, care nu 

te lasă la greu nici în condiţii 

de lumină slabă. Mai jos ai 

câteva recomandări de tele-

foane cu camere de top, iar 

pentru clasament am folosit 

ca reper punctajele de la DxO-

Mark, scrie playtech.ro.

Top telefoane cu camere 
bune: Samsung Galaxy 
S9 Plus

La momentul apariţiei, Sam-

sung Galaxy S9 Plus ajungea 

pe primul loc în topul DxO-

Mark, cu 99 de puncte, şi îi su-

păra foarte tare pe cei care se 

închinau la seria Pixel. Punc-

tajul e împărţit între 104 la fo-

to şi 91 la video. Camerele fo-

to au senzori de 12 megapixeli, 

iar unul are f/1.5, un record 

pentru smartphone-urile dispo-

nibile momentan pe piaţă.

Telefonul se remarcă îndeo-

sebi prin zgomotul bine con-

trolat, indiferent de condiţiile 

de fotografi ere. Aufotocalizarea 

este rapidă şi precisă, iar culo-

rile surprinse în imagini sunt 

vii, aproximativ în orice situa-

ţie. De asemenea, imaginile re-

uşesc să rămână clare până la 

un zoom total de 4x. Şi pe par-

tea video telefonul se descur-

că bine, cu ajustarea rapidă a 

expunerii în situaţii diverse.

Camere foto de top 
pe telefoane: Xiaomi Mi 8

La egalitate cu modelul 

de mai sus este Xiaomi Mi 

8, care a obţinut tot 99 de 

puncte în teste, 105 pentru 

partea foto şi 88 pentru par-

tea video. Telefonul se des-

curcă bine cu un wide dyna-

mic range bogat şi cu o ex-

punere corectă a fotografi i-

lor. Balansul de alb este şi 

el redat în mod corect, iar 

autofocalizarea este rapidă.

Cât timp nu vei face foto-

grafi i în lumină foarte slabă, 

nu vei avea probleme mari cu 

zgomotul. Culorile sunt des-

tul de bogate, iar bokeh-ul 

arată bine şi el. Pe partea de 

video, ai parte de autofocali-

zare rapidă şi precisă, de cu-

lori bogate şi, din nou, de un 

zgomot destul de redus.

Telefoane de top 
cu camere bune: 
Google Pixel 2

Google Pixel 2 nu e unul 

dintre telefoanele nou-apăru-

te anul acesta, dar asta nu în-

seamnă că nu rămâne în top. 

Cu 98 de puncte în general, 

dintre care 99 pentru fotogra-

fii şi 96 pentru filmări, 

smartphone-ul e o alegere bu-

nă dacă eşti în căutarea unui 

telefon cu cameră bună. Are 

o singură cameră foto cu sen-

zor de 12 megapixeli şi dia-

fragmă de f/1.8.

Telefonul e capabil să fo-

calizeze automat rapid, atât 

pentru imagini, cât şi pen-

tru video. Detaliile sunt con-

servate destul de bine în ima-

gini, iar portretele sunt şi e-

le surprinse într-un mod plă-

cut, cu un bokeh natural pe 

fundal.

Telefoane bune 
pentru poze: iPhone X

Telefonul de top al celor 

de la Apple a reuşit să obţi-

nă 97 de puncte în testele de 

la DxOMark, iar scorul este 

distribuit astfel: 101 puncte 

la fotografi e şi 89 la video. 

Telefonul îţi pune la dispozi-

ţie un sistem de camere foto 

duale pe spate, alcătuit din 

doi senzori de 12 megapixeli. 

Ai o cameră telefoto şi una 

wide-angle, cu f/1.8. iPhone 

X e lăudat pentru scenele 

HDR pe care le poţi obţine, 

care au expuneri potrivite şi 

conservare a detaliilor, atât 

în zonele luminoase, cât şi 

umbrite. Balansul de alb e re-

dat corect indiferent de con-

diţiile de iluminare, iar deta-

liile rămân prezente chiar şi 

atunci când faci o poză cu 

zoom. În plus, efectul de bo-

keh e destul de natural.

Top telefoane 2018: 
Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro a reuşit să 

rupă gura târgului când a fost 

notat de DxOMark, deoarece 

a obţinut 109 puncte, per to-

tal, cu 114 puncte la foto şi 

98 de puncte la video. Telefo-

nul are un sistem de camere 

foto triple, cu un senzor prin-

cipal de 40 de megapixeli, 

unul secundar, monocrom, de 

20 de megapixeli şi un al trei-

lea, de 8 MP.

Sistemul oferă detalii bu-

ne în caz de zoom, mai ales 

pe distanţe medii şi lungi, 

iar în acelaşi timp îţi oferă 

şi un bokeh natural. Zgomo-

tul din imagini este păstrat 

în limite rezonabile, iar fo-

tografi ile rezultate, chiar şi 

pe timp de noapte, arată foar-

te bine.

Top telefoane 2018: cele mai bune 
camere foto pentru poze şi video
Către ce telefoane te poţi orienta dacă vrei camere foto şi video excelente?

Camerele foto au devenit elementul central al unui smartphone

ivo a rupt gura târgului în 

urmă cu câteva zile când 

a lansat Vivo Nex S, pri-

mul smartphone cu o 

margine inexistentă 

pe toate cele patru laturi. 

În timp ce acela era un 

terminal de top, Vivo Y81 

este un gadget entry level 

demn de luat în calcul.

Ca orice alt producător ca-

re se respectă, Vivo încearcă să 

se adreseze unui public cât mai 

larg cu telefoane sale. Din acest 

motiv, include în portofoliu a-

tât aparate extravagante cu pre-

ţuri inaccesibile, cât şi termi-

nale semnifi cativ mai ieftine, 

precum recent anunţatul Vivo 

Y81, scrie playtech.ro.

Smartphone-ul a fost su-

biectul mai multor zvonuri 

în ultimele săptămâni, dar 

acum a fost anunţat ofi cial 

în Taiwan. Vivo Y81 face par-

te din aceeaşi familie de 

gadgeturi precum Vivo Y83, 

dar cu o confi guraţie hardwa-

re un pic diferită.

Vivo Y81 este un telefonul 

construit în jurul SoC-ului oc-

ta core Helio P22 tactat la 

2.0Ghz. Are 3GB RAM şi o 

memorie internă de 32GB. Vi-

vo Y83 este un pic mai sprin-

ten şi mai spaţios datorită ce-

lor 4GB RAM şi 64GB de spa-

ţiu. Ambele telefoane includ 

un slot pentru carduri micro-

SD menit să faciliteze extin-

derea spaţiului.

În rest, partea din faţa a 

aparatului este acoperită de 

un panou de 6,22 inci cu un 

raport de aspect de 19:9 şi 

o rezoluţie nativă HD+. A-

ceasta din urmă se reflectă 

într-un produs de 720 x 1520 

pixeli. Ecuaţia este comple-

tată de un breton în partea 

de sus a panoului, la fel ca 

în cazul iPhone X, dar are 

şi o margine destul de groa-

să în partea de jos.

Partea de captură este asi-

gurată de o cameră principală 

de 13 megapixeli cu F/2.2 şi o 

a doua cameră dedicată sel-

fi e-urilor de 5 megapixeli cu 

F/2.2. Nu lipseşte un senzor 

de amprentă pe partea din spa-

te dedicat amatorilor de auten-

tifi care biometrică. Acumula-

torul are 3260 mAh, sistemul 

de operare preinstalat este An-

droid 8.1, iar interfaţa proprie-

tară a chinezilor este FunTou-

ch OS 4.0. Preţul de achiziţie 

este de aproximativ 220 de do-

lari nesubvenţionat, dar nu ştim 

dacă va ajunge vreodată şi în 

România pe un canal ofi cial.

Cea mai nouă chinezărie care îţi aduce 
aminte de iPhone X

Biroul pentru Ştiinţă şi 

Tehnologie de la Casa 

Albă a dat recent publici-

tăţii un nou raport în 

care sunt descrise măsu-

rile pe care NASA le va 

lua în următorii 10 ani 

în cazul în care Pământul 

va fi  ameninţat de un 

asteroid, atât pentru a 

preîntâmpina o eventuală 

coliziune cât şi pentru 

a pregăti SUA şi întreaga 

planetă pentru consecin-

ţele unui eventual impact 

inevitabil, informează 

SPACE.com.

Ofi ciali din cadrul NASA, 

FEMA (Agenţia Federală pen-

tru Situaţii de Urgenţă) şi de la 

Casa Albă au discutat despre 

strategiile de acţiune în cazul 

unei ameninţări cosmice pen-

tru planetă în cadrul unei tele-

conferinţe publice.

„Impactul cu un asteroid 

reprezintă unul dintre scena-

riile pentru care trebuie să fi m 

pregătiţi”, a declarat Leviticus 

Lewis, şeful Departamentului 

pentru Coordonare Naţională 

din cadrul FEMA, adăugând 

că un astfel de eveniment ca-

tastrofi c „are o probabilitate 

mică de producere, dar conse-

cinţele sale ar fi  uriaşe”, mo-

tiv pentru care „este necesar 

să fi m pregătiţi”. El a adăugat 

că acest plan va ajuta NASA 

„să-şi intensifi ce eforturile 

pentru a-şi demonstra tehni-

cile de deviere a asteroizilor”.

Protejarea Pământului de 

impactul cu asteroizi periculoşi 

este o responsabilitate ce nu le 

va reveni astronauţilor, con-

form NASA. „De obicei aşa sunt 

prezentate astfel de situaţii în 

fi lme – şi contribuie la calita-

tea producţiilor, însă noi nu am 

constatat în studiile noastre ni-

cio circumstanţă în care am 

avea nevoie de ajutorul astro-

nauţilor”, a subliniat Lindley 

Johnson, adăugând că tehnici-

le de deviere de pe traiectoria 

incidentă a eventualilor astero-

izi vor fi  puse în aplicare cu 

ajutorul unor navete robotice.

În primul rând, NASA tre-

buie să-şi sporească şi îmbu-

nătăţească toate mijloacele ne-

cesare pentru identifi carea as-

teroizilor potenţial periculoşi, 

catalogarea lor şi urmărirea tra-

iectoriilor acestora prin spaţiu.

Al doilea obiectiv ce apare 

în document se referă la îmbu-

nătăţirea „modelării, a capaci-

tăţii de predicţie şi a integrării 

informaţiilor” între agenţiile fe-

derale americane cu competen-

ţe în acest domeniu, pentru a 

determina probabilitatea unui 

impact şi de a determina cu 

exactitate când şi unde s-ar pu-

tea produce un astfel de eveni-

ment. Echipele de intervenţie 

în caz de dezastru, aşa cum 

sunt cele FEMA, vor folosi a-

ceste informaţii pentru a deter-

mina care sunt cele mai bune 

măsuri ce pot fi  luate, atât pen-

tru a ne pregăti de un impact 

cu un asteroid, cât şi pentru a 

ne confrunta cu consecinţele 

unui astfel de impact.

În cadrul celui de-al treilea 

obiectiv cuprins în planul de 

acţiune, NASA este chemată să 

vină cu noi modalităţi practice 

de deviere a traiectoriei unui 

asteroid potenţial periculos. 

Acest lucru implică dezvolta-

rea de noi tehnologii care să 

permită executarea unor misi-

uni spaţiale de „recunoaştere 

şi reacţie rapidă”, în care o na-

vă spaţială să poată fi  lansată 

spre un asteroid periculos pen-

tru a-i modifi ca traiectoria. NA-

SA intenţiona să încerce modi-

fi carea traiectoriei unui astero-

id în cadrul misiunii Asteroid 

Redirect Mission (ARM), pre-

văzută pentru anul 2021, însă 

administraţia Trump a renun-

ţat la această misiune în 2017.

Cum acţionează NASA dacă Pământul 
va fi ameninţat de un asteroi
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

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

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 95 
mp, et. intermediar, contorizare 
individuală, construcţie 2006, 
drum privat, fi nisat clasic, nemo-
bilat, 2 băi utilate, balcoane în-
chise, acte, la preţ intră garaj spa-
ţios, care se poate transforma în 
locuinţă, loc de parcare 13 mp, 
întabulat, cart. Zorilor. Se acceptă 
intermediari doar cu împuternici-
re notarială, preţ 130000 euro. 
Tel. 0771-136002. (4.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (2.15)

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, 2 camere, bucătă-
rie, terasă, posibilitate de mansar-
dare, după caz. Se poate vedea zil-
nic în com. Lupșa, sat Mănăstireni, 
jud. Alba., pe Șoseaua Turda-Câm-
peni. Relaţii și informaţii suplimen-
tare la tel. 0757-726993. (2.7)

¤ Vând casă cu grădină mare în 
Turda, zonă liniștită (Romana),cu 
toate utilităţile, acces auto foarte 
bun. Infrmaţii la tel. 0745- 
605924 sau 0722-353810. (2.7)

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

TERENURI

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, sat Vechea Deușu, 
com. Chinteni, la 18 km de Cluj, 

parţial în pantă, acces la utilităţi, 
zonă foarte lniștită, aproape de 
șosea, intravilan, întăbulat, posi-
bilitate de construcţii. Informaţii 
telefon 0722-353810, 
0264-556174. (2.7)

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

camere, hol, bucătărie şi 
baie, curent electric, apă 
la fântână, zonă foarte 

liniştită.
Informaţii la tel. 
0751-760639, 
0723-172514.

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

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

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

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

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

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Două studente din Sibiu, 
căutăm pentru închiriere 

ap. cu 2 camere, zona 
Observator.

Așteptăm telefoane la 
0744-133996.

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

SPAŢII

¤ Persoană fi zică închiriez garaj 
pentru autoturism, pe str. Doro-
banţilor. Informaţii suplimentare 
la tel. 0753-902739. (2.7)

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la ţară, lângă Cluj, cu posibilitatea 
de a ţine mai mulţi câni în curte, 
ofer 1200 RON/lună. Aștept ofer-
te la tel. 0741-455348. (2.15)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

SERVICII

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

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, 
plachez în polistiren, vopsesc în 
ulei, repar șpaleţi, trag glet, 
vopsesc în ulei. Ofer calitate, se-
riozitate maximă, punctualitate. 
Cei interesaţi mă pot contacta la 
0747-311391. (2.7)

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

¤ Firmă de construcţii, construim, 
renovăm acoperișuri, la case și 
blocuri. Informaţii suplimentare 
la tel. 0758-636484. (4.6)

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, vop-
sesc în ulei, repar șpaleţi, plachez 
în polistiren, trag glet.. Ofer calita-
te, seriozitate maximă, punctuali-
tate. Cei interesaţi mă pot contac-
ta la 0759-101504. (4.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (4.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ Cesionez autorizaţie taxi 
Cluj-Napoca, cu sau fără auto, LO-
GAN 1,2, an 2016, pe 
benzină+GLP, 85000 km, echipat 
complet taxi. Informaţii suplimen-
tare la tel. 0722-725300. (2.7)

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

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

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

¤ Vând WV POLO, an fabricaţie 
2002, motor 1,4, benzină, stare 
perfectă de funcţionare, necesită 
mici reparaţii la caroserie. Informa-
ţii suplimentare la telefon 
0758-051260. (2.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând 2 anvelope M&S, stare 
bună, riduri 4-5 mm, dimensiuni 
205/60/15, preţ 80 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (4.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, 
”Poljot”,”Pobeda”,”Raketa”, origi-
nal, toate în stare foarte bună și 
6 buc colecţie de ceasuri de buzu-
nar de epocă cu lanţuri și cutie. 
Sunaţi la tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (4.7)

¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”, “Zorky 5”, ”FED2 – Smena“, 
în perfectă stare de funcţionare. 
Inf. la tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (4.7)

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.

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de tricotat manu-
ală SIMAC DX 2000, cu front de 
lucru 100 ace, preţ 300 RON. Aș-
tept telefoane la tel. 0743- 
515388 sau 0264-440108. (2.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (4.7)

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (4.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0758-568676. (4.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 
0735-176040. (4.7)

TELEFOANE

¤ Ofertă! Vând MOTOROLA MOTO 
E4 Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 13 
MP, 3 GB RAM, 5000 mAh (l-am 
primit cadou), preţ 600 RON. Pen-
tru alte informaţii sunaţi la tel. 
0741-455348. (13.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând la preţ mic cărţi medicale, 
diverse specialităţi, în limba ro-
mănă, germană, engleză. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-551157. (2.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (6.20)

¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (6.20)

DIVERSE

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionat 
muște artifi ciale din plasă. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0723-064864. (2.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (2.7)

¤ Desfi inţez gospodărie. Vând ara-
gaz, reșou cu 3 ochiuri, bcicletă 
medicinală și alte obiecte. Informa-
ţii la telefon 0735-176040. (2.7)

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

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de hai-
ne, încălţămite, și multe alte lu-
cruri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (4.7)

¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând urgent armă de tir cu aer 
comprimat ”Slavia CZ 630” de 
4,5 mm, , pistol ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze, pentru autoapărare 
și pistol “Walter CP 88” de 4,5 
mm, cu alice. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 

preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (4.7)

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

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Inf. la telefon 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (4.7)

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Sin-
ger”, foarte veche, în stare per-
fectă de funcţionare, colecţie 
deceasuri de buzunare cu lanţ 
de epocă și panoplie pentru ex-
pus ceasurile. Informaţii la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI, enciclopedie 
completă. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (2.7)

MESAJ

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

ROMAN CORNEL, 
sat Ghiolt, comuna 

Aluniș nr. 94.
Găsitorul rog să sune la nr. 

tel. 0744-540420. (1.5)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator se-
diu, Persoană Fizică Autorizată 
Pușcas P. Maria. Îl declar nul.

¤ Noodle Pack S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 
1 ap. 6/2, jud. Cluj, 
J12/3218/2014, C.U.I. 
33988733 declar pierdut certifi -
cat de înmatriculare și certifi cate-
le constatatoare. Se declară nule.

¤ Biscotti Best S.R.L cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, nr. 
1, ap. 6/2, jud. Cluj, 
J12/6251/2017, C.U.I. 38425025 
declar pierdut certifi cat de înma-
triculare și certifi catele constata-
toare. Se declară nule.

¤ Espresso Smart S.R.L., cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, 
nr. 1, ap. 6/2, jud. Cluj, 
J12/865/2015, C.U.I. 34273870 
declar pierdut certifi cat de înma-
triculare și certifi catele constata-
toare. Se declară nule.

¤ Pierdut legitimaţie de cămin pe 
numele SILAGHI RĂZVAN ANDREI. 
O declar nulă.

¤ Pierdut legitimaţie seria A nr. 
172348 pe numele Ursachi Mă-
dălina, universitatea USAMV. O 
declar nulă.
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

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

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

SecondTex angajează
vânzătoare

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 

parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbește corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Studio mondial

16:50 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018

17:00 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018: 

Uruguay – Rusia

17:00 Uruguay – Rusia

19:05 Studio mondial

20:00 Telejurnal

20:50 Campionatul Mondial 

de Fotbal, Rusia 2018

21:00 Campionatul Mondial 

de Fotbal: Spania – Maroc

23:05 Studio mondial

23:40 Pariu Mondial

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Totul pentru dragoste

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cuţite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv

14:00 Lecţii de viaţă

15:00 La Maruţă

17:00 Știrile Pro Tv

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro Tv

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Numărul patru

23:45 Știrile Pro Tv

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Chef Dezbrăcatu’

13:30 Teleshopping

14:00 Pistruiatul 1 – Evadatul

16:00 Capri

18:00 Focus 18

19:30 Mama mea gătește 

mai bine

20:00 Ajutor! vreau să 

slăbesc!

22:00 Trăsniţi din NATO

22:45 Focus din inima 

României

23:30 Razboinici neinfricati

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D

13:00 Te vreau lângă mine

15:00 Teo Show

17:00 Cine-i Chefu'?

18:45 Știrile Kanal D

20:00 Dragoste și ură

22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping

13:00 Top goluri. Top ratări

13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

ACS Poli Timișoara – FC 

Voluntari

15:30 Teleshopping

16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC Viitorul – FC CFR Cluj

18:30 Liga Magazin

19:30 Știri

20:00 Cele mai tari meciuri 

ale Ligii 1 Betano: FCSB – FC 

CFR Cluj

22:00 România te privește

23:00 Faci pariu?

AVIZ DE MEDIU

SC TSI INVEST SRL in calitate de titular, anunta publicul 
interesat asupra declansarii etapei de incadrare in vederea 
obtinerii avizului de mediu conform HG 1076/2004 pentru 
Elaborare PUZ pentru extindere imobil existent de la P la 
P+2E+ER si schimbare de destinatie in cladire cu functiuni 
mixte: comert la parter si servicii la etaj, imprejmuire, in 
comuna Floresti, sat Floresti, str Avram Iancu nr. 164, jud. Cluj.
prima versiune a planului poate fi  consultata la sediul SC TSI 
INVEST SRL, din jud. Cluj, municipiul Cluj Napoca , str Victor 
Babes nr. 35, din data de 20.06.2018, intre orele 9-14. 

Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si 
sugestii, pana la data de 09.07.2018, la APM Cluj Napoca, 
calea Dorobantilor nr 99, blocul 9B, cod 400609, telefon: 
0264-410722, 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail offi ce@
apmcj.anpm.ro in zilele de luni- vineri, intre orele 9-14.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societății GONDOR SECURITY SRL 
(fosta GOMBOȘ SECURITY SRL) organizează licitație publică 
cu strigare pentru vanzarea următoarelor bunuri din 
patrimoniul debitoarei:

1. bunuri mobile constând în:
- echipamente de protecție, laptop și mobilier;
- un număr de 13 autoturisme, un scooter marca Piaggio 

și o remorcă marca Pongratz 206U;
Prețul de pornire în cadrul ședințelor de licitație va fi  de 

75% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.

2. bunul imobil constând în:
- Cabană din lemn situată în localitatea Sovata jud. 

Mureș, în suprafață de 98,51 mp,  cu mențiunea că terenul 
pe care este amplasată cabana nu este proprietatea societății 
GONDOR SECURITY SRL deci nu face obiectul vânzării.

Prețul de pornire în cadrul ședințelor de licitație va fi  de 
80% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.

Licitația va avea loc în data de 11.05.2018 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentația de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitației. În caz de neadjudecare 
licitația se va repeta în datele de 25.05.2018, 08.06.2018, 
22.06.2018, 06.07.2018. 

Informații suplimentare se pot obține la tel: 0264.432.603

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Vesna GC 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “ Colectare şi sortare 
baterii şi acumulatori portabili, auto şi industriali uzaţi, 
comerţ cu deşeuri (baterii şi acumulatori uzaţi). Colectarea 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase. Transportul 
deşeurilor periculoase şi nepericuloase“ situat în Cluj 
Napoca, str.Calea Baciului, nr.3-4, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Refurbishing 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ”Achiziţia de 
acumulatori uzaţi, sortarea şi valorifi carea lor“ situat în 
Cluj Napoca, str.Calea Baciului, nr.3-4, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, SC Refurbishing 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “ Achiziţia de 
acumulatori uzaţi, sortarea şi valorifi carea lor“ situat în 
Cluj Napoca, str.Calea Baciului, nr.1-3, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni – joi: 
08.00-16.30 si vineri 08.00-14.00.
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Kvitova a depăşit-o 
pe Halep la numărul 
de victorii din acest sezon
Jucătoarea română de tenis 
Mihaela Buzărnescu (30 de ani, 
30 WTA) a pierdut, scor 2-0 la 
seturi, meciul jucat contra 
Petrei Kvitova (Cehia, 28 de 
ani, 8 WTA) în semifi nalele tur-
neului de la Birmingham 
(Marea Britanie), dotat cu pre-
mii în valoare totală de 
936.128 de dolari.
Buzărnescu a fost învinsă cu 6-3, 
6-2, după o oră și 14 minute de 
joc. În fi nală, Kvitova va juca îm-
potriva Magdalena Rybarikova 
(Slovacia, 19 WTA). E a cincea fi -
nală din acest an pe care o va ju-
ca sportiva din Cehia. Pentru 
Kvitova, meciul câștigat contra 
Mihaelei Buzărnescu are și o altă 
însemnătate. Cehoaica a depă-
șit-o pe Simona Halep, liderul 
mondial, la numărul de victorii 
obţinute în acest sezon. În acest 
moment, după succesul contra lui 
Buzărnescu, Kvitova a ajuns la 36 
de victorii și șapte înfrângeri, în 
timp ce Halep are doar 35 de vic-
torii și șase înfrângeri. Mai mult, 
în acest an Kvitova a câștigat toa-
te fi nalele pe care le-a jucat, patru 
la număr. Simona Halep are în 
palmares două titluri câștigate la 
simplu în acest sezon: Shenzhen 
și Roland Garros. 

Liga I: Straton a semnat 
cu Dunărea Călăraşi
După doi ani pe care i-a petrecut 
la ACS Poli Timișoara, Cătălin 
Straton a ajuns la un acord cu o 
nouă formaţie de Liga 1. 
Nou-promovata Dunărea Călărași 
a obţinut semnătura portarului 
de 28 de ani. Acesta și-a pus deja 
semnătura pe noul contract, iar 
de luni se va alătura lotului pre-
gătit de Dan Alexa. Straton a avut 
mai multe oferte din România, 
dar și din străinătate, cea mai ten-
tantă din Ungaria, de la MTK 
Budapesta. Totuși, portarul a de-
cis să rămână acasă și să nu alea-
gă Budapesta, chiar dacă oferta 
era mult mai bună. În fotbalul ro-
mânesc, portarul a jucat pentru 
Rapid București, FC Vaslui, U 
Craiova și ACS Poli Timișoara.

Daniel Niculae: "Îmi 
doresc să readuc Rapidul 
pe prima scenă"
Rapid a promovat la pas în Liga a 
3-a, iar Daniel Niculae, președin-
tele clubului, a spus că nu se va 
opri până când nu va readuce 
Rapidul în Liga 1. "Vine vacanţa, 
în sfârșit. Nu vreau să mai aud de 
nimeni, vreau să stau liniștit, am 
îmbătrânit într-un an cât alţii in 
10! Clubul ăsta, de obicei, te îm-
bătrânește. Nu i-aţi văzut și pe cei 
de dinainte, foștii mari jucători, te 
încărunţește repede clubul asta. A 
fost un an foarte difi cil, probabil 
cel mai difi cil din istoria Rapidului. 
Sperăm să ne aducem aminte de 
aceste momente din Liga a 4-a și 
peste patru ani, când vom fi  în 
prima ligă. Eu îmi doresc să pro-
movez an de an, să facem din 
Rapid o echipă puternică, s-o rea-
duc pe prima scenă. Vreau să le 
mulţumim celor care ne-au ajutat 
la început (n.r – primarul, spon-
sorii), pentru că fără dânșii nu 
ne-am fi  putut ridica. Sperăm să 
vină sponsorii lângă noi, rapidiști 
potenţi fi nanciari. Ne dorim un 
Rapid curat, dar cu o susţinere fi -
nanciară pe măsură", a declarat 
Daniel Niculae, la fi nalul partidei 
din Giulești.

Pe scurt
Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Atacantul ardelenilor nu 

se gândeşte neapărat să 

plece de la CFR, dar a 

spus care este condiţia 

pentru care ar face asta.

„Nu ştiu dacă aş merge în 

China, dar dacă este o ofertă de 

nerefuzat.... Cine ştie?”, a spus 

Ţucudean. În momentul în ca-

re un reporter i-a spus jucăto-

rului: „Da, dar pentru tine ba-

nii nu reprezintă o problemă”, 

atacantul a replicat: „Tu, te-ai 

supăra dacă ai câştiga la loto? 

Nici eu!”, a spus, râzând, Ţucu-

dean, după care a completat: 

„Eu, acum, sunt la CFR. Dar, 

dacă va veni vreo ofertă bună... 

probabil, nu se ştie.”

„Vrem să facem bună 
în Europa”

„Am realizat ceva frumos 

şi sper să continuăm pe dru-

mul acesta. Trebuie să exis-

te în continuare foame de 

rezultate şi să ne calificăm 

în grupe. Rămân la CFR ca 

să câştig campionatul. Vrem 

să facem o treabă bună şi 

în Europa. Dacă nu va fi po-

sibil să ajungem în grupele 

Champions League, atunci 

ne vom mulţumi şi cu Eu-

ropa League. Însă, cel mai 

important este să trecem de 

acest prim tur. Puteam să 

cădem şi mai bine, dar şi 

mai rău”, a spus Ţucudean.

George Ţucudean (27 de 

ani), golgheterul grupării din 

Gruia, dar şi al Ligii 1, la e-

galitate cu Eddy Harlem Gno-

here (30 de ani), ambii cu câ-

te 15 goluri, se gândeşte chiar 

la grupele Ligii Campionilor.

„FCSB este subiect închis”

Ţucudean a vorbit puţin 

şi despre noul antrenor al 

echipei. ”Am auzit foarte 

multe lucruri interesante 

despre el. Are un stil dife-

rit, aşa că noi încercăm să 

ne adaptăm cât mai repede 

şi cât mai bine”, a mai spus 

jucătorul, care a completat 

că nu mai este interesat de 

o revenire la FCSB: ”Este în-

chis subiectul!”.

Pleacă Ţucudean de la CFR Cluj? 
„Dacă va veni vreo ofertă bună ... nu se ştie”

GEORGE ȚUCUDEAN 
| jucătorul echipei 
CFR Cluj

 „Am realizat ceva 
frumos și sper să 
continuăm pe drumul 
acesta. Trebuie 
să existe în continuare 
foame de rezultate 
și să ne califi căm 
în grupe. Rămân 
la CFR ca să câștig 
campionatul. Vrem 
să facem o treabă 
bună și în Europa. 
Dacă nu va fi  posibil 
să ajungem în grupele 
Champions League, 
atunci ne vom mulțumi 
și cu Europa League. 
Însă, cel mai important 
este să trecem de acest 
prim tur. Puteam 
să cădem și mai bine, 
dar și mai rău“

Preşedintele Federaţiei 

Române de Fotbal (FRF), 

Răzvan Burleanu, a decla-

rat că echipa naţională 

a României ar fi  avut loc 

la Cupa Mondială care 

se desfăşoară în aceste 

zile în Rusia.

„Cu siguranţă echipa na-

ţională a României ar fi  avut 

loc la Cupa Mondială. Dacă 

ar fi  fost acolo, România ar 

fi  avut şanse foarte mari să 

iasă din faza grupelor. Cel 

puţin cum arată azi compe-

tiţia. Este o realitate faptul că 

nivelul Cupei Mondiale nu 

este foarte înalt pentru că ju-

cătorii sunt foarte obosiţi. Mă 

aştept ca ediţia din 2022, ca-

re se va desfăşura iarna, în 

Qatar, să ne arate o altă fa-

ţă, pentru că jucătorii vor fi  

la capacitatea lor maximă”, 

a spus Burleanu, prezent, vi-

neri, la seminarul dedicat 

„Observatorului guvernanţei 

sportive la nivel naţional”, 

organizat de Universitatea 

Naţională de Educaţie Fizică 

şi Sport Bucureşti.

„Dar noi nu ne-am califi -

cat, aşa că trebuie să muncim 

în momentul de faţă, iar Cos-

min Contra face o treabă foar-

te bună alături de jucătorii 

primei reprezentative, astfel 

ca în urma campaniei din Li-

ga Naţiunilor să avem şanse 

de califi care la EURO 2020. 

Este un nou concept acesta al 

Ligii Naţiunilor, ţi se dă o no-

uă şansă pentru că 4 echipe 

din această competiţie vor 

merge la Campionatul Euro-

pean. Pentru că celelalte 20 

de locuri vor fi  ocupate în ur-

ma preliminariilor EURO 2020 

care încep în primăvara anu-

lui 2019. Grupa noastră din 

Liga Naţiunilor nu e deloc 

uşoară, pentru că vedem Ser-

bia la Cupa Mondială... iar 

apoi avem de luat o revanşă 

în faţa celor din Muntenegru”, 

a adăugat Burleanu.

Întrebat cum se simte un 

preşedinte de federaţie a că-

rei echipă naţională nu este 

prezentă la Cupa Mondială, 

Burleanu a răspuns: „Ca o-

rice suporter român din ul-

timii 20 de ani. Este un re-

gret, cum să nu fi e, pentru 

că până la urmă asta e mi-

siunea federaţiei, să faci tot 

ce e posibil sportiv ca echi-

pa să câştige meciuri şi a-

jungă la turneele fi nale”.

Burleanu este de părere că 

meciurile din optimilor de fi -

nală ale Cupei Mondiale din 

Rusia vor fi  „mai relevante 

din punct de vedere fotbalis-

tic” decât cele din faza gru-

pelor. „Înainte de începerea 

Cupei Mondiale, Germania e-

ra favorita mea. Dar am vă-

zut că echipele mari nu au 

început foarte bine. Aseară 

am văzut şi Argentina care 

s-a încurcat cu Croaţia şi a 

pierdut cu 3-0. Astfel că se 

pare că echipele favorite nu 

au început prea bine compe-

tiţia. Dar meciurile din opti-

mile de fi nală vor fi  mai re-

levante şi din punct de vede-

re fotbalistic. Surpriza este 

Islanda, de asemenea meciuri 

bune a făcut şi Peru”, a ex-

plicat preşedintele.

Burleanu: Naționala României ar fi avut loc la Cupa Mondială

RĂZVAN BURLEANU | președintele FRF

 „Cu siguranţă echipa naţională a României ar fi  
avut loc la Cupa Mondială. Dacă ar fi  fost acolo, 
România ar fi  avut şanse foarte mari să iasă din 
faza grupelor. Cel puţin cum arată azi 
competiţia. Este o realitate faptul că nivelul 
Cupei Mondiale nu este foarte înalt pentru că 
jucătorii sunt foarte obosiţi. Mă aştept ca ediţia 
din 2022, care se va desfăşura iarna, în Qatar, 
să ne arate o altă faţă, pentru că jucătorii vor fi  
la capacitatea lor maximă“


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

