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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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OPINIE

După douăzeci de ani
S.G. MĂRGHITAȘ

... lucrurile sunt încă fl uide, lumea întreagă se mișcă spre 
direcţii pe care încercăm să le intuim, să le stăpânim și cărora 
încercăm să ne adaptăm. Iată că, după decenii de activitate în 
presă, ajungi să te întrebi, tu, jurnalist care a prins toate 
etapele de dezvoltare ale presei post-decembriste, cum se face 
ca să te adaptezi provocărilor societăţii de astăzi și despre ce, 
în defi ntiv, ar trebui să fi e vorba în presă.
Acum douăzeci de ani începeam un nou proiect, la scurt timp 
după ce renunţasem la altul. Începeam un proiect promiţător, 
care se dovedea plin de succes acolo unde se născuse el, în 
urmă cu câţiva ani, la Iași. Deci: concept, expertiză, coaching și 
fi nanţare asigurate.
Monitorul, ziarul care stă de vorbă cu oamenii, era construit 
după o reţetă simplă și căruia nu puteai să-i găsești un cusur, 
nici măcar teoretic. Trebuia să fi e despre viaţă.
Un ziar care trebuia să se ocupe despre ăla micu’: despre 
școală, profesori, parcul de joacă, spaţii verzi, medic, 
stomatolog și colegi.
Apoi, ziarul este despre părinţii celui mic: locuri de muncă, 
oraș, apartamente, administratorul blocului și vecini.
La sfârșit, dar nu în ultimul rând, despre bunici: abonamente 
gratuite la transportul public în oraș, farmacii și medicamente, 
pensii și ajutoare sociale, locuri în azile și centre de zi pentru 
petrecerea timpului liber.
Oare le-am amintit pe toate? Cred că da, sunt aproape toate, 
nu-i așa?
Astea au fost lucrurile despre care, la momentul debutul acum 
20 de ani, Monitorul de Cluj își propunea să vorbească cu 
oamenii, cu cititorii săi, cu toţi cei interesaţi în a face din 
comunitatea locală un loc în care să trăiești mulţumit.
În rest s-au schimbat cam toate: tipografi i, formate de 
mărime, rubrici și pagini de ziar, modalităţi de a răspândi 
noutăţile, lucrul în reţea și apoi cel în online, generaţii și 
echipe de jurnaliști, proprietari și sedii de redacţii.
Ceea ce a rămas stabil, a fost dorinţa de a face presă în 
interesul cititorului, am încercat și am reușit să scriem știri, nu 
cuvinte în neștire, să ne facem meseria cu onestitate și 
profesionalism.
Astfel că, după douăzeci de ani, răspunsul la întrebarea 
din debutul acestui articol, nu poate fi  decât una unul:
presa este despre viaţă.

OPINIE

O călătorie de 20 de ani
Bianca PREDA

De unde știi că un ziar va supraviețui 20 de ani sau mai mult? 
Dacă v-ați pus această întrebare în 1998, probabil răspunsul 
dumneavoastră a fost „pentru că există spațiu într-un chioșc”. 
Așa să fi e oare?

E greu să-ți amintești viața înainte de știrile digitale. Acum 
primim aproape instantaneu știri, acceptăm informații pe 
toate dispozitivele, de la PC-uri desktop la tablete la 
smartphone-uri, fără o verificare prealabilă. Adăugăm 
comentarii și interacționăm cu cititorii pe rețelele sociale 
precum Twitter și Facebook. IPhone-ul și Android-ul ne-au 
pus în buzunare o cameră de știri virtuală - cu scriere, 
fotografie, video. 

Pe scurt, trăim una dintre cele mai remarcabile revoluții din 
istorie, regândirea completă a modului în care acoperim și 
consumăm știri și informații. Este greu să-ți amintești lucrurile 
așa cum erau. Dar unii dintre noi au fost acolo când a început 
revoluția. Și ce călătorie lungă și ciudată a fost.

Am pornit la drum cu sloganul „Ziarul care stă de vorbă cu 
oamenii” și de 20 de ani ne ținem de cuvânt și suntem în 
mijlocul comunității. Sute de jurnaliști au scris pentru 
dumneavoastră, cititorii noștri, povești frumoase, povești 
triste, anchete, interviuri, fotoreportaje.

Mii de știri am publicat în paginile ziarului nostru. Când mass-
media a trecut la era digitală, ne-am adaptat și ne-am 
dezvoltat și în online. Suntem unul dintre cele mai citite ziare 
din Cluj-Napoca, atât pe print cât și pe online.

În ultimii ani, Monitorul de Cluj a publicat săptămânal articole 
de investigații și fără îndoială a uimit cititorul cu calitatea 
muncii efectuate. Disciplina personală, munca grea și 
sacrifi ciul, au ajutat să scriem azi povestea de succes a ziarului.

Sărbătorirea celei de-a 20-a aniversări evidențiază capacitatea 
ziarului Monitorul de Cluj de a se diferenția de alte produse 
media prin campanii editoriale puternice și nivelul ridicat de 
încredere acordat de către public.

Vom mai vorbi despre Monitorul de Cluj și în următoarele 
două decenii? Cu siguranță, dacă vom lucra cu aceeași 
determinare și pasiune..

OPINIE

Paul NICULESCU

De câțiva ani trăim într-o isterie a contestării. Nimeni nu mai 
construiește nimic, toată lumea critică și dărâmă ce-au făcut alții.
Profesorii își urăsc elevii și studenții. Altfel nu înțeleg de ce le 
distrug viitorul cu examene în care le cer să reproducă "ca la 
carte" părerile unuia sau altuia despre poezii. E doar un 
exemplu. Putem să ne imaginăm un elev genial, care face o 
analiză mai bună sau mai profundă decât a "cunoscutului 
comentator X". Cum va fi  el notat într-o lume a reproducerilor 
papagalicești atât de pe gustul profesorilor?! 
Generalizarea e un păcat fundamental al logicii, dar 
imaginea de ansamblu rămâne, pentru că prea puține 
contraexemple o contrazic. 
Medicii sunt acuzați că iau plicuri, că tratează cu indiferență 
suferința oamenilor. Poate o fi , poate n-o fi  întotdeauna la fel.  
Nimeni nu vede eroul, pe cel ce stă nopțile peste program sau 
operează cu ce are, doar, doar mai salvează o viață. Dar, din 
nou, imaginea fi xată în mintea oamenilor primează.
Polițiștii sunt înjurați că vor să-și facă planul la amenzi, în loc să 
alerge după hoți. Hoți care, adesea, sunt adăpostiți de prieteni 
care îi înjură pe polițiști că i-au amendat, dar n-au nicio frică de 
Dumnezeu să pună cheile unei mașini în mâna unui bețivan. 
Pe jandarmul care stă noaptea în ploaie, pe burtă, în noroi 
așteptând trafi canții de țigări nu-l laudă nimeni. Adesea nici 
măcar șefi i. Ajunge, poate, la medicul de care pomeneam mai 
sus, cu o pneumonie, în timp ce un concetățean șoptește prin 
târguri: „Țigări. Țigări... din Ucraina...” 
Pacienții cu boli grave văd lipsa medicamentelor și goana 
nebună a zilelor. Numără clipele rămase până la următorul 
tratament sau întâlnirea cu Creatorul, care-o fi  să le fi e norocul. 
Noroc pe care politicienii și-l caută pe la Viena sau Istanbul, că 
acolo medicamente sunt, iar medicii mai buni. Tot români, unii, 
dar plecați de ani buni, de groaza plafonării într-un sistem 
rămas în evul mediu. Pe eroii rămași, din nou, nu îi vede 
nimeni. Doar când are nevoie de ei.
Despre pompieri s-au auzit multe cuvinte de laudă. Au ajuns să 
fi e ei în topul încrederii românilor și stau acolo de ceva vreme. 
Spre rușinea lor, preoții au coborât abrupt, sub greutatea 
crucilor din aur greu și a blestemelor aruncate la adresa 
„sataniștilor” care au ascultat muzică diavolească în Colectiv sau 
la Untold ori au îndrăznit să întrebe ce căutau minorii în patul 
„părintelui” Pomohaci. Pe care l-au judecat "aspru" și l-au 
dezbrăcat de sutană (nu că sutana ar fi  de vină, doar în pat era 

fără ea), apoi l-au trimis să predea religia în școli. La copii... 
Noi, jurnaliștii, de ani buni suntem împinși spre prăpastie. Și, 
harnici din fi re, dăm din mâini și din picioare, punem condeiul la 
treabă și îi ajutăm pe cei ce ne ponegresc să ne îngroape mai 
repede. Nici noi, ca breaslă, nu suntem scutiți de greșeli, dar 
nimeni nu îi mai vede pe colegii noștri care stau cu zilele în 
arhivele tribunalelor sau așteaptă cu sufl etul la gură răspunsul 
unui funcționar pentru a lega ițele unei anchete. Reportajul 
elegant, frumos, scris "cu zvâc" și însoțit de poze frumoase e 
scump și puțini și-l permit. E mai ieftin să copiezi comunicate de 
la Consiliul Județean, să le arunci cu furca pe 2-3 siteuri și să 
umfl i câte 500 de lei pe lună de la instituții falimentate politic. 
Ne mai mirăm, apoi, cum presa se diluează de conținut, de 
credibilitate și de cititori. 
„Simt enorm și văz monstruos”. Caragialescul dicton e cât se poate 
de adevărat pentru rolul presei, care vede cu lupa toate relele și 
simte acut injustiția. Dar acesta este, în fapt, menirea jurnaliștilor: 
să arate cu degetul și cele rele și cele bune din jurul nostru.
De unde nu este foc, nu iese fum. O știre are întotdeauna 
punctul de pornire în faptele cuiva. Răul trebuie expus, greșeala, 
arătată. De aceea, proverbul "no news is good news" nu li se 
aplică jurnaliștilor. Presa este datoare cititorilor să caute știri; să 
sape după lucrurile ascunse și să le arate publicului. 
Cu verticalitate, în 20 de ani, am încercat să vedem ce se 
întâmplă în comunitatea noastră și să vă arătăm deopotrivă 
frumosul și urâtul, blamabilul și lăudabilul, mândria și umilința. 
Pentru că toate fac parte din noi.
Ce e important e să nu uităm niciodată că suntem cu toții 
oameni, că trăim, muncim, creăm și, la fi nal, cu toții putem 
greși. Atunci, bunacredință face diferența dintre bine și rău. Cine 
greșește cu sufl etul curat, împins doar de dorința de a face bine, 
merită iertat. O vină mai mare are doar acela care închide ochii 
în fața nedreptății și răutății. 
Toată lumea trage ponoasele unei generalizări generalizate. 
Toată lumea caută vinovați. Și îi găsește pentru că nimeni nu 
mai are apetență pentru bine, frumos, treaba bine făcută, lucrul 
dus până la capăt.
Rămâne doar să vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături 
20 de ani, că ne-ați citit, ne-ați lăudat când am făcut 
lucruri bune, ne-ați criticat, pe bună dreptate când am 
greșit, dar, în final, trebuie să recunoaștem că unii fără 
alții nu putem: jurnaliștii scriu despre oameni, iar cititorii 
se oglindesc în presă prin condeiele noastre. Împreună 
facem cea mai bună echipă. Vă mulțumim!

Nicio ştire nu e fake-news!
Dacă e fake-news, nu e ştire.
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ARS OPINIÆ

Principiul „capului spart”
Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

„Pentru ca ceva important să se 
schimbe, ceva și mai grav tre-
buie să se întâmple”. Nu știu 
de ce, românii nu au în fi re 
schimbările fi rești, transformă-
rile naturale, evoluțiile norma-
le. Nu le simt, nu le pregătesc, 
nu le înglobează într-o ordine a 
lucrurilor care să nu atragă 
(într-un fel) atenția. La noi totul 
este dramatic (tragic, de multe 
ori), făcut în ultima clipă, dez-
nădăjduit, când nu se mai 
așteaptă nimeni, radical, 
neașteptat, uimitor. E un fel de nepăsare reală și aparentă 
(greu de înțeles), o pasivitate în fața istoriei imediate, o răb-
dare tâmpă și, aparent, fără de sens, până la proba contrarie, 
care se lasă așteptată o veșnicie sau vine când nu se mai 
așteaptă nimeni. E prea multă toleranță, prea multă răbdare, 
prea multă suferință, prea puțină efi ciență în gestionarea aces-
tor ritmuri, rămase parcă înafara civilizației. Până nu ajunge 
„cuțitul la os”, până nu avem „capul spart”, până nu vedem 
sângele curgând șiroaie nu suntem în stare să facem nimic. 
Cam ăsta e destinul istoric. O putem lua de unde vrem, de la 
„pașopt”, de la „Mica” sau „Marea Unire”, o putem lua cu „ve-
nirea” sau „plecarea” comunismului. Iar faptele postdecem-
briste respectă același tipar! Așteptăm, așteptăm, așteptăm…, 
ca alții să ne rezolve problemele. Înainte de a pune mâna, în 
ultimul moment!
Recent, șeful statului a spus (și sunt nevoit să-l cred, pentru că 
este cel mai bine informat om din România și pentru că nădăj-
duiesc că știe ce spune) că peste 80% din populație țării nu es-
te de acord și nu are încredere în ceea ce face actuala putere. 
Lucrurile nu sunt deloc noi. În 2016, la alegerile care au confi -
gurat actuala putere, s-au prezentat la urne sub 40% din 
populația cu drept de vot, iar din acest total, doar 18% au vo-
tat cu PSD, artizanul guvernării de azi. Diferența, cum se poate 
vedea, nu constă în procente, ci în condiții efective, realități și 
previziuni. Acum aproape doi ani era vorba despre promisiuni, 
angajamente și populism de paradă, specifi ce unei campanii 
electorale deșănțate. Azi vorbim de cifre, procente, fapte și de 
premisele și manifestările de netăgăduit ale unei crize multi-
ple (economice, politice, constituționale, legislative, sociale, 
de încredere etc.), care pot degenera în anarhism. 
Așadar, trebuie să luăm acest procent de 80% ca atare și să lu-
ăm în considerare ce gândește, ce așteaptă și ce (va) face 
acest „monstru“ pasiv ce însumează peste douăsprezece mili-
oane de oameni, dintre cei cu drept de vot, dinăuntru sau din-
afara țării. Dacă toți aceștia au arătat (într-un fel sau altul) că 
nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în țara noastră, de ce 
nu fac ceva, cu atât mai mult cu cât pasivitatea lor este 
înțeleasă ca o consimțire mută. 
Așadar, românii nu înțeleg prea bine ce se întâmplă azi, nu 
percep la cote corespunzătoare gravitatea situației create sau 
nu consideră că a sosit timpul că facă ceva, să reacționeze, să 
intervină!? 
Cam aceasta este paradigma atinsă la acest moment și aceasta 
ar fi  dilema lipsei de atitudine.
Ce-ar fi  putut înțelege oamenii din actuala guvernare? Ce-ar fi  
putut să-i pună pe gânduri? Ce i-ar putea face să se revolte?
E o suită aici de vorbe, intenții, decizii, fapte și amenințări (în 
ultima vreme) ale actualei puteri, tot mai evidente, tot mai fă-
ră perdea, tot mai agresive, până vor atinge paroxismul (pe 
care nu-l așteptăm și nu-l dorim) și care nu știm ce înseamnă. 
Pe scurt, să le luăm la rând. 
A fost, mai întâi, încercarea de impunere a unui premier (Sevil 
Shhaideh) nepotrivit, prin decizia unilaterală a liderului L. 
Dragnea, demnitar potențial periculos prin mediocritate și do-
cilitate față de șef. Surprinzător, brutal, dar eșuat!
A fost, apoi, schimbarea primului-ministru (S. Grindeanu), 
pentru neîndeplinire de obiectiv (Ordonanța 13) și nesupunere 
față de interesele personale ale șefului (L. Dragnea). Era ceva 
neobișnuit (să-ți dai jos propriul premier), dar încă neîngrijo-
rător. Și parcă remediabil, pentru optimiști!
A venit, mai apoi, schimbarea celui de-la doilea premier (M. 
Tudose), cam pentru aceleași motive, dar, pentru a acoperi in-
teresele personale (juridice), s-au mărit salariile și au scăzut 
impozitele (și altele). Nimeni întreg la cap nu face deodată a-
ceste lucruri, fără riscuri majore. Trebuia să se aprindă (pentru 
unii) beculețul roșu al unei guvernări în derivă și cu alte 
priorități decât ale țării. Grav, dar nestrigător la cer!
A început, după aceea, cavalcada luptei pentru subordonarea 
justiției, mascând înăbușirea bătăliei  anticorupție. Cu trei ra-
muri distincte: votarea unor legi strâmbe (legile justiției) favo-
rabile lor, însușirea unor prerogative ale altor instituții 
(președinție, CSM), cu sprijinul CCR; destructurarea DNA și de-
miterea Laurei Codruța Kovesi. Tot mai greu suportabil, dar 
nedus până la capăt!
A urmat, fi resc (în logica uzurpării), lupta pe față cu 
președintele țării, prin izolare în raport cu deciziile importante, 
tăierea unor prerogative constituționale și amenințarea (ne)
voalată cu suspendarea. Asta era o amenințare la adresa 
constituționalității, a separării puterilor în stat, a statului de 
drept. Inacceptabil! Dar oare ușor de înțeles?
Modifi carea codurilor (CPP, CP) ar urma să fi e punctul culmi-
nant al instalării arbitrariului, bunului plac, dorinței personale. 
Noile legi ar urma să anuleze condamnările trecute și viitoare 
ale lui Liviu Dragnea, să deturneze direcția unui stat, să intrăm 
într-o altă paradigmă politică. Total necunoscută!
Poate că nu-i de-ajuns! Poate că mai lipsește ceva! 
Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj,.ro

De aproximativ o săptă-
mână, societatea civilă e 
din nou în stradă. 
Duminică seară, la Cluj în 
jur de 5.000 de oameni 
s-au mobilizat şi au ieşit 
să protesteze, acuzând 
injustiţie din partea celor 
din coaliţia de guvernare.

Astăzi, reacţiile politicieni-
lor nu au întârziat să apară, 
unii dintre ei precizând că nu 
va exista nicio o asumare de 
răspundere pe legi ale justiţi-
ei. Protestatarii nu renunţă în-
că, alte mişcări de stradă anun-
ţându-se pentru perioada ur-
mătoare.

Sociologul Ioan Hosu ana-
lizează mesajele protestatari-
lor care zi de zi îşi exprimă 
nemulţumirile şi îşi strigă frus-
trările la Cluj şi în toată ţara:

În opinia lui Ioan Hosu, 
protestele vor continua, cu 
atât mai mult cu cât există 
deja reacţii din partea poli-
ticienilor. Chiar dacă legea 
nu se face în stradă, iar lu-
crurile nu se vor schimba cu 
mult, imaginea celor de la 
putere se va „şifona” puţin. 
PSD va trebui să schimbe ce-
va, pentru că urmează ale-
geri, explică Hosu.

„Oamenii vor ieşi în con-
tinuare în stradă pentru că 
sentimentul acesta de injus-
tiţie e destul de acut. Ei văd 
că un personaj politic e sus-
pectat că ar fi  luat bani de 

la Protecţia Copilului ca să 
îi redirecţioneze spre politi-
că, e strigător la cer, e o for-
mă de abuz, e un subiect 
destul de sensibil.

Vor continua (n.red protes-
tele), va exista o presiune con-
stantă, chiar dacă nu vor re-
uşi să schimbe lucrurile sem-
nifi cativ, dar va fi  o presiune 
care va duce cu siguranţă la 
o erodare a imaginii celor din 
coaliţie. Am văzut deja pozi-
ţii, reacţii ale politicienilor la 
ceea ce cere strada: Tudorel 
Toader, care spune că nu se 
pune problema unor schim-
bări prin OUG sau prin asu-

mare guvernamentală, dom-
nul Tăriceanu care spune, de 
asemenea, că nu se pune pro-
blema astfel. Cred că vor mai 
exista reacţii din partea celor 
din coaliţie, vor fi  mai atenţi 
la ce spune opinia publică, la 
ce spune media, la ce spun 
partenerii internaţionali. Ră-
mâne de văzut când se vor 
mişca cei din PSD, pentru că 
schimbările nu vor veni din 
afară, ele vor veni atunci când 
PSD va considera că trebuie 
să schimbe ceva. Eu cred că 
vor fi  schimbări, pentru că în 
2019 vor fi  nişte alegeri”, ar-
gumentează sociologul. 

Cât vor continua 
protestele la Cluj?
Sociolog clujean: „Va exista o presiune constantă din partea străzii 
care va duce la o erodare a imaginii celor din coaliţie”.

-Da, ştim că puterea riscă să devină din ce în ce 
mai mult concentrată în mâinile unora/unuia;
-Opoziţia nu poate face mare lucru şi atunci 
noi trebuie să demonstrăm că suntem o forţă, 
deşi legile nu se fac în stradă;

-Presa va reflecta foarte puţin. Este o tăce-
re destul de mare, aproape suspectă a su-
dului, pentru că sudul îşi primeşte banii, în 
timp ce nordul şi vestul îşi primesc tăierile 
bugetare”.

„Ce transmit protestatarii?

Un tânăr a fost reţinut pen-
tru trafi c şi deţinere de dro-
guri de mare risc şi droguri 
de risc, în urma unei acţi-
uni a poliţiştilor de comba-
tere a criminalităţii organi-
zate din Cluj-Napoca.

La data de 22 iunie, în jurul 
orei 16.30, poliţiştii Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Or-
ganizate Cluj-Napoca, sub co-
ordonarea procurorilor DIICOT 
Cluj, au prins în fl agrant delict 
un tânăr, de 21 de ani, din lo-
calitatea Floreşti, judeţul Cluj, 
care prin intermediul unei fi r-
me de curierat ar fi  intrat în po-
sesia unor droguri de mare risc 
şi droguri de risc, respectiv he-
roină şi MDMA.

“Cel în cauză a fost reţinut de 
procurorii DIICOT Cluj pentru 24 
de ore pentru săvârşirea infracţi-
unilor de introducere în ţară de 
droguri de mare risc, trafi c de dro-

guri de mare risc şi deţinere de 
droguri de risc şi de mare risc, în 
vederea consumului propriu. La 
data de 23 iunie, tânărul a fost 
prezentat magistraţilor Tribuna-
lului Cluj, cu propunere de ares-
tare preventivă, judecătorul pen-
tru drepturi şi libertăţi şi-a însu-
şit propunerea organelor de an-
chetă şi a emis pe numele aces-
tuia un mandat de arestare pre-
ventivă pentru 30 de zile”, trans-
mite IPJ Cluj.

Un autocar cu 45 de călători 
la bord a luat foc, luni, pe 
centura de ocolire a munici-
piului Cluj-Napoca, pe direc-
ţia Vâlcele – Apahida, oame-
nii reuşind să se evacueze 
la timp, astfel că nu s-au 
înregistrat victime.

Purtătorul de cuvânt al ISU 
Cluj, Andrei Biriş, a declarat că 
incendiul nu s-a extins.

„Am fost solicitaţi la un in-
cendiu care a cuprins un auto-
car pe centura Vâlcele-Apahida, 
un autocar care transporta anga-

jaţii unui operator economic. Au 
intervenit două autospeciale de 
stins incendii, incendiul s-a ma-
nifestat doar la compartimentul 
motor. Au fost în jur de 45 de 
persoane care s-au autoevacuat 
şi nu au fost rănite persoanele 
din autocar. La autocar a fost 
afectat doar compartimentul mo-
tor, arderea nu s-a extins mai de-
parte. Probabil a fost o defecţiu-
ne tehnică”, a spus Andrei Biriş.

Acesta a precizat că autocarul 
transporta angajaţii unei fi rme din 
judeţul Cluj spre locul de muncă.

Tânăr de 21 de ani din Florești, 
arestat pentru trafic 
și deținere de droguri

Un autocar a luat foc 
pe centura Vâlcele-Apahida
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Absolvenţii de liceu au tre-
cut ieri prin emoţiile pri-
mei probe din cadrul baca-
laureatului, proba de limba 
şi literatura română.

Elevii care au susţinut, luni, 
proba scrisă a examenului de 
Bacalaureat au avut de anali-
zat, la subiectul al treilea, la 
profi lul real, poezii de Mihai 
Eminescu sau Tudor Arghezi, 
iar la profi lul uman arta poeti-
că în opera lui Ioan Barbu sau 
Lucian Blaga.

Absolvenţii au sperat 
la poezie

Luni au început probele scri-
se din cadrul examenului naţi-
onal de bacalaureat, sesiunea 
iunie-iulie 2018.

La nivelul judeţului Cluj sunt 
înscrişi la această sesiune a exa-
menului national de Bacalaure-
at un număr de 4.197 de can-
didaţi, 3.781 de elevi din pro-
moţia curentă, iar 416 elevi din 
promoţiile anterioare.

Cea mai mare temere a ab-
solvenţilor de liceu a fost ro-
manul. Aceștia au sperat că vor 
avea de analizat la subiectul al 
treilea o poezie a unuia dintre 
autorii canonici.

„Mi s-a părut un subiect ac-
cesibil. Eu am ştiut ce să scriu. 
Şi subiectul al doilea a fost bi-
ne. Nu a fost greu de înţeles. 
Mă aşteptam la poezie, mai ales 
că şi profesorii se aşteptau tot 
la poezie, aşa că m-am pregătit 
mai bine pe această parte”, a 
spus Cristina Vlaicu, o absol-

ventă de clasa a XII-a, care a 
susţinut ieri proba la limba şi li-
teratura română.

Profesorii spun 
că nivelul examenului 
a fost mediu spre uşor

Subiectele I şi II sunt comu-
ne pentru real şi uman, doar su-
biectul al treilea este uşor dife-
rit, dar tot pe parte de poezie 
s-a mers anul acesta.

În ceea ce priveşte primul su-
biect, a fost un text la prima ve-
dere, „Note de călătorie”, scris 
de Anton Holban, cu cinci între-
bări despre înţelegerea textului.

„Este un text despre locul 
natal şi despre perspectiva din 
care vedem noi oamenii şi fru-
museţea locului în care ne naş-
tem. Uneori avem nevoie de o 
persoană din exterior care să 
vină, să ne tragă puţin de urechi 
şi să ne atragă atenţia asupra 
frumuseţii locului în care ne-am 

născut. Primul subiect este de 
nivel mediu, chiar uşurel”, a 
spus Claudia Sava, profesor de 
limba şi literatura română în 
cadrul Liceului de Informatică 
„Tiberiu Popoviciu”.

Partea a doua a primului su-
biect presupune scrierea unui 
text de minim150 de cuvinte des-
pre felul în care pot aprecia oa-
menii farmecul locului în care 
trăiesc prin raportare la textul la 
prima vedere şi la experienţa per-
sonală, care este văzută de că-
tre profesorii clujeni ca o temă 
comună şi uşor de abordat.

La cel de-al doilea subiect elevii 
au avut de prezentat rolul notaţii-
lor autorului într-un text dramatic.

„Au trebuit să argumenteze 
prezenţa didascaliilor într-un 
text dramatic. Mi se pare un su-
biect uşor, fi indcă ei au de în-
văţat trei genuri mari şi late: 
epic, liric şi dramatic. Or, pe 
partea de dramatic ei trebuie să 

recunoască trăsăturile specifi -
ce acestui gen. Didascaliile şi 
indicaţiile regizorale sunt o tră-
sătură specifi că genului drama-
tic şi s-a ales chiar un text ge-
neros, cu foarte multe indicaţii 
scenice astfel încât copiii pu-
teau să prezinte rolul acesto-
ra”, a spus profesoara.

Poezie atât la uman 
cât şi la real

La ultima parte cei de la re-
al au avut de prezentat particu-
larităţile unui text poetic studiat 
aparţinând lui Mihai Eminescu 
sau lui Tudor Arghezi, iar la par-
tea umană, aceeaşi cerinţă, însă 
pentru poezii scrise de Ioan Bar-
bu sau Lucian Blaga. Cu toate 
că majoritatea absolvenţilor au 
sperat la poezie, profesorii spun 
că, în general, aceasta este mai 
greu de abordat decât proza.

„Dacă ai învăţat pentru su-
biectul III, ştii ce să scrii. Dacă 

nu ai învăţat, cred că vor fi  foar-
te multe pagini goale pentru că 
e pozie şi poezia este mai greu 
de abordat. Copiii nu mai citesc 
poezie. Învaţă ei pe de rost câţi-
va poeţi modernişti şi câţiva ro-
mantici, dar e mult mai comod 
pentru un copil să scrie o par-
te narativă, să facă un rezumat 
la bacalaureat deşi să prezinte 
o poezie cu tot ce înseamnă ea 
structură, sentimente, particu-
larităţi prozodice, încadrarea în 
curentul literar şamd”, a preci-
zat Claudia Sava.

Subiectul a fost 
de nivel mediu

În ceea ce priveşte difi cul-
tatea examenului, profesorii de 
limba şi literatura român sus-
ţin că acesta nu a fost difi cil.

„Per total, este un subiect de 
nivel mediu, o spun cu toată 
sinceritatea şi profesionalismul. 
Se poate lua bacalaureatul cu 
notă peste 6, chiar 7 dacă se re-
zolvă corect primele două su-
biecte, iar la punctul III , dacă 
s-a învăţat se va da punctajul, 
dacă nu s-a învăţat şi se vor 
scrie abureli acolo, cu siguran-
ţă punctajul va fi  foarte mic”, a 
concluzionat Claudia Sava.

Printre profesori sunt voci 
care spun că probele la baca-
laureat nu ilustrează inteli-
genţa elevilor.

„Anul acesta la bac, poezie pe 
toate planurile, Eminescu sau Ar-
ghezi, Blaga sau Barbu. Absol-
venţii noştri ori sunt specialişti în 
literatură şi istorie literară, ori nu 
iau Bacul. Le cerem totul sau ni-
mic. Trec printr-un examen fără 
să demonstreze cât de inteligenţi 

şi de capabili sunt, fără să-şi pu-
nă la bătaie abilităţile esenţiale.

Ar trebui să ne întrebăm 
cât de relevante sunt aceste 
subiecte, ce demonstrează e-
le, îi pregătesc pe copiii Ro-
mâniei pentru viitor sau mă-
car pentru prezent?”, a scris 
Cristina Tunegaru, o profesoa-
ră de limba română, pe reţe-
lele de socializare.

Unde se desfăşoară 
examenul şi câţi 
candidaţi s-au înscris

Examenul naţional de bacala-
ureat se desfăşoară în 15 centre 
la nivelul judeţului Cluj: 9 centre 
în municipiul Cluj-Napoca, 2 cen-
tre în Dej şi câte un centru în 
Gherla, Turda, Câmpia Turzii şi 
Huedin. Calendarul desfăşurării 
probelor scrise, precum şi numă-
rul de candidaţi înscrişi pentru fi -
ecare dintre aceste probe scrise:

25 iunie 2018 – Proba E)a) 
limba şi literatura română; – 
TOTAL 4.010 de candidaţi;

26 iunie 2018- Proba E)b) 
limba şi literatura maternă; – 
TOTAL 479 de candidaţi;

27 iunie 2018- Proba E)c) 
proba obligatorie a profi lului; 
– TOTAL 3.971 de candidaţi;

28 iunie 2018- Proba E)d) 
proba la alegere a profi lului 
şi specializării – TOTAL 4.074 
de candidaţi;

4 iulie 2018 Afi şarea rezul-
tatelor ( până la ora 12:00) şi 
depunerea contestaţiilor ( în-
tre orele 12:00-16:000);

5-8 iulie 2018 Rezolvarea 
contestaţiilor;

10 iulie 2018 Afi șarea re-
zultatelor fi nale.

Absolvenții de liceu au susținut 
prima probă la bacalaureat
Ce subiecte „au picat” la prima probă de la bacalaureat, la limba și literatura română.

Peste 1.000 de elevi de gimna-
ziu au învăţat, în cadrul unui 
proiect, cum să adopte un stil 
alimentar sănătos, prin joc, în 
şcolile la care învaţă.

În anul şcolar 2017-2018, ele-
vii din 16 şcoli din Cluj-Napoca 
au participat la activităţi practi-
ce, jocuri, discuţii libere în ca-
drul proiectului educaţional „Să 
mâncăm sănătos”, prin care au 
fost ajutaţi să înţeleagă impor-
tanţa adoptării unor obiceiuri ali-
mentare sănătoase. În cadrul ac-
tivităţilor practice la care au par-
ticipat cei mici, aceştia au înţe-
les modul în care organismul ob-
ţine energie din alimente; au afl at 
care sunt principalele categorii 
de alimente şi rolul nutrienţilor 
pentru organism; au descoperit 
cum se citeşte şi se interpretea-
ză conţinutul etichetelor alimen-
telor şi au experimentat alegeri 
alimentare inteligente, care asi-
gură echilibrul nutriţie – activi-

tate fi zică.Activităţile s-au desfă-
şurat în principal la şcoală, sub 
îndrumarea profesorilor, pe ba-
za unui training gratuit şi a unui 
kit de materiale educaţionale.

Clasele înscrise în proiect au 
benefi ciat şi de prezenţa a nouă 
consultaţi care, în mod voluntat, 
au participat la activităţile educa-
ţionale pentru a le împărtăşi ele-
vilor experienţe legate de o ali-
mentaţie corectă, un stil de viaţă 
sănătos, cumpărături inteligente 
şi tipuri de meserii. Un raport al 
UNICEF din 2010 despre starea de 
sănătate a copiilor de 11, 13 şi 15 
ani a arătat că procentul de copii 
obezi din ţara noastră este de 15%, 
în timp ce doar 19% dintre copii 
fac sufi cientă mişcare zilnic. Ace-
laşi studiu arată că copiii şi ado-
lescenţii obezi au un risc crescut 
de probleme articulare, apnee de 
somn, probleme sociale, psiholo-
gice, copilul obez având risc ridi-
cat de a deveni adult obez.

Elevii clujeni învață 
să mănânce sănătos
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Aproximativ 80 de paci-
enţi cu afecţiuni oncologi-
ce din Cluj riscă să îşi 
întrerupă tratamentul de 
radioterapie, vital pentru a 
avea şanse la viaţă, din 
cauză că CAS Cluj – Casa 
de Asigurări de Sănătate 
(CAS) Cluj refuză să 
încheie contract cu clinica 
privată la care bolnavii se 
tratează. Clinica este vali-
dată ca furnizor de servi-
cii medicale în relaţie cu 
CAS, trebuie să semneze 
contract, dar CAS nu îşi 
respectă obligaţiile. 
Motivul ar fi  lipsa banilor.

50 de pacienţi urmează de-
ja tratamentul de radioterapie 
la clinica privată, iar alţi 30 
urmează să îl înceapă. Dacă 
CAS Cluj nu îşi respectă obli-
gaţiile prevăzute de lege, adi-
că să semneze contractul cu 
clinica, bolnavii de cancer ris-
că să îşi întrerupă tratamen-
tul. Atât pacienţii cât şi me-
dicii de la clinică au protes-
tat, luni dimineaţa, sediul CAS 
Cluj pentru a atrage atenţia 
asupra situaţiei disperate în 
care se afl ă.

„Nu ştim din ce motive nu 
se semnează un contract, în 
condiţiile în care listele de aş-
teptare pentru pacienţii cu 
cancer sunt de sute de paci-
enţi la Institutul Oncologic şi 
oamenii care au nevoie de a-
ceste servicii practic nu pot 
aştepta luni de zile pentru că 
ar însemna să lăsăm oamenii 
să moară. Casa de Asigurări 
Cluj dă vina pe Casa Naţio-
nală de Asigurări de Sănăta-
te de la care nu ar fi  avut fon-
duri sufi ciente ca să încheie 
contract cu un nou furnizor, 
deşi în acest an, contractele, 
după cum toată lumea ştie, 
s-au semnat în luna aprilie. 
În momentul în care eşti in-

vitat la contractare pentru un 
serviciu medical trebuie să în-
deplineşti nişte condiţii, noi 
le îndeplinim, este un servi-
ciu de cea mai înaltă perfor-
manţă, cu două aparate, din 
care unul de ultimă oră şi ca-
re nu mai există în ţară în 
acest moment. Avem toate 
condiţiile. Aceasta înseamnă 
validarea, îndeplinim toate 
condiţiile pentru contractare. 
Mai departe, Casa de Asigu-
rări de Sănătate trebuie să 
semneze un contract cu fur-
nizorul de servicii din mo-
ment ce este validat. Este o 
obligaţie a Casei de Asigurări, 
nemaivorbind de partea mo-
rală. Sunt 200 de pacienţi în 
acest moment pe lista de aş-
teptare a Institutului Oncolo-
gic Cluj, care tocmai va dez-
afecta un aparat de radiotera-
pie în următoarele zile, deci 
lista va fi  şi mai lungă”, a de-
clarat Adrian Udrea, medic 
primar oncolog şi director me-
dical al clinicii private, citată 
de ziardecluj.ro.

Costurile pentru o şedin-
ţă de radioterapie variază în-
tre 300 şi 600 lei, iar o radi-
oterapie completă pentru o 
patologie mamară costă apro-
ximativ 3.000 euro şi se ajun-

ge pentru tumori de prosta-
tă la 6-7.000 euro.

O întrerupere a tratamen-
tului scade drastic şansele la 
viaţă sau înseamnă chiar 
moartea. Bolnavii sunt con-
ştienţi de acest lucru, tocmai 
de aceea nu înţeleg atitudi-
nea CAS, mai ales că toţi sunt 
asiguraţi. Mai mult, legea pre-
vede gratuitate la tratament 
pentru pacienţii oncologici. 
Bineînţeles că această gratu-
itate este oferită în cadrul spi-
talelor şi clinicilor afl ate în 
contract cu casele de asigu-
rări de sănătate.

„Casa Judeţeană nu vrea 
să aloce banii necesari pen-
tru tratamentul specific ra-
dioterapiei, pentru şedinţe-
le de care avem nevoie, un 
tratament din ăsta costă 
7.000- 8.000 euro la clinici-
le private. Eu deja am pre-
gătită simularea şi dacă nu 
reuşesc, la spitalele de stat 
trebuie să aştept până la 
Crăciun, dacă mai prind Cră-
ciunul. Trebuie să ne gân-
dim şi la asta”, a afirmat 
Ioan Fekete, pacient al cli-
nicii private.

Reprezentanţii CAS Cluj 
consideră că angajaţii clini-
cii private forţează intrarea 

în legalitate, când de fapt 
termenul legal de 30 de zi-
le de la validare şi pe care 
CAS trebuia să îl respecte a 
fost depăşit.

„CAS Cluj consideră total 
nepotrivită modalitatea în 
care un furnizor de servicii 
medicale înţelege să încerce 
să forţeze intrarea în relaţii 
contractuale cu sistemul de 
asigurări sociale de sănăta-
te, prin organizarea unui pi-
chet în faţa sediului institu-
ţiei. Considerăm că este res-
ponsabilitatea furnizorului 
faţă de pacienţi faptul că, 
din dorinţa de a-i atrage, re-
spectivul furnizor i-a deter-
minat pe aceştia să înceapă 
tratamente de radioterapie, 
promiţându-le gratuitate, fă-
ră să aibă posibilitatea de a 
susţine până la capăt din re-
surse proprii această ofertă. 
Dezavuăm modul în care 
acum furnizorul încearcă să 
transfere asupra CAS Cluj 
responsabilitatea pentru pro-
priile decizii manageriale şi 
pentru imposibilitatea susţi-
nerii cheltuielilor efectuate 
pentru tratamentul acestor 
pacienţi”, au transmis repre-
zentanţii CAS Cluj, printr-un 
comunicat de presă.

Pacienții cu cancer 
își cer dreptul la viață
80 de bolnavi de cancer din Cluj riscă să își întrerupă tratamentul.

Pacienții bolnavi de cancer au ieșit în stradă pentru a-și cere dreptul la viață

Razie a polițiștilor pe strada Piezișă 

În noaptea de 23 spre 24 iunie, poliţiștii clujeni au organizat o acţiune 
cu efective mărite care s-a derulat în zona străzii Piezișă.
„Acţiunea a avut drept scop menţinerea ordinii și liniștii publice, descu-
rajarea comiterii de fapte antisociale, depistarea persoanelor care comit 
infracţiuni sau contravenţii. La acţiune au participat poliţiști din cadrul 
Biroului pentru Centrul Universitar, poliţiști din cadrul secţiilor 4 și 6, 
precum și poliţiști din cadrul Biroului Rutier. De asemenea, în acţiune 
au fost angrenaţi jandarmi din Grupării de Jandarmi Mobile Ștefan 
Cicio-Pop  și poliţiști locali”, transmite IPJ Cluj.
Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Cluj, pentru neregulile constata-
te, au fost aplicate circa 30 de sancţiuni contravenţionale, fi ind identifi -
cate abateri de la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de la preve-
derile legii privind ordinea și liniște publică, de la reglementările privind 
activităţile comerciale etc. Au fost legitimate aproximativ 100 de per-
soane și au fost controlate 60 de autovehicule.

Accident la Bunești! Un bărbat și o femeie 
au ajuns la spital
Un accident de circulație, soldat cu două persoane rănite, s-a produs du-
minică dimineața, în jurul orei 6:00, pe DN1C, pe raza localității Bunești.
Din primele informații, conducătorul unui autoturism, un bărbat în vâr-
stă de 47 de ani din Florești, în timp ce circula dinspre Cluj-Napoca spre 
Dej, ajuns pe raza localității Bunești, din cauza oboselii, ar fi  ațipit la vo-
lan, moment în care autoturismul a părăsit partea carosabilă, a rupt o 
balustradă, izbindu-se ulterior violent de un capăt de podeț, potrivit 
gherlainfo.ro. În urma impactului, conducătorul autoturismului și feme-
ie în vârstă de 51 de ani, din Dej, pasageră în autoturism,  au fost 
răniți. Aceștia au primit îngrijiri medicale la fața locului, fi ind ulterior 
transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Pe scurt
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Comunicat de Presă

Programul ceremonialului militar – religios
Ziua Drapelului Naţional al României

Evenimentul se va desfășura marţi, 26 iunie 2018, începând cu ora 10.00, în Piaţa Tricolorului 
de lângă Muzeul de Istorie al Municipiului Turda și va cuprinde următoarele momente:

09.30 –  ofi cierea slujbei de sfi nţire a Drapelului Naţional al României în Catedrala 
ortodoxă din Turda

10.00 – sosirea delegaţiei ofi ciale în Piaţa Tricolorului
 – salutul Drapelului de luptă și a Gărzii de onoare
 – alocuţiuni privind semnifi caţia Zilei Drapelului Naţional
 – primirea Drapelului Naţional al României
 – binecuvântarea și sărutul Drapelului României
 – înălţarea Drapelului pe catarg și intonarea Imnului Naţional al României
 – defi larea Gărzii de onoare

Restricţii de circulaţie
- intersecţia Piaţa Republicii cu str. George Coșbuc;
- intersecţiile Piaţa Republicii cu ieșirile str. Mircea cel Bătrân;
Circulaţia autovehiculelor va fi  deviată:
-  pe direcţia Câmpia Turzii –Cluj Napoca – se circula normal – staţiile nu sunt afectate 

deoarece nu se închide circulaţia pe str. Gh. Lazar și str. Axente Sever ,
- pe direcţia Cluj Napoca –Câmpia Turzii pe str. General Dragalina.

Mijloacele de transport în comun vor utiliza următoarele locaţii ca staţii de înbarcare 
– debarcare, astfel:

Direcţia MICRO III-TURDA NOUĂ
-  se circulă normal – staţiile nu sunt afectate deoarece nu se închide circulaţia pe str. Gh. 
Lazăr și str. Axente Sever.

Direcţia TURDA NOUĂ – MICRO III
- str. Horea nr. 1A , lângă Colegiul Naţional Mihai Viteazul;
- str. Gen. Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. Gen. Dragalina+str. Vasile Alecsandri;
-  str. Gen. Dragalina nr. 1, în faţa blocului S1, scara 3 (peste drum de intrarea în curtea 

Poliţiei Municipiului Turda.)
-str. Avram Iancu, la nr. 5, în faţa magazinului de piese auto „Unix”;
- str. Castanilor nr. 1, în faţa fostului cinematograf “Fox”;

Autobuzele de transport local de călători vor circula :

Din Turda Nouă spre cart. Oprișani , liniile 10, 12, 13 și 18 – care intră în zona industrială, 
vor trece prin staţia temporară din zona centrală situată în zona cinematografului “FOX” (str. 
Castanilor nr. 1), după care vor trece pe la Spitalul Municipal , pe str. Horea, și str. Dragalina, 
P-ţa Romană spre Oprișani, respectiv zona industrială, având alte trei staţii temporare:

-str. Horea între intersecţia cu străzile Bariţiu și G-ral Dragalina (lângă C.N.M.V);
- str.Gen.Dragalina nr. 105, lângă intersecţia str. Gen. Dragalina+str. Vasile Alecsandri;
-str. General Dragalina nr. 1, în faţa bl. S1, scara III( lângă Poliţie);

Deschiderea loturilor trei 
şi patru ale Autostrăzii 
A 10 Sebeş-Turda întârzie 
nepermis de mult, recla-
mă cei de la Asociația Pro 
Infrastructură care a rea-
lizat o nouă fi lmare aeria-
nă de pe lotul 4 al auto-
străzii. „Autostrada fi nali-
zată își așteaptă în conti-
nuare trafi cul”, spun 
membrii Asociației.

„S-au dus pe apa sâmbetei 
toate promisiunile ofi cialilor din 
Compania Naţională de Admi-
nistrare a Infrastructurii Rutie-
re și Ministerul Transporturilor 
România care ne-au zis că vor 
da drumul în luna mai, apoi în 
iunie. Domnule ministru anti-
autostrăzi Șova, domnule direc-
tor al Companiei Naționale An-
ti-Infrastructură din România 
Neaga, cât mai intenționați să 
întindeți această limită a decenței 
și a bunului simț? Cât timp își 
vor mai risca viața oamenii pe 
drumul național paralel, în timp 
ce la câțiva metri distanță zace 
o autostradă care le oferă 
siguranță net superioară?”, scriu 
cei de la API pe Facebook.

Deschiderea loturilor trei 
şi patru ale Autostrăzii A 10 

Sebeş-Turda va întârzia, din 
cauză că trebuie făcute teste 
suplimentare, a declarat într-
un interviu ministrul Trans-
porturilor, Lucian Şova.

„Din păcate, sunt motive 
care ne determină să nu pu-
tem recepţiona aceste lucrări 
în orizontul de timp pe care 
ni-l propusesem. Antrepreno-
rii sunt cei care trebuie între-
baţi de ce nu predau aceste 

lucrări. Cel puţin, cel de pe 
Lotul 4 (Asocierea SC PORR 
Construct SRL–PORR Bau 
GmbH, n.r.) a afi rmat că nu 
este pregătit să deschidă pro-
cedurile de recepţie. Mai sunt 
lucrări pe care trebuie să le 
facă, este vorba de alimenta-
rea cu apă a unui centru de 
intervenţie. Iar cel care răs-
punde de Lotul 3 (antrepre-
nor este Asocierea Tirrena 

Scavi SpA–Societa Italiana 
per Condotte D’Acqua SpA, 
n.r.) şi-a asumat responsabi-
litatea necesităţii de a mai 
corecta unele probleme pri-
vind calitatea chiar la supra-
faţa de rulare, ceea ce nu poa-
te fi  neglijat”, declara într-un 
interviu ministrul Transpor-
turilor, Lucian Şova.

Pentru acest an, autori-
tăţile estimează deschide-

rea a numai 60 de kilome-
tri de autostradă.

„Se poate întâmpla ca pe 
acest tronson să fi e nevoie de 
intervenţii masive. Dacă tes-
tele nu vor răspunde 100% 
exigenţelor, antreprenorul şi-
a asumat responsabilitatea 
de a începe frezări pe supra-
feţe importante, ceea ce ar 
putea conduce la prelungirea 
termenelor de recepţie într-

un orizont impredictibil”, sub-
liniază Şova.

„Dacă totul e perfect, cele 
două loturi se deschid în iunie. 
Însă a deschide un lot de au-
tostradă sub presiunea diverşi-
lor factori de infl uenţă este pe-
riculos”, a  adăugat ministrul.

Ministrul vrea să pună în 
dezbatere publică până la mij-
locul lunii iunie un document 
prin care autostrăzile să poa-
tă fi  inaugurate şi fără ca lu-
crările prevăzute în contract 
să fi e încheiate, fi ind vorba 
de lucrări care nu vizează si-
guranţa cetăţenilor.

Reprezentanţii Asociaţiei 
Pro Infrastructură (API) acu-
ză Compania Naţională de 
Administrare a Infrastructu-
rii Rutiere de faptul că a 
ajuns în situaţia de a „cău-
ta nod în papură” construc-
torilor pentru a nu face re-
cepţia lucrărilor.

Lotul 3 tranzitează jude-
ţul Alba şi are o lungime de 
12,45 de kilometri, de la in-
trarea în Aiud până la nodul 
de la Decea, iar lotul 4 al au-
tostrăzii are o lungime de 
16,3 kilometri şi costă 470 
milioane lei, fără TVA.

Autostrada Aiud-Turda rămâne închisă. 
Promisiunile Companiei de Drumuri s-au dus pe apa sâmbetei
Încă de anul trecut, șoferii amenințau că vor bloca DN1 între Unirea și Turda dacă nu se dă drumul 
circulației pe loturile de autostradă finalizate.

Bianca Tămaș
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii doresc vacanțe fără 
stres, așa că, de cele mai multe 
ori, preferă să aleagă destinații 
care funcționează pe princi-
piul all-inclusive. Mâncare și 
băutură la discreție, la prețuri 
cât mai mici. 

S-a dat startul la sezonul 
estival, iar în următoarele luni, 
clujenii fug din oraș și se re-
trag în țări străine. 

Clujenii preferă 
all-inclusive

Confortul este important 
pentru români, iar acest lu-
cru se refl ectă în alegerea 
vacanțelor pe care, de cele 
mai multe ori, le asociază cu 
confortul, se arată într-un stu-
diu recent.  

Cu toate că sunt persoane 
care ies din țară pentru a vi-
zita, mulți clujeni preferă co-
moditatea unui all-inclusive. 
În topul destinațiilor la vacanțe 
în străinătate se afl ă Turcia, 
urmată de Egipt și Grecia. 

Oferte puține pe ultima 
sută de metri

Însă majoritatea își iau 
pachetele de la agențiile de 
turism din timp, iar pentru 
cei nehotărâți, în acest mo-
ment, ofertele sunt destul de 
sărăcăcioase. 

„Nu prea mai sunt bilete 
de avion, dar există șanse să 
prindă câte un last minute pe 

care le găsesc la jumătate de 
preț. Pentru Egipt mai există 
pachete până la 1.000 de eu-
ro pentru 2 persoane. Dar cei 
care doresc să ajungă în Egipt, 
ar trebui să meargă din au-
gust încolo, fi indcă acum es-
te foarte cald. Pentru Grecia 
mai sunt last minute pentru 
Creta, iar prețurile sunt ok, 
dar acolo se merge pe varian-
ta doar cu mic dejun sau de-
mipensiune, adică mic dejun 
și cină. Ceea ce multora nu 
le convine, fi indcă doresc all-
inclusive”, explică Amalia Bo-
boc, agent de turism. 

Pachetele agențiilor de tu-
rism includ biletele de avi-
on tip charter, taxele de ae-
roport, bagajele, cazarea pe 
7 sau 14 nopți, mâncarea în 
funcție de preferințe, trans-
portul de la și înspre aero-
port. Unele pachete includ 
și asigurările de călătorie. 

Clujenii sunt curioși și în 
ceea ce privește o vacanță în 
Spania, însă prețurile mari din 
această țară îi fac de obicei să 
aleagă o altă destinație.

„Există o cerere destul de 
mare pe Spania, clujenii sunt 
interesați, dar este o țară scum-
pă. Iar când aud de prețuri, se 
răzgândesc, alegând una din-
tre celelalte țări”, spune Ama-
lia Boboc. 

City break-uri pentru 
aventurieri

City break-urile au devenit 
și pentru clujeni un prilej de 

a evadat din cotidian. City 
break-ul este o scurtă vacanță 
care de regulă durează două-
trei zile, spre o destinație ur-
bană. Iubitorii acestui tip de 
vacanță optează pentru week-
end – ideal pentru relaxare 
după o săptămână solicitantă 
la serviciu, în această „evada-
re” se poate prelungi, pentru 
cei care doresc să viziteze cât 
mai mult. În ultimul timp, da-
torită biletelor de avion low-
cost către orice destinație tu-
ristică, city break-urile au de-
venit foarte populare. Madrid, 
Varșovia, Florența, Londra, 
sunt doar câteva dintre 
destinațiile preferate de ro-
mâni, afl ate la doar câteva ore 
distanță și cu destule obiecti-
ve de vizitat. Pe lângă locuri-
le renumite și interesante, cei 
care evadează într-unul din-
tre marile orașe ale lumii se 
pot bucura și de mâncarea 
specifi că altor culturi și po-
poare, pot face o baie în ma-
re sau ocean, pot face cumpă-
rături sau să iasă în cluburi. 

„Printre clujeni sunt însă 
și persoane care doresc să ai-
bă parte de cât mai multă ac-
tivitate în concediu și să vi-
ziteze cât mai multe obiecti-
ve. În acest sens sunt prefe-
rate citi break-urile, excursii 
scurte, de doar câteva zile”, 
a adăugat agentul de turism. 

Pentru acest tip de vacanțe, 
destinațiile preferate de clu-
jeni sunt: Barcelona, Roma, 
Veneția, Bari sau Milano.

S-a dat startul sezonului estival!
Care sunt destinațiile preferate de clujeni pentru relaxare sau vizitare?
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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. (5.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă la ţară, cu curte și 
grădină, lângă Cluj. Aștept oferte 
la tel. 0741-455348. (3.15)
¤ 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. (3.7)
¤ 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. (3.7)
¤ 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. (3.7)
¤ 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.

Vânzare TEREN 
INTRAVILAN în Șelimbăr, 

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

deschidere 27 m 
la str. M. Viteazul.

Utilităţile sunt 
la marginea terenului.

Urbanism pentru 
construcţii de locuinţe.

Preţ 50 euro/mp, 
negociabil.

Tel. 0756-313.015.

¤ Vând teren 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.

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. (3.7)
¤ 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. (3.15)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, situat pe str. Taberei, cu 
apartament cu 2 camere în zona 
Plopilor, Calvaria. Pentru alte de-
talii sunaţi la tel. 0726-458249. 
(1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer și ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314
¤ CAUT cioban serios la oi, cu 
experienţă. Cerem și oferim se-
riozitate. Pentru informaţiile su-
plimentare apelaţi la tel. 
0742431611 sau 0758-356073.

SERVICII

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (1.7)

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. (3.7)
¤ 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. (5.6)
¤ 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. (5.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (5.7)
¤ 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. (4.7)

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. (3.7)
¤ 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. (3.7)

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (1.7)
¤ Vând piese noi, cruce cardani-
că, capete de bară, parbriz pentru 
autoturism LADA 1500. Pentru in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-653097. (5.7)
¤ 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. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (1.7)
Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul 
se reglează automat, preţ 220 
RON. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la tel. 0744-955625. 
(1.7)
¤ Vând aparate radio, video. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0743-709114. (5.7)
¤ 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. (5.7)
¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 250 RON. Sunaţi la te-
lefon 0735-176040. (5.7)
¤ Vând aparate foto “Praktica 
LTL-3”, “Zorky 5”, ”FED2 – Smena“, 
în perfectă stare de funcţionare. 
Inf. la tel. 0759-020427. (5.7)
¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (5.7)

UZ CAZNIC

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru 
vană, oglindă cu ramă, suporturi, 
dulăpior cu trei uși cu oglinzi, 
chiuvetă din inox cu baterie pen-
tru bucătărie. Informaţii la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(1.7)
¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (1.7)
¤ 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. (3.7)
¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 
stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (5.7)
¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-

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.

tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (5.7)
¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (5.7)
¤ Vând cabină de duș, nouă, ca-
dă joasă, sticlă mată, preţ 300 
RON. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0758-568676. (5.7)
¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 
0735-176040. (5.7)

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. (14.15)

CĂRŢI/REVISTE

¤ Vând la preţ mic cărţi medicale, 
diverse specialităţi, în limba ro-
mănă, germană, engleză. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0757-551157. (3.7)
¤ 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. (7.20)
¤ Vând coleţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (7.20)

MOBILIER

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 
și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (1.7)
¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (5.7)
¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând pat de plajă, nou, cu ca-
dru metalic, material rezistent, 
preţ 130 RON. Informaţii supli-
mentare la tel. 0742-827432. 
(1.7)
¤ 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. (1.7)
¤ Vând moară de mere, cărţi 
poștale timbre, tablouri, brâu ţe-
sut. Informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0743-709114. (1.7)
¤ Vând cărucior de copii HAUCK, 
nemţesc, original, cu roţi mari, cu 
cameră și cauciuc, cadru de alu-
miniu, multiple poziţii, coș cu ba-
gaje, copertină reglabilă, pelerină 
de ploaie, ham, centură de sigu-
ranţă 5 puncte, frână de mână și 
picior, preţ 350 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-955625. (1.7)
¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (1.7)
¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionat 
muște artifi ciale din plasă. Pentru 

informaţii sunaţi la tel. 
0723-064864. (3.7)
¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (3.7)
¤ Desfi inţez gospodărie. Vând ara-
gaz, reșou cu 3 ochiuri, bcicletă 
medicinală și alte obiecte. Informa-
ţii la telefon 0735-176040. (3.7)
¤ 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. (5.7)
¤ Vând materiale pentru croșe-
tat, reviste de modă și pentru cro-
șetat , peţuri negociabile. Pentru 
informaţii sunaţi la tel. 
0735-176040. (5.7)
¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)
¤ Vând 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. (5.7)
¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (5.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (5.7)
¤ Vând coleţie de timbre vechi cu 
clasor mare și mic, brichete, stilouri 
noi, pixuri. Tel. 0759-020427. (5.7)
¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (5.7)
¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (5.7)
¤ Vând trei covoare de 3 x 2,25, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
carpete cu diferite modele, preţ 
negociabil. Inf. la telefon 
0264-591965. (5.7)
¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (5.7))

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. (5.7)
¤ Vând pentru colecţionari revista 
LUMEA AVIAŢIEI, enciclopedie 
completă. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0723-064864. (3.7)

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. (2.5)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele COJOCARU ALEXANDRA, 
Universitatea de Medicină și Far-
macie ”Iuliu Haţieganu”, Faculta-
tea de Medicină Generală. Îl de-
clar nul.
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Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 3190729–15.86.00

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

Abonează-te la
monitorul
0264.59.77.00

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: 
Danemarca – Franţa
19:05 Studio mondial
20:00 Telejurnal
20:50 Campionatul Mondial 
de Fotbal, Rusia 2018
21:00 Campionatul Mondial 
de Fotbal: Nigeria – Argentina
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 Cursa spre Witch Mountain
23:30 Știrile Pro Tv

23:45 Pasărea Phoenix

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Focus din inima 
României
13:30 Teleshopping
14:00 Pistruiatul 2 – 
Ascunzișuri
16:00 Capri
18:00 Focus 18
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:00 Super Cireașa de pe tort
22:00 Trăsniţi din NATO
22:45 Focus din inima României
23:30 Răzbunarea tânărului tigru

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show
17:00 Cine-i Chefu'?
18:45 Știrile Kanal D
20:00 Dragoste și ură
22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Teleshopping
13:00 Știri
13:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CS U Craiova – CSM Poli Iași
15:30 Teleshopping
16:30 Fotbal Liga 1 Betano: 
CSM Poli Iași – FC CFR Cluj
18:30 Liga Magazin
19:30 Știri
20:00 Cele mai tari meciuri 
ale Ligii 1 Betano: FC CFR Cluj 
– AFC Astra Giurgiu
22:00 Cele mai tari meciuri 
ale Ligii 1 Betano: FC Dinamo 
București – FCSB

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, 
SUCURSALA CLUJ NAPOCA, avand ca 
domeniu de activitate salubritate şi 

activităţi similare – anunta selectie pentru 
urmatoarele categorii de personal:

 Conducatori auto
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:
- Posesor carnet de conducere categoria: B (pentru 

utilaje de curatenie stradala) si C

- ATESTAT TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

 Mecanici auto
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:
- CALIFICARE IN DOMENIU

 MUNCITORI NECALIFICATI
• Salariu motivant;
• Domeniu de activitate stabil => loc de munca sigur;
• Mediu de lucru adaptat nevoilor angajatilor

Cererile se pot depune la adresa: Cluj – Napoca, Str. 
Garbau, nr. 12, bloc H, intre orele 9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 120
email: rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 
lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

Punctul de lucru Salina Turda

 Femeie de serviciu – 1 post
 Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate
Punctul de lucru Ştrand Durgău

 Femeie de serviciu – 3 posturi
 Cerintele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare 
de intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@
salinaturda.eu sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, 
nr.7, jud. Cluj.

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

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 
Resurse Umane

ANUNŢ DE ANGAJARE

Salina Turda angajează personal pentru punctele de 
lucru Salina Turda şi Ştrand Durgău situat în Turda, Aleea 
Durgăului, nr. 4, jud. Cluj:

 LUCRĂTOR ÎN BUCATĂRIE – 2 posturi

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

Candidaţii interesaţi pot trimite CV însoţit de scrisoare de 
intenţie la următoarea adresa de e-mail offi ce@salinaturda.eu 
sau la sediul societăţii Turda, Aleea Durgăului, nr.7, jud. Cluj.

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

Informaţii suplimentare la tel. 0364-260.940- departament 
Resurse Umane

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria comunei Vultureni, judeţul Cluj, cu sediul în 
localitatea Vultureni nr.73, organizează în data de 18.07.2018 
ora 10.00, CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea pe 
perioadă determinată (perioada implementarii proiectelor 
cu fi nantare externa nerambursabila) a unui post contractual 
vacant:

Inspector de specialitate II, in cadrul Compartimentului 
Implementare Proiecte.

Condiţii generale pentru participarea la concurs: 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 
prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, 
cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce de ocupare:
1) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă;

2) vechimea în specialitatea studiilor absolvite –;
3) spirit analitic și capacitate de sinteză;
5) abilităţi de comunicare;
6) disponibilitate pentru deplasari.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE la concurs se vor depune, în 
perioada 27.06.2018-13.07.2018 între orele 7.30-15.30, 
la sediul Primăriei comunei Vultureni, judeţul Cluj.Relaţii 
suplimentare se pot obţine la tel: 0264/271078.

ANUNŢ CONCURS

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj 
organizează concurs de recrutare la sediul din Cluj-Napoca, 
str.George Coșbuc nr. 2, jud. Cluj, în data de 26.07.2018, 
ora 11.00, proba scrisă iar proba de interviu urmând a fi  
afi șată după desfășurarea probei scrise, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de:
inspector de muncă, clasa I, grad profesional debutant, din 
cadrul Serviciului ,,Control Securitate și Sănătate în Muncă”.

Relaţii suplimentare privind: condiţiile generale de 
participare, condiţiile specifi ce de participare la concurs, 
formularele necesare înscrierii, bibliografi a sunt disponibile 
accesând www.itmcluj.ro sau se pot obţine la sediul 
Inspectoratului și la nr. de telefon 0264/598407, interior 
207 sau 210.
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Atletism: Medalie de 
bronz pentru echipa 
feminină a României

Echipa feminină a României a 
cucerit medalia de bronz la 
Campionatele Mondiale de 
alergare montană pe distanţe 
lungi de la Karpacz (Polonia), 
potrivit site-ului Federaţiei 
Române de Atletism. La indi-
vidual (17 km), Denisa 
Dragomir a ocupat locul pa-
tru, Andreea Pîșcu s-a clasat 
pe 11, Ingrid Mutter pe 16, 
iar Iulia Găinariu pe 26. La 
masculin, România a ocupat 
locul 4 pe echipe, iar la indi-
vidual (17 km) Ionuţ Zincă a 
fost al 7-lea, Gyorgy Szabolcs 
a sosit al 12-lea, Bogdan 
Damian s-a clasat pe 25, 
Viorel Palici, pe 32, iar 
Andrei Preda pe 39.

„U” Cluj și Dinamo 
au făcut spectacol 
la Casa de Cultură
Peluza „Cătălin Hîldan” a lan-
sat și la Cluj-Napoca progra-
mul de socios „Doar Dinamo 
București”, prin care fanii 
sunt chemaţi să cumpere ac-
ţiuni la echipa „câinilor”. 
Evenimentul a avut loc la 
Casa de Cultură a Studenţilor, 
aproximativ 100 de fani par-
ticipând la acţiunea PCH. 
Cum galeria „câinilor” este 
înfrăţită cu cea a Universităţii 
Cluj, Peluza „Șepcile Roșii” 
nu a lipsit de la Casa de 
Cultură. „Dinamo are un pro-
iect măreţ, în care trebuie să 
credem toţi. Sperăm să du-
cem spiritul lui Dinamo mai 
departe și suporterii noștri să 
se implice și mai mult decât 
au făcut-o până acum. Ne bu-
cură faptul că galeriile celor 
de la Dinamo și Universitatea 
Cluj sunt înfrăţite, înseamnă 
că suntem acasă și la Cluj”, a 
spus Giani Kiriţă, unul dintre 
foștii jucători ai lui Dinamo 
prezenţi în Ardeal.

Ianis Hagi e aproape 
de AS Roma

Gazzetta dello Sport scrie că 
AS Roma, formaţia antrena-
tă de Eusebio Di Francesco, a 
intensificat negocierile cu 
trupa de la malul mării pen-
tru decarul de la Viitorul, iar 
suma pe care o propun itali-
enii de pe Olimpico ajunge, 
potrivit sursei citate, la 5 mi-
lioane de euro. 48 de minu-
te în două meciuri a jucat 
Ianis la Fiorentina, între 
2016 și 2018, 14 meciuri 
pentru Viitorul a jucat Hagi 
Jr din momentul revenirii de 
la Fiorentina. A înscris șase 
goluri. 1,8 milioane euro a 
plătit Fiorentina pentru tran-
sferul lui Ianis Hagi. Patronul 
și antrenorul de la Ovidiu l-
ar fi „răscumpărat” pentru 2 
milioane euro.

Pe scurt

PUBLICITATE

Fostul fundaş al echipei 
„U” Cluj şi al naţionalei, 
Cristian Dulca, a vorbit 
despre evoluţia fiului 
său Marco.

Fiul antrenorului clujean 
este legitimat la Swansea, for-
maţie din Ţara Galilor care la 
capătul acestui sezon a retro-
gradat din Premier League în 
liga secundă.

Dulca senior spune că sim-
te o schimbare în mentalita-
tea fi ului său, iar acest lucru 
nu poate decât să-l bucure.

„Este într-o fază de formare. 
El are trei ani de fotbal profesi-
onist în Anglia. A făcut pasul 
spre fotbalul bun la 16 ani unde 
a crescut foarte mult în 3 ani de 
zile. A reuşit să se impună, să 
semneze de două ori un contract 
de profesionist. După un an de 
zile în Anglia, i s-a oferit un con-
tract pe doi ani. Simt o schim-
bare de mentalitate, o schimba-
re de atitudine, şi în modul lui 
de viaţă se vede acest lucru, şi 
aici mă gândesc la lucrurile zil-
nice, cum gândeşte, cum îşi pro-
gramează fi ecare pas în viaţa de 
zi cu zi. E mai calculat. Pentru 

el este foarte important la aceas-
tă vârstă să joace, să aibă conti-
nuitate, este într-un program foar-
te bun acolo şi ştiu ceea ce lu-
crează zi de zi”, a spus Cristi 
Dulca la ProSport LIVE.

Swansea a retrogradat 
în liga secundă

Swansea a retrogradat în acest 
sezon în liga secundă, astfel că 
poate fi  momentul ideal pentru 
Marco să se impună în echipa 

de seniori, în funcţie de strate-
gia pe care o va adopta clubul.

„M-am dezvoltat foarte mult 
fi zic. Ăsta e punctul lor forte 
şi a trebuit să mă acomodez la 
acest stil. M-am şi maturizat 

foarte mult, am reuşit să văd 
unele situaţii cu alţi ochi, să 
fi u mult mai ponderat şi să 
gândesc mai mult când iau 
anumite decizii. Recunosc că 
am fost surprins de metodele 
de antrenament. E altceva, mai 
ales la cât se lucrează în sala 
de forţă, ce condiţii sunt. Foar-
te greu de explicat. Aici cole-
gii şi toţi cei din echipă sunt 
lângă tine, te susţin şi te ajută 
în fi ecare zi pentru a fi  mai 
bun. E un interes comun pen-
tru binele echipei”, a declarat 
clujeanul Marco Dulca.

„La U19 am format 
un grup unit”

„La naţională U19 am reu-
şit să formăm un grup unit şi 
am reuşit la o aşa vârstă fra-
gedă să avem numele pe bu-
zele multor români. Am încre-
dere în această generaţie şi vi-
itorul sună bine. Eu şi colegi 
mei care jucăm afară cred că 
aducem un plus, nu doar în 
joc, cât şi la capitolul menta-
litate. Sper ca lumea să înve-
ţe ceva din acest lucru”, a măr-
turisit jucătorul.

Dulca e gata să facă pasul spre echipa 
lui Swansea: „A crescut foarte mult”
Fostul fundaş al echipei „U” Cluj şi al naţionalei, Cristian Dulca, a vorbit despre evoluţia fiului său Marco.

MARCO DULCA |  jucătorul echipei Swansea
„M-am dezvoltat foarte mult fi zic.
 Ăsta e punctul lor forte și a trebuit 
să mă acomodez la acest stil. M-am 
și maturizat foarte mult, am reușit să 
văd unele situații cu alți ochi, să fi u 
mult mai ponderat și să gândesc mai 
mult când iau anumite decizii. 

Recunosc că am fost surprins de 
metodele de antrenament. E altceva, 
mai ales la cât se lucrează în sala de 
forță, ce condiții sunt. Foarte greu de 
explicat. Aici colegii și toți cei din echipă 
sunt lângă tine, te susțin și te ajută în 
fi ecare zi pentru a fi  mai bun.“

Fotbal: Andone crede că România 
putea ajunge în optimi la CM

Simona Halep a revenit 
la antrenamente cu o 
săptămână înaintea 
debutului celui de-al 
treilea turneu de Grand 
Slam al anului, 
Wimbledon. Sportiva 
noastră nu a mai jucat 
deloc de la triumful de la 
Roland Garros, unde a 
cucerit primul trofeu de 
Grand Slam din carieră, 
după o finală contra lui 
Sloane Stephens. 
Românca a acuzat o acci-
dentare care a împiedi-
cat-o să participe la 
vreun turneu pe iarbă 
înainte de Grand Slam-ul 
din capitala Angliei.

Obiectivul Simonei este 
să-şi apere locul 1 la fina-
lul anului, după cum a dez-
văluit antrenorul Darren Ca-
hill, într-un interviu pentru 
revista „Simona. Povestea 
primului Slam”, realizată de 
Treizecizero. „Pas cu pas, 
turneu cu turneu, tot aşa 
vom merge. Nimic nu se 
schimbă, de fapt, pentru noi; 
oricum lucram deja cu o 
campioană şi înainte”, afir-
mă australianul.

Întrebat dacă este un pic 
îngrijorat de felul în care va 
gestiona Simona următoa-
rea perioadă, în contextul 

în care e obişnuită o uşoa-
ră cădere după câştigarea 
primului Slam, Darren Ca-
hill a afirmat:„E ok. E o pro-
blemă pe care să o tot ai. 
Dar este o profesionistă com-
pletă când vine vorba de ca-
riera ei. Ne vom asigura că 
avem grijă de corpul ei, ast-
fel încât să nu aibă de su-
ferit pentru că joacă prea 
mult, dar câtă vreme o pui 
pe Simona pe terenul de te-
nis, ea dă mereu 100%, aşa 
că motivaţia nu va fi o pro-
blemă pentru ea. Şi-a setat 
obiective să obţină rezulta-
te bune în restul turneelor 
mari din acest an şi să în-
cerce să îşi apere postura 
de locul 1 la final de sezon. 
Pas cu pas şi turneu cu tur-
neu, aşa vom merge. Nimic 
nu se schimbă, de fapt, pen-
tru noi, oricum lucram de-
ja cu o campioană şi înain-
te”, a spus Darren Cahill.

Simona Halep s-a oprit 
în ultimii doi ani în sfer-
turile de finală de la Wim-
bledon, iar cel mai bun re-
zultat al său aici este se-
mifinala din 2014. Turne-
ul de la All England Club, 
care începe lunea viitoa-
re, va fi prima apariţie a 
Simonei după câştigarea 
Roland Garros.

Tehnicianul Ioan Andone a 
declarat într-o conferinţă de 
presă, că echipa naţională a 
României ar fi  putut ajunge 
în optimile de fi nală ale 
Cupei Mondiale de fotbal 
din Rusia dacă ar fi  avut o 
grupă cu Panama, Costa 
Rica şi Coreea de Sud.

El susţine că prima reprezen-
tativă, care nu a reuşit califi carea 
la CM 2018, joacă mai bine de la 
instalarea selecţionerului Cosmin 
Contra. „Dacă prindeam o grupă 
cu Panama, Costa Rica şi Coreea 
de Sud, probabil că treceam de fa-

za grupelor. Cu Cosmin Contra e 
altceva, cred că se vede o schim-
bare. Dacă jucăm pe aceeaşi linie 
şi ridicăm ştacheta probabil că vom 
avea şanse chiar şi cu Serbia. Deşi 
cred că Serbia e foarte, foarte pu-
ternică”, a afi rmat Andone.

Pentru noul manager gene-
ral al clubului FC Voluntari, 
marea dezamăgire de la Cupa 
Mondială o reprezintă selecţi-
onata Poloniei, care este elimi-
nată după înfrângerile cu Se-
negal şi Columbia. 

Daren Cahill dezvăluie 
noul obiectiv al Simonei
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