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EDUCAȚIE

FSPAC, prima facultate 
complet digitalizată
Studenţii facultăţii vor avea un contact 
permanent şi cât mai actual şi real cu evo-

luţia tehnologică.  Pagina 2

ADMINISTRAȚIE

Încep lucrările la prima 
stradă SMART din România!
Strada Molnar Piuariu va deveni prima 
„stradă SMART” din România.  Pagina 4

ADMINISTRAȚIE

La Poieni, băncile pentru 
parcuri sunt ţinute sub cheie
De 3 ani un corp din clădirea bazei spor-
tive stă nefi nalizat iar din 4 parcuri promi-
se doar două au fost amenajate. Pagina 4

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

Rezultatele de la Evaluarea Naţională au fost afişate, ieri, pe site ul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, edu.ro. La nivelul judeţului Cluj, s au înregistrat 526 de medii sub 5, iar 215 elevi au 
chiulit de la toate probele. Vestea bună este că s au înregistrat nu mai puţin de 28 medii de 10. 
De asemenea, aproape 700 de elevi (697) au obţinut cel puţin media 9! Pagina 6
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Teodorovici anunţă aministia fiscală
ADMINISTRAȚIE

Dezbaterea de la miezul nopții: înființarea 
Consiliului Consultativ de TineretMinisterul de Finanţe are în 

lucru un proiect care prevede 
restructurarea fi nanciară prin 
stingerea până la jumătate din 
datoriile strânse sau plata eşa-
lonată, în anumite condiţii.

„Restructurare fi nanciară pen-
tru că nu este o amnistie fi scală, 
ca să fi e foarte clar, este o restruc-
turare fi nanciară. Modul în care 
ea se propune o să vedeţi deja 
astăzi pe site prezentată întreaga 
propunere de modifi care a cadru-
lui sau de înfi inţare, de creare a 
cadrului legislativ, adică ordonan-
ţa de urgenţă, de fapt ordonanţa 
în notă de fundamentare, o pre-
zentare succintă, o fundamenta-
re, date, elemente fi nanciare, mo-
tive, impactul argumentele pen-
tru care credem că o astfel de mă-
sură ar fi  foarte utilă mediului 
economic din România", a decla-
rat Eugen Teodorovici.

Conform proiectului pentru 
diminuarea arieratelor au fost 
luate în calcul 2 scenarii, care 
propun instituirea unor măsuri 
de acordare a unor facilităţi fi s-
cale în funcţie de valoarea obli-
gaţiilor bugetare restante la 31 
decembrie 2018, astfel:

1. măsuri de restructurare a 
obligaţiilor bugetare restante la 
31 decembrie 2018 pentru de-
bitorii care au datorii mai ma-
ri de un milion lei, bazată pe 
un plan de restructurare, plată 
eşalonată şi supraveghere fi s-
cală pe perioada înlesnirii;

2. anularea accesoriilor în ca-
zul datoriilor sub un milion lei 
sau a celor peste un milion ca-
re nu pot benefi cia de restruc-
turare (eşalonare, reorganizare, 
insolvenţă) dacă obligaţiile bu-
getare principale se achită pâ-
nă la 30 noiembrie 2019.

Sâmbătă trecută, în cadrul 
Cluj Never Sleeps – eveni-
mentul anual al tinerilor – a 
avut loc dezbaterea „Oraşul 
şi tinerii”.

Astfel, la dezbaterea de la 
miezul nopţii organizată de 
Primăria Municipiului Cluj-Na-
poca, prin Centrul de Inovare 
şi Imaginaţie Civică (CIIC), 
alături de Federaţia Tinerilor 
din Cluj şi Platforma Cluj for 
Youth, primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc a dis-
cutat cu reprezentanţii tinere-
tului clujean despre viitorul 
Centru pentru Tineret.

Centru pentru Tineret este 
o iniţiativă a clujenilor, rezul-
tată în urma procesului de Bu-
getare participativă. În cadrul 
dezbaterii s-au purtat discuţii 

şi despre noi mecanisme de di-
alog între autorităţile publice 
locale şi tineri. Astfel, Centrul 
pentru Tineret va fi  situat pe 
strada Iuliu Maniu nr. 1, iar 
termenul de realizare este mar-
tie 2020. Aici ar urma să se 
desfăşoare diverse evenimen-
te dedicate sau organizate de 
către tinerii clujeni, elevi sau 
studenţi, printre serviciile ofe-
rite de Centrul pentru Tineret 
numărându-se informarea, 
consilierea sau sprijinul logis-
tic pentru tineret.

În cadrul dezbaterii, Primă-
ria municipiului Cluj-Napoca, 
prin CIIC şi Federaţia Tinerilor 
din Cluj au semnat şi un pro-
tocol de colaborare pentru în-
fi inţarea Consiliului Consulta-
tiv de Tineret.
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Elevii de 10 ai Clujului
28 de absolvenţi clujeni au luat 10 la ambele probe 

În dezvoltare permanentă, Cluj Napoca 
a prins podiumul Forbes Best Cities 2019

VEZI AICI LISTA ELEVILOR DE 10



2 actualitate.monitorulcj.ro miercuri, 26 iunie 2019

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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Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai 

îşi doreşte să devină prima 

facultate complet digitali-

zată din România, lansând 

luni, 24 iunie 2019, prima 

sală de seminar dotată cu 

tehnica necesară imple-

mentării proiectului.

Sala a fost realizată prin-

tr-un parteneriat cu Sykes 

Enterprises Eastern Europe, 

care a fi nanţat dotarea aces-

teia cu sisteme informatice 

şi de comunicare, precum şi 

cu un mobilier nou, diferit 

de cele tipice sălilor de curs 

sau seminar.

„Este un parteneriat care 

cu siguranţă nu se va opri la 

această primă sală pe care am 

creat-o, întrucât am stabilit 

deja să dotăm în acelaşi sens 

şi o sală mai mare, o sală de 

curs. Asemeni partenerilor 

noştri de la UBB, ne dorim ca 

studenţii să aibă un contact 

permanent şi cât mai actual 

şi real cu evoluţia tehnologi-

că, întrucât suntem cât se poa-

tre de conştienţi că aceasta e 

singura noastră şansă de a 

avea absolvenţi cu adevărat 

pregătiţi pentru piaţa muncii, 

pentru ceea ce îi aşteaptă du-

pă ce vor ieşi din facultate. E 

extrem de important ca stu-

denţii să benefi cieze de o teh-

nică avansată, care să le per-

mită să treacă de la învăţarea 

clasică, pasivă sau parţial ac-

tivă, la conectarea permanen-

tă, în timp real, iar această 

sală permite tocmai acest lu-

cru”, a afi rmat, managerul u-

nei multinaţionale clujene.

La rândul său, decanul Fa-

cultăţii de Ştiinţe Politice, Ad-

ministrative şi ale Comunică-

rii (FSPAC), prof. univ. dr. Că-

lin Hinţea, a subliniat că pro-

iectul de digitalizare se înscrie 

în direcţia strategică a FSPAC 

privind adaptarea la cerinţe-

le pieţei muncii, la implicarea 

activă în comunitate şi la in-

tensifi carea parteneriatului re-

al cu mediul de afaceri.

„Suntem o facultate dina-

mică, o facultate deschisă spre 

tot ce înseamnă interesul re-

al al studenţilor noştri şi al 

comunităţii din care facem 

parte, iar acest lucru se vede 

în tot ceea ce facem. Partene-

riatul cu Sykes Enterprises 

Eastern Europe este unul ex-

trem de valoros nu doar prin 

sala pe care am inaugurat-o 

azi, ci mai ales prin faptul că 

deschide un drum, continuă, 

concretizează şi duce la un 

alt nivel parteneriatul foarte 

dinamic pe care noi l-am avut 

şi până acum cu mediul de 

afaceri, cu autorităţile publi-

ce, cu societatea civilă, un 

parteneriat care îşi arată re-

zultatele din ce în ce mai mult. 

E un început extrem de im-

portant, iar noi vom merge 

mai departe pe drumul pe ca-

re l-am deschis acum cu Sy-

kes Enterprises Eastern Euro-

pe, o companie care a răspuns 

imediat apelului nostru, ară-

tând astfel că înţelege pe de-

plin importanţa esenţială a 

colaborării în formare noilor 

generaţii de specialişti”, a afi r-

mat prof. univ. dr. Călin Hin-

ţea, decanul FSPAC.

Investiţia pentru realizarea 

primei săli digitalizate com-

plet din cadrul FSPAC s-a ri-

dicat la 20.000 de euro.

FSPAC, prima facultate
complet digitalizată
din universităţile din România
Studenţii facultăţii vor avea un contact permanent 
şi cât mai actual şi real cu evoluţia tehnologică

Investiţia pentru realizarea primei săli digitalizate complet din cadrul FSPAC s-a ridicat la 20.000 de euro

Bărbatul înghiţit de Arieş 
este de negăsit
Bărbatul de 30 ani din Negrești-Oaș care 
s-a aruncat în râul Arieș este de negăsit. 
Echipajele de intervenţie s-au deplasat de 
urgenţă la Turda pentru a începe căutările 
unui bărbat care, rupt de beat, s-a arun-
cat, duminică seară, în apele Arieșului. 
După ce au oprit căutările pe timpul nop-
ţii, pompierii și scafandrii au reluat imedi-
at operaţiunile în cursul dimineţii de luni. 
Din păcate, în pofida căutărilor desfășura-
te până la această oră, nu s-a găsit per-
soana căzută de pe pod, anunţă reprezen-
tanţii ISU Cluj. Aceștia declară că vor con-
tinua căutările prin patrule de pompieri, 
care vor căuta de pe malurile râului în zo-
nele unde se preconizează că ar putea fi 
dus de cursul apei.

Bonnye and Clyde, 
varianta dejeană
În urma cercetărilor efectuate, poliţiștii de 
investigaţii criminale din cadrul Poliţiei 
municipiului Dej au identificat doi minori 
bănuiţi de comiterea unei infracţiuni de 
tâlhărie calificată. Conform probatoriului 
administrat, la data de 23 iunie, cei doi – 
un tânăr în vârstă de 17 ani și o tânără 
de 15 ani, din comunele Cuzdrioara și 
Cășeiu, ar fi deposedat prin violenţă un 
bărbat de un telefon mobil și circa 40 de 
lei. Persoana vătămată, în vârstă de 40 
de ani, din comuna Mica, se afla pe raza 
municipiului Dej când a fost abordat de 
cei doi. Potrivit IPJ Cluj, poliţiștii au dis-
pus măsura reţinerii pentru 24 de ore fa-

ţă de tânărul în vârstă de 17 ani. În conti-
nuare se fac cercetări pentru comiterea 
infracţiunii de tâlhărie calificată, faptă 
prevăzută de Codul penal.

Bărbat beat şi fără permis, 
urmărit de poliţişti după 
ce şi-a răpit duşmanul
Un bărbat din comuna clujeană Buza riscă 
ani grei de închisoare, fiind cercetat acum 
pentru multiple capete de acuzare după o 
noapte plină de peripeţii, desprinsă parcă 
din filmele cu Jason Statham. Poliţiștii din 
cadrul Secţiei 7 Poliţie Rurală Gherla au 
reţinut pentru 24 de ore un bărbat în vâr-
stă de 38 de ani, din comuna Buza, bănu-
it de comiterea infracţiunilor de violare 
de domiciliu, lovire sau alte violenţe, lip-
sire de libertate în mod ilegal, conduce-
rea unui vehicul fără permis de conduce-
re și conducerea unui vehicul sub influ-
enţa alcoolului. Ulterior, la data de 24 
iunie, bărbatul a fost arestat preventiv 
de către magistraţi.
Conform probatoriului administrat, la data 
de 23 iunie, în jurul orei 02:00, cel în cau-
ză, fi ind sub infl uenţa alcoolului, ar fi  pă-
truns fără drept în locuinţa unui bărbat în 
vârstă de 58 de ani, din Buza, unde, pe 
fondul unui confl ict mai vechi, l-ar fi  agresat 
pe acesta. Ulterior, cel în cauză ar fi  urcat 
persoana vătămată într-un autoturism și ar 
fi  transportat-o până la domiciliul acestuia 
unde ar fi  ţinut-o, contrar voinţei acesteia, 
preţ de două ore, timp în care ar fi  agre-
sat-o și i-ar fi  adresat ameninţări.
Potrivit IPJ Cluj, în jurul orei 04:50, bărba-

tul a fost depistat de poliţiști în timp ce con-
ducea autoturismul înspre o pădure de la 
marginea localităţii Buza. La vederea orga-
nelor de poliţie, acesta nu a oprit la semna-
lele agenţilor, încercând să scape de oame-
nii legii. Poliţiștii au pornit însă în urmări-
rea lui și au reușit să-l oprească, iar în auto-
turism au dat și peste persoana vătămată.
În ceea ce îl privește pe bărbatul în vârstă 
de 38 de ani, poliţiștii au stabilit că nu deţi-
nea permis de conducere și, colac peste pu-
păză, acesta se afl a și sub infl uenţa alcoolu-
lui, având o concentraţie de peste 0,65 
mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pieton lovit mortal 
de un șofer cu Jaguar
Un pieton a fost accidentat mortal pe o tre-
cere de pietoni din cartierul Iris.
Potrivit ISU Cluj, persoana accidentată a 
fost extrasă de sub autoturism de către 
echipajele de pompieri, care au folosit per-
nele de înaltă presiune pentru a ridica 
mașina de la sol. Manevrele de resuscitare 
efectuate timp de circa 50 de minute de 
echipajele SMURD și pompieri, din păcate, 
nu au readus semnalele vitale pentru băr-
batul rănit, acesta fi ind declarat decedat.
„Conform primelor informații, un bărbat în 
vârstă de 49 de ani, din Cluj Napoca, la 
ieșire din parcarea unui imobil ar fi  efectuat 
viraj la stânga, peste marcajul continuu, ne-
acordând astfel prioritate de trecere unui 
bărbat, de 33 de ani, din Florești, care se 
afl a în traversarea regulamentară a străzii. 
Din păcate, accidentul s-a soldat cu decesul 
victimei”, transmite IPJ Cluj.

Pe scurt
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În ultimii ani, Cluj-Napoca 

a fost oraşul cu cea mai 

dinamică evoluţie, în pre-

zent ajungând să rivalize-

ze cu Bucureştiul în tot 

ceea ce priveşte complexi-

tatea serviciilor pe care 

le poate acoperi, mai ales 

datorită bunei pregătiri 

a forţei de muncă, 

potrivit forbes.ro. 

Astfel, Cluj-Napoca ocupă 

locul 29 într-un clasament ca-

re măsoară calitatea vieţii în 

72 de oraşe din Europa, situ-

ându-se cu 26 de locuri mai 

sus decât Bucureştiul, con-

form statisticilor EY.

Clujul punctează mai bine 

decât Capitala nu numai în pri-

vinţa calităţii vieţii, ci şi a si-

guranţei, facilităţilor medicale, 

a serviciilor de transport şi a 

gestionării ambuteiajelor în tra-

fi c, potrivit datelor de la cen-

trul Numbeo. Cu toate acestea, 

costul chiriilor în raport cu ve-

niturile ridică o problemă în 

inima Transilvaniei, cel mai ma-

re preţ al chiriei locuinţelor în-

registrându-se la Cluj-Napoca 

(cu aproximativ 3% mai mare 

decât în Bucureşti). Tot aici se 

observă un cost cu până la 20% 

mai mare pentru un metru pă-

trat cumpărat al locuinţelor a-

fl ate la periferia oraşului.

Ritm stabil al creşterii 
populaţiei

Cluj-Napoca ocupă un loc 

fruntaş la nivel naţional în ce-

ea ce priveşte numărul de pro-

iecte pentru un oraş inteligent, 

cu 16 de astfel de iniţiative, 

potrivit Vegacomp Consulting. 

Aplicaţia de smart parking, 

internetul gratuit, staţiile de 

încărcare a maşinilor electri-

ce, plata online a taxelor, au-

tobuzele electrice – doar câ-

teva dintre elementele care au 

grăbit dezvoltarea.

Din punct de vedere demo-

grafi c, creşterea populaţiei a-

re loc într-un ritm mai stabil 

în Cluj-Napoca faţă de Bucu-

reşti, în condiţiile în care po-

pulaţia Capitalei a scăzut în 

ultimii ani 5 ani cu aproxima-

tiv 55.000 locuitori (0,7%). 

În tot acest timp, numărul lo-

cuitorilor din Cluj-Napoca a 

crescut cu aproximativ 2 pro-

cente, bazându-se în special 

pe sporul natural pozitiv.

În 2018, Clujul a înregis-

trat un PIB per cap de locui-

tor de 12.400 de euro – al trei-

lea cel mai mare de la nivel 

naţional. Judeţul Cluj se re-

marcă prin numărul ridicat al 

fi rmelor cu participaţie străi-

nă la capital (9.627), clasân-

du-se pe locul 3 la nivel naţi-

onal. De asemenea, rata şo-

majului la nivelul judeţului 

este de doar 1,8%, iar veni-

tul mediu net a fost în anul 

2018 de 3.115 de lei – al doi-

lea cel mai mare de la nivel 

naţional, după Bucureşti.

De altfel, Banca Transilva-

nia, fondată în Cluj-Napoca în 

urmă cu mai bine de 25 de ani, 

a ajuns cea mai mare bancă 

din sistemul local după active 

şi domină Topul Forbes 500 ce-

le mai puternice companii ro-

mâneşti din 2018. Mai mult de-

cât atât, cea mai mare creştere 

a înmatriculărilor de fi rme noi 

şi PFA-uri în 2017 a avut loc în 

judeţul Cluj, cu 50% mai mul-

te comparativ cu 2016, spun 

analiştii de la Forbes.

Industria IT, Aeroportul 
şi autostrăzile 
propulsează Clujul

Sectorul de IT din Cluj s-a 

dezvoltat galopant pe parcursul 

ultimului deceniu, aici activând 

giganţi precum Google, Emer-

son, Endava, Bosch sau Micro-

soft. Dezvoltarea judeţului Cluj 

şi a municipiului Cluj-Napoca 

a fost favorizată şi de existenţa 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu”, al cărui trafi c 

a crescut în 2018 până la 2,78 

milioane de pasageri, înregis-

trând creşteri constante pe par-

cursul ultimilor ani.

Până în 2030, Aeroportul 

ţinteşte să ajungă la 7 milioa-

ne de pasageri anual, în acest 

context fi ind deja anunţate in-

vestiţii de peste o sută de mi-

lioane de lei. La Aeroport se 

adaugă fi nalizarea Autostră-

zii Sebeş-Turda, cu o lungime 

de 70 de kilometri, care va 

traversa judeţele Alba şi Cluj, 

îmbunătăţind viteza de trafi c 

dintre acestea şi nu numai. 

De asemenea, un avantaj va 

fi  Autostrada Transilvania, ca-

re va asigura un acces mai ra-

pid spre Budapesta, chiar da-

că este mult întârziată, putân-

du-se fi naliza spre 2025.

Forbes aminteşte şi de fap-

tul că autorităţile locale au 

demarat procedurile pentru 

realizarea studiilor de prefe-

zabilitate şi de fezabilitate 

pentru construirea unei linii 

de metrou care să traverseze 

Clujul, proiectul fi ind consi-

derat prioritar pentru dezvol-

tarea viitoare a oraşului.

De asemenea, turismul a 

început să devină o altă sur-

să consistentă de venit pen-

tru judeţ, mai ales datorită ce-

lor două festivaluri de muzi-

că – Electric Castle şi Untold, 

dar şi mulţumită festivalului 

de fi lm TIFF. Cluj-Napoca es-

te şi cel mai important hub 

regional pentru clădirile de bi-

rouri, conform Forbes Best Of-

fi ce Hubs 2019. La fi nalul pri-

mului semestru al anului an-

terior, un stoc de clădiri de bi-

rouri moderne de 282.000 de 

metri pătraţi exista la Cluj-Na-

poca, potrivit companiei de 

consultanţă imobiliară Cush-

man & Wakefi eld Echinox.

Timişoara, principala 
contracandidată 
la primul loc

Dacă la nivelul anului 2013, 

stocul de birouri din Cluj-Napo-

ca era de aproximativ 150.000 

de mp, în 2019 acesta ar putea 

ajunge la circa 400.000 de mp. 

Tot în Cluj-Napoca a fost înche-

iată şi cea mai mare tranzacţie 

de real-estate din afara Capita-

lei, după ce fraţii „Dedeman” 

Dragoş şi Adrian Pavăl au sem-

nat contractul prin care reţeau 

de magazine de bricolaje va pre-

lua proiectul The Offi ce de la 

dezvoltatorii complexului, NEPI 

Rockastle şi Ovidiu Şandor, într-o 

tranzacţie evaluată la peste 100 

de milioane de euro.

Alături de Timişoara, 

Cluj-Napoca este principalul 

competitor al Bucureştiului 

prin standardele de viaţă ridi-

cate pe care le oferă, gestiona-

rea forţei de muncă prin rata 

şomajului scăzută, creşterea 

numărului de salariaţi, impli-

cit creşterea numărului de lo-

cuitori dar şi a numărului de 

turişti, potrivit specialiştilor. 

Oraşul dezvoltă o strategie de 

stimulare a economiei prin par-

teneriate cu universităţile lo-

cale bazate pe inovare, tehno-

logizare, cercetare şi IT.

În dezvoltare permanentă, Cluj-Napoca 
a prins podiumul Forbes Best Cities 2019
Cluj-Napoca se clasează pe locul 3 al clasamentului „Forbes 40 cele mai bune orașe 
pentru afaceri”. Datorită evoluției din ultimii ani, orașul de pe malul Someșului Mic amenință 
tot mai serios fotoliul de lider al clasamentului, susțin cei de la Forbes.

Cluj-Napoca ocupă locul 29 într-un clasament care măsoară calitatea vieţii în 72 de oraşe din Europa

• Populație județ după do-
miciliu: 726.881
• Industrii principale: IT, 
producție, auto
• PIB/capita în 2018 (mii 
lei): 58,3
• Salariu mediu net lunar 
2018 (lei): 3.115
• ISD/capita (mii euro): 
1.086
• Șomaj la sfârșit de an 
2018 (%): 1,8
• Profi t net per capita (eu-
ro): 1.318
• Drumuri publice moder-
nizate la 1000 de locuitori 
(km): 1,8
• Căi ferate la 1000 de lo-
cuitori (km): 0,3
• Firme active la 1.000 de 
locuitori: 54,9

Clujul, Regiune 
de Dezvoltare 
Nord-Vest

O imagine cât o mie 

de cuvinte: aşa arată după 

6 luni de utilizare fi ltrele 

unui aparat de fi ltrat apă.

Într-o fotografie postată 

pe Facebook de un clujean 

apar cele trei filtre ale apa-

ratului – de carbon, de 1 

micron, respectiv de 5 mi-

croni (de la stânga la dreap-

ta) –, care au reţinut sedi-

mentele şi poluanţii din a-

pa potabilă de la robinet 

într-un apartament din car-

tierul Mănăştur.

„Ne-am dorit un astfel de 

aparat, până la urmă am pri-

mit unul cadou de la părin-

ţii mei. Am observat că pe 

fundul paharului se aşează 

un material roşu, de aseme-

nea, mulţi spun că apa are 

un gust ciudat, aşa că ne-am 

gândit la un aparat de fil-

trat. Nici acum nu este pu-

rificată apa 100%, dar este 

mult mai bine. După 6 luni 

de utilizare, trebuie să 

schimbi filtrele, aşa că m-am 

gândit să le arăt şi altora ce 

ar putea ajunge în rinichii 

noştri odată cu apa de la ro-

binet”, a precizat Előd, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Investiţiile Companiei de 

Apă Someş, anulate de con-

diţiile „de la bloc”! Repre-

zentanţii Companiei de A-

pă Someş susţin că absolut 

tuturor consumatorilor de 

la intrarea în Cluj-Napoca 

până dincolo de Dej le es-

te distribuită aceeaşi apă. 

Diferenţa o face faptul că, 

deşi toţi clujenii primesc 

aceeaşi apă, apa de bună 

calitate ajunsă la intrarea 

în bloc poate suferi modi-

ficări majore de gust dato-

rită vechimii sau a materi-

alului inadecvat al reţele-

lor din incinta clădirii.

Cei de la Compania de A-

pă au atras atenţia de mul-

ţi ani asupra faptului că – 

din punctul de vedere al per-

cepţiei gustului apei de că-

tre utilizatorii finali –, de-

vin inutile toate investiţiile 

de modernizare a infrastruc-

turii publice de alimentare 

cu apă atrase şi implemen-

tate de operator, care toate 

au ca finalitate calitatea apei 

(indiferent că vorbim de mo-

dernizarea staţiei de tratare 

sau de schimbarea conduc-

telor), dacă nu se găsesc 

modalităţi de modernizare 

şi a reţelelor de incintă sau 

a reţelelor interioare din con-

dominii şi blocuri.

Cum arată după 6 luni filtrele unui aparat care a purificat apa de la robinet în Mănăştur?
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PUBLICITATE

UBB ÎNSEAMNĂ:
21 de facultăți, 91 de departamente
22 centre culturale și peste 50 de centre de cercetare

AVEM
466 de programe de studii de licență,
222 programe de studii de masterat,
în limbile română, maghiară, germană, engleză și franceză

21

466
PROGRAME DE 

www.ubbcluj.ro

AI POSIBILITATEA
de a te perfecționa datorită gamelor variate de programe 
post-doctorale și post-universitare, programelor 
profesionale și de lifelong learning 

ezezezăzăăăăăăăăăă

ALEGE
una dintre cele 29 de școli doctorale care acoperă
31 de domenii de cercetare

29
DOCTORALE

LIFELONG

ÎNSCRIE-TE DIN 16 IULIE
HAI la UBB!

Viceprimarul municipiului 

Cluj-Napoca, Dan Tarcea 

a dezvăluit că mai multe 

străzi din oraş suferă 

în această perioadă diver-

se lucrări de modernizare.

Astfel, viceprimarul anun-

ţă că, începând cu luna iulie, 

utilajele vor intra şi pe strada 

Bună Ziua. Municipalitatea va 

avea toate documentaţiile ne-

cesare, susţine Tarcea, astfel 

încât lucrările vor putea pri-

mi undă verde. Lucrările de 

lărgire a străzii vor dura un 

an şi vor costa circa 4,2 mili-

oane de euro.

„Vom începe din luna iu-

lie şi lucrările pe strada Bună 

Ziua, vom reuşi să avem toa-

te documentaţiile necesare. 

De asemenea, strada Barbu 

Ştefănescu Delavrancea este 

aproape fi nalizată, cred că 

săptămâna următoare RADP 

va termina lucrările. Acolo au 

intervenit şi cei de la compa-

niile de apă şi gaz, am reuşit 

să alocăm bani împreună ast-

fel încât să nu mai fi e nece-

sare intervenţii în următoarea 

perioadă pe acea stradă”, a 

precizat Tarcea, la Radio Cluj.

Acesta a explicat că sunt 

derulate lucrări şi pe strada 

Cuza Vodă, acolo unde com-

pania de apă încearcă de pes-

te o săptămână şi jumătate să 

schimbe vechea conductă de 

apă. De asemenea, compania 

de gaz va interveni pe strada 

Ion Creangă pentru a înlocui 

branşamentele.

O situaţie similară este şi 

pe strada Câmpului, acolo un-

de, pe tronsonul dintre sen-

surile giratorii de la Islazului, 

respectiv Calea Mănăştur, de 

circa trei săptămâni compa-

nia de apă schimbă branşa-

mentele. Sunt 24 în total şi se 

poate lucra doar pe timp de 

noapte pentru a nu afecta cir-

culaţia, ritmul de lucru fi ind 

de un branşament schimbat 

pe noapte. În schimb, lucră-

rile pe Bld. Nicolae Titulescu 

sunt pe ultima sută de metri, 

spune Tarcea.

„Bld. Nicolae Titulescu es-

te fi nalizat, mai trebuie doar 

lucrările de marcaj. Acestea pot 

fi  aplicate după o perioadă de 

cel puţin 21 de zile, cu bicom-

ponent, trebuie să se închidă 

porii din asfalt”, a punctat vi-

ceprimarul, dezvăluind că, în-

cepând cu luna iulie, se va tre-

ce la implementarea sensurilor 

unice din cartierul Gheorgheni. 

Peste 500 de locuri de parcare 

– cu abonament şi cu plată – 

vor fi  puse la dispoziţia cluje-

nilor odată cu reconfi gurarea 

trafi cului în zonă.

Î ncepe lă rgirea de pe Bună  Ziua.
Companiile de apă  ş i gaz intervin
î n câ teva zone importante.

Atunci când se vorbeşte 

de cheltuirea banului 

public se constată că, cel 

mai prost administrator 

este statul român prin 

reprezentanţii săi. 

Un exemplu de manage-

ment defectuos este cel întâl-

nit în comuna Poieni din ju-

deţul Cluj. Aici, primarul, prin-

cipalul ordonator de credite, 

a cheltuit de la bugetul local 

sume importante pentru ame-

najarea unei baze sportive şi 

achiziţionarea câtorva bănci 

şi leagăne ce urmau a fi  am-

plasate în parcurile din sate-

le comunei Poieni. De aproa-

pe 3 ani un corp din clădirea 

bazei sportive stă nefi nalizat 

iar din cele 4 parcuri promi-

se doar două au fost amena-

jate. Mai mult decât atât, lu-

crările deja efectuate la clă-

dire şi, în mare parte plătite 

din bugetul local, au început 

să se degradeze ca urmare a 

intemperiilor.

Deşi edilul Gheorghe Con-

stantin Boca a promis în repe-

tate rânduri că încăperea re-

spectivă va fi  dotată cu apara-

te de fi tness pe care sportivii 

care frecventează baza sporti-

vă să le folosească în pregăti-

rea fi zică, nici în ziua de azi, 

la trei ani de când a făcut anun-

ţul, nu s-a reuşit performanţa 

de a achiziţiona respectivele 

aparate. Au trecut trei ani

Contactat telefonic, Ghe-

orghe Boca a confi rmat fap-

tul că lucrările la sala în ca-

re au fost fotografi ate balan-

soarele şi băncile nu este fi -

nalizată de trei ani. Totoda-

tă primarul susţine că ima-

ginile au fost postate pe re-

ţelele de socializare în anul 

2016, de către concurenţa de 

campanie. Culmea este că 

imaginile au fost postate de 

fapt la doi ani mai târziu, în 

17 iunie 2018.

„Suntem la ceva vizită în 

teren pentru ceva fonduri. De 

când? Când le-aţi văzut? No 

bine! O fost din 2016 din cam-

panie. N-am vrut să le pun 

că o fost campanie şi atunci 

nici nu am avut cu cine le in-

stala. Îs instalate de mult. 

Daaa.. Îs puse în Bologa şi 

Morlaca, în două parcuri. In-

vestiţia e undeva la 50.000 

dar sunt făcute pentru 4 par-

curi. Sala respectivă este goa-

lă pentru că facem o sală de 

fi tness acolo. Mai avem ceva 

de pus un parchet pe jos. O 

fost imagini, imagini făcute 

nici nu ştiu cine i-o lăsat aco-

lo pă tovarăşii ăştia. Concu-

renţa de campanie …. Tava-

nul… acolo s-o acoperit în 2 

etape că jumătate a fost ju-

mătate pe fonduri locale şi 

am acoperit pe jumătate iar 

printre ţiglă şi tablă o dat …. 

o plouat un pic şi o dat câte-

va ţigle jos de aceea nu e fi -

nalizat. Da acuma o fi nali-

zăm şi pe aia. N-am avut niş-

te cofi nanţări de aia merge 

aşa mai greu”, a declarat pri-

marul Gheorghe Boca.

În ceea ce priveşte bănci-

le şi mobilierul pentru par-

curi, gărduleţele şi balansoa-

rele, acestea zac sub cheie în 

magazie, pentru că sală de fi t-

ness nu poate fi  numită. Se 

pare că doar o parte dintre ba-

lansoare şi bănci au fost mon-

tate în Bologa şi Morlaca şi 

asta doar după ce cetăţenii au 

solicitat în nenumărate rân-

duri acest lucru.

Exemplul prezentat demon-

strează încă o dată că, aşa 

cum deja s-a încetăţenit prin 

mai toate judeţele ţării, pri-

marii de comune cheltuie su-

me importante de bani pen-

tru a acoperi promisiunile elec-

torale, uitând apoi scopul pen-

tru care au fost aleşi. Proba-

bil că de teamă să nu fi e de-

teriorate, băncile şi balansoa-

rele vor fi  ţinute la adăpost 

până anul viitor în luna apri-

lie-mai, şi vor fi  inaugurate 

cu mare fast, astfel încât, ce-

tăţenilor să le fi e indusă ide-

ea că s-a făcut ceva pentru ei 

în comună. 

La Poieni, balansoarele şi băncile 
pentru parcuri sunt ţinute sub cheie
De 3 ani un corp din clădirea bazei sportive stă nefinalizat iar din 4 parcuri promise doar două au fost amenajate

Băncile şi mobilierul pentru parcuri, gărduleţele şi balansoarele zac sub cheie în magazie

A fost dat ordinul de înce-

pere a lucrărilor de pro-

iectare și execuție pentru 

strada Molnar Piuariu, 

stradă care va deveni 

prima „stradă SMART” 

din România.

Prima stradă SMART din 

România va avea toate facili-

tăţile şi dotările tehnologice 

aferente unui astfel de proiect 

– iluminat public cu tehnolo-

gie LED şi sistem de teleges-

tiune, stâlpi de iluminat cu 

wifi  integrat, bănci cu încăr-

care USB, sisteme automate 

de irigaţii pentru arbori pre-

vazut cu senzori de umidita-

te, precum şi instalarea a do-

uă staţii de încărcare pentru 

maşini electrice şi 30 de sta-

ţii de încărcare pentru bicicle-

te şi trotinete electrice.

Lucrările de proiectare vor 

dura 2 luni, iar cele de exe-

cuţie 5 luni.

De asemenea, strada Mol-

nar Piuariu va fi reabilitată 

pe baza conceputului de 

„shared space”, accentul fi-

ind pus pe creşterea calită-

ţii spaţiului pietonal – ex-

tinderea şi îmbunătăţirea 

acestuia, introducerea pis-

telor de biciclete şi extinde-

rea spaţiilor verzi.

Proiectul este fi nanţat din 

fonduri europene prin Progra-

mul Operaţional Regional 

2014-2020, iar valoarea tota-

lă a investiţiei este de 1,3 mi-

lioane EUR.

Încep lucrările la prima stradă 
SMART din România!
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Deputatul PSD Horia 

Nasra îl acuză pe preşe-

dintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

că foloseşte bani din buge-

tul judeţului pentru a se 

judeca cu Aeroportul 

Internaţional Cluj. În 

replică, prin consilierul 

său, Alin Tişe îl trimite la 

groapa de gunoi a politicii.

Potrivit lui Nasra, confl ic-

tul dintre preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj şi anga-

jaţii Aeroportului Internaţio-

nal Avram Iancu Cluj R.A, in-

stituţie afl ată în subordinea 

executivului judeţean, a ajuns 

la o nouă etapă.

„Pe banii clujenilor, liderul 

instituţiei doreşte achiziţiona-

rea de servicii juridice, pen-

tru ca să se judece cu anga-

jaţii unei instituţii afl ate în 

subordinea sa, chiar dacă în 

Consiliul Judeţean Cluj exis-

tă personal juridic speciali-

zat.”, a declarat Nasra.

În şedinţa ordinară a Con-

siliului Judeţean Cluj, de vi-

neri, 28.06.2019, este inclus 

şi „Proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea achiziţionării 

de servicii juridice necesare 

în litigiile de orice natură din-

tre Judeţul Cluj / Consiliul Ju-

deţean Cluj / Preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj şi Aero-

portul Internaţional Avram I-

ancu Cluj R.A. / directorii şi 

angajaţii Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu Cluj 

R.A., precum şi cu persoane 

juridice înfi inţate de către di-

rectorii şi angajaţii Aeropor-

tului Internaţional Avram I-

ancu Cluj R.A”.

Nasra acuză

Deputatul PSD susţine că 

Direcţia Jurdică a instituţiei 

subordonate CJ este pusă într-o 

lumină proastă.

„Prin acest demers, în pri-

mul rând, direcţia juridică a 

instituţiei, cu peste zece an-

gajaţi, este pusă într-o lumi-

nă proastă, în al doilea rând, 

trebuie justifi cată după hotă-

rârea Consiliului Judeţean 

Cluj din 2017 privind apro-

barea unor măsuri în vede-

rea achiziţionării serviciilor 

juridice de consultanţă, de 

asistenţă şi/sau de reprezen-

tare, unde s-a precizat clar la 

Art. 1. (1) că „achiziţionarea 

serviciilor juridice de consul-

tanţă, de asistenţă şi/sau de 

reprezentare a Judeţului Cluj, 

a Consiliului Judeţean Cluj, 

a Preşedintelui Consiliului Ju-

deţean Cluj, precum şi a in-

stituţiilor şi serviciilor publi-

ce din subordinea, în coor-

donarea sau sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Cluj, se 

va face doar cu acordul pre-

alabil al Consiliului Judeţean 

Cluj şi numai în situaţii te-

meinic justifi cate în care a-

ceste activităţi nu pot fi  asi-

gurate de către personalul de 

specialitate juridică angajat 

în respectivele entităţi”, a 

spus deputatul.

„În aceste condiţii, cum 

justifi că Alin Tişe TEMEINI-

CIA demersului său? Să-ţi dai 

în judecată proprii subordo-

naţi dovedeşte incompetenţa 

administrativă şi lipsa dialo-

gului, cele două ţinând de 

competenţa profesională şi 

politică a unui lider, nu de o 

sală de tribunal! Această sta-

re confl ictuală dintre executi-

vul Consiliului Judeţean Cluj 

şi Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj R.A. trebu-

ie oprită pentru că dăunează 

grav imaginii şi economiei ju-

deţului Cluj. Le solicit consi-

lierilor judeţeni liberali să gă-

sească poduri de comunicare 

în această speţă şi nu să pu-

nă umărul la ridicarea a noi 

ziduri, prin achiziţionarea de 

servicii juridice pe banii clu-

jenilor. De asemenea, solicit 

majorităţii liberale din Consi-

liul Judeţean Cluj responsa-

bilitate maximă în această spe-

ţă! Să nu se ajungă la situa-

ţia ca prin votul consilierilor 

judeţeni, pe banii clujenilor, 

membri ai Sindicatului Inde-

pendent al Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu Cluj să 

fi e intimidaţi cu acţionarea în 

judecată” a susţinut deputa-

tul Horia Nasra.

Tişe răspunde

Prin vocea consilierului 

personal Valentin Jucan, Alin 

Tişe îl trimite pe Nasra la groa-

pa de nisip a politicii. Jucan 

susţine că afi rmaţiile publice 

recente ale lui Nasra au fost 

probabil dictate, otiv pentru 

care deputatul clujean nu în-

ţelege cu adevărat ce se în-

tâmplă cu adevărat în judeţ.

„Domnul Nasra se joacă din 

nou la groapa cu nisip a poli-

ticii cu declaraţii. Probabil că 

i le dictează cinev, însă nu ştiu 

dacă dânsul înţelege ce scrie. 

Lucrurile stau în felul urmă-

tor. Aeroportul Cluj a intentat 

până în acest moment 37 de 

procese împotriva Consiliului 

Judeţean, împotriva preşedin-

telui şi a angajaţilor. În prin-

cipal a angajaţilor şi a institu-

ţiei în general. Nu fac referire 

la plângerile făcute la persoa-

na Alin Tişe. Acelea sunt pro-

cese pentru care preşedintele 

are avocat propriu, asta să fi e 

foarte clar. Eu fac referire la 

37 de procese intentate de că-

tre aeroport instituţiei. Aceste 

procese, în marea lor majori-

tate, au un curs fi resc însă sco-

pul lor din punctul nostru de 

vedere duupă cum se poate 

vedea şi în argumentaţia făcu-

tă de către serviciul juridic ca-

re susţine achiziţia de servicii 

juridice, scopul acestor proce-

se este de intimidare şi de hăr-

ţuire. Majoritatea din aceste 

procese având ca obiect ches-

tiuni mai mult decât discuta-

bile. Deci domnul Nasra atunci 

când afi rmă că, Consiliul Ju-

deţean, pe bani publici face 

aşa ceva, să îşi aducă aminte 

că tot pe bani publici aceste 

37 de procese au fost inten-

tate. Fiindcă sunt din buge-

tul Aeroportului Cluj. Acest 

buget nu vine de undeva din 

neant, vine din susţinerea pe 

care o are de la Consiliul Ju-

deţean Cluj. Ba mai mult, de 

foarte multe ori aceste pro-

cese au fost intentate autori-

tăţii tutelare impotriva hotă-

rârii Consiliului Judeţean a-

ceea, care spune foarte clar 

că toate procesele pe care RA 

Aeroportul Cluj le intentează 

se fac numai cu acordiul Con-

siliului de Administraţie şi 

mai mult s-au făcut şi după 

ce Consiliul Judeţean a hotă-

rât să reducă drastic cheltu-

ielile cu avocaţii care au fost 

angajaţi de Aeroport. Încă o 

dată domnul Nastra nu înţe-

lege despre ce vorbeşte. Din-

colo de această sufocare a di-

recţiei juridice mai există un 

aspect foarte important. Dis-

puta juridică dintre aeroport 

şi CJ a ajuns acum inclusiv 

într-o zonă tehnică. Într-o zo-

nă a aeronauticii. Noi nu mai 

discutăm acum despre decla-

raţii, despre bugetele falsifi -

cate. S-a depăşit această sfe-

ră. Prin urmare avem nevoie 

de o asistenţă specializată în 

această zonă. Acestea sunt 

câteva motive. Bineînţeles că 

domnul Nasra ar preferea ca 

CJ Cluj să stea probabil în 

genunchi în faţa domniei sa-

le sau în egală măsură în fa-

ţa abuzurilor care sunt făcu-

te inclusiv în acest mod de 

către Aeroportul Cluj”, a sus-

ţinut Valentin Jucan consili-

erul personal al preşedinte-

lui Alin Tişe.

Horia Nasra îl atacă pe Alin Tișe 
și ia apărarea Aeroportului Cluj
Horia Nasra: „Pe banii clujenilor, Tișe doreşte achiziționarea de servicii juridice, pentru ca să se judece cu angajaţii”

Deputatul PSD Horia Nasra îl acuză pe preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe, că foloseşte bani din bugetul judeţului pentru a se judeca 
cu Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj.

Marţi, 25 iunie a avut 

loc la Limassol sedinţa 

Consiliului de 

Conducere a Airport 

Council International 

Europa, ocazie cu care a 

fost adoptată rezoluţia 

privind angajamentul 

industriei aeroportuare 

pentru zero emisii de 

carbon până în 2050.

În cadrul şedinţei dom-

nul David Ciceo , directorul 

general al Aeroportului In-

ternaţional Avram Iancu Cluj 

şi preşedintele Asociaţiei Ae-

roporturilor din România, a 

prezentat problemele curen-

te ale aeroporturilor din Ro-

mânia şi provocările cărora 

trebuie să le facă faţă aero-

porturile regionale.

Cu această ocazie, s-a sta-

bilit programul de lucru al 

organizaţiei pentru 2019/2020 

ţinând cont de problemele 

strategice actuale: noul ciclu 

politic european, paşii care 

vor trebui întreprinşi pentru 

îndeplinirea angajamentului 

de zero emisii de carbon pâ-

nă în 2050, BREXIT-ul, rela-

ţia cu asociaţiile companii-

lor aeriene, situaţia particu-

lară a ajutoarelor de stat în 

industria aeroportuară, se-

curitatea şi relaţiile externe.

Problemele aeroporturilor din România, 
prezentate în cadrul unei ședințe de consiliu

În perioada 25-26 iunie, 

militarii din structurile sub-

ordonate Diviziei 4 

Infanterie „Gemina” vor 

participa la manifestările 

dedicate Zilei Drapelului 

Naţional.

– marţi, 25 iunie, ora 19:00, 

în Piaţa Avram Iancu se va de-

rula ceremonia de coborâre a 

Drapelului României şi depune-

rea acestuia în Catedrala Mitro-

politană. La activitate va parti-

cipa garda purtătoare a Drape-

lului Naţional constituită din 

militari ai Regimentului 317 ISR 

„Vlădeasa”, acompaniată de un 

trompet al Muzicii Militare a Di-

viziei 4 Infanterie „Gemina”;

– miercuri, 26 iunie, ora 11:00, 

în Piaţa Avram Iancu se va des-

făşura ceremonia publică de 

înălţare a Drapelului României.

Detaşamentul de onoare 

va fi  constituit din militari ai 

Regimentului 317 ISR „Vlă-

deasa”, Regimentului 50 Ra-

chete Antiaeriene „Andrei 

Mureşianu”, Batalionului 7 

Aruncătoare Proiectile Reac-

tive „General Vasile Danacu”, 

Batalionului 55 Comunicaţii 

şi Informatică „Napoca”, Gru-

pării de Jandarmi Mobilă „Şte-

fan Cicio Pop” Cluj-Napoca 

şi ai Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă „Avram I-

ancu” al judeţului Cluj.

Show aviatic de Ziua 
Drapelului Național 
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După ce absolvenţii de gim-

naziu au scăpat de stresul 

examenelor de la Evaluarea 

Naţională, urmează admite-

rea la liceu.

În perioada 3-7 iulie, elevii 

de clasa a VIII-a vor comple-

ta fi şele de înscriere la liceu. 

În perioada 4-8 iulie, elevii şi 

părinţii verifi că fi şele de înscri-

ere la liceu şi corectează even-

tualele greşeli în baza de date 

computerizată pentru ca, ul-

terior în data de 12 iulie să fi e 

repartizaţi elevii la liceu.

Media de admitere la liceu, 

pe baza căreia se realizează 

înscrierea în clasa a IX-a de 

liceu a absolvenţilor învăţă-

mântului gimnazial, se calcu-

lează ca medie ponderată în-

tre media generală la Evalua-

rea Naţională (contează în 

proporţie de 80%), şi media 

generală de absolvire a clase-

lor a V-a – a VIII-a (20%).

Elevii care nu au dat exa-

menele de Evaluare Naţională 

vor intra la şcoala profesiona-

lă sau liceu, întrucât învăţă-

mântul obligatoriu continuă şi 

după clasa a VIII-a. Însă ei vor 

intra pe locurile rămase după 

admiterea celor cu examen.

Admiterea la liceu, 
la începutul lunii iulie

Rezultatele de la 

Evaluarea Naţională 2019 

au fost publicate 

în cursul zilei de ieri.

Rezultatele de la Evaluarea 

Naţională au fost afi şate, marţi, 

pe site-ul Ministerului Educa-

ţiei Naţionale, edu.ro. Tot marţi, 

25 iunie, între orele 14:00 şi 

20:00, elevii nemulţumiţi de 

notele primite au putut depu-

ne contestaţiile.

Profesorii evaluatori au la 

dispoziţie trei zile pentru a 

soluţiona contestaţiile. Astfel, 

rezultatele fi nale de la Evalu-

area Naţională după rezolva-

rea contestaţiilor vor fi  afi şa-

te în data de 29 iunie 2019. 

În Cluj, Evaluarea Naţională 

s-a desfăşurat în 72 centre de 

examen şi două centre zona-

le de evaluare unde au fost 

înscrişi 4.406 elevi.

La nivelul judeţului Cluj, 

s-au înregistrat 526 de medii 

sub 5 (11,93% din totalul ele-

vilor înscrişi), iar 215 elevi au 

chiulit de la toate probele 

(4,87%). Vestea bună este că 

s-au înregistrat nu mai puţin 

de 28 medii de 10 (0,63%), şco-

lile fruntaşe din Cluj-Napoca 

fi ind Liceul Teoretic „Nicolae 

Bălcescu” şi Colegiul Naţional 

„Emil Racoviţă”, cu câte 6, re-

spectiv 5 elevi care au bifat no-

ta maximă. De asemenea, aproa-

pe 700 de elevi (697) au obţi-

nut cel puţin media 9 (15,81%)!

Elevii şi părinţii pot să cea-

ră comisiei judeţene de evalu-

are naţională să vadă una sau 

toate lucrările de examen ale 

propriului copil, însă numai 

după afi şarea rezultatelor fi -

nale. Deci pot depune aceas-

tă solicitare abia după etapa 

de soluţionare a contestaţiilor.

La vizualizarea lucră rii, ele-

vul trebuie să fi e însoţit obli-

gatoriu de un pă rinte sau un 

reprezentant legal.

Consultarea lucrării de 

examen nu poate conduce 

la reevaluarea sau la modi-

ficarea notelor.

Rezultatele la 
Evaluarea Naţională 
au fost afişate
28 de absolvenţi clujeni au luat 10 la ambele probe 

1  BAICU M. ALESIA MIHAELA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION 
CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA

2  BERINDE GS. CODRIN – LICEUL TEORETIC "NICOLAE 
BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA

3  BEUDEAN CI. CARMEN LAURA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA

4 BIDIAN RV. LARISA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" DEJ

5  BRAICA CI. ALEXANDRA IOANA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"ION CREANGĂ" CLUJ-NAPOCA

6  BUDIU OI. PATRICIA TEODORA – LICEUL TEORETIC 
"NICOLAE BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA

7  CĂRBUNE O. ECATERINA – LICEUL TEORETIC "NICOLAE 
BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA

8  CHIRA M. MAIA – LICEUL TEORETIC "NICOLAE BĂLCESCU" 
CLUJ-NAPOCA

9  CRISTEA TA. MATEI-GEORGE – COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL 
RACOVIŢĂ" CLUJ-NAPOCA

10  CUCU I. IOANA-ALEXANDRA – COLEGIUL NAŢIONAL 
"GEORGE COȘBUC" CLUJ-NAPOCA

11  DUMITRACHE IC. ANA-MARIA – COLEGIUL NAŢIONAL 
"EMIL RACOVIŢĂ" CLUJ-NAPOCA

12  GOŢA VV. TIMEEA – LICEUL TEORETIC "NICOLAE 
BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA

13  KARAIVANOFF IZ. EDUARD-IVAN – COLEGIUL NAŢIONAL 
"EMIL RACOVIŢĂ" CLUJ-NAPOCA

14  LĂMĂȘANU M. RALUCA ELISABETA – LICEUL TEORETIC 
"AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA

15  MITIȘOR BA. ANA IULIA – LICEUL TEORETIC "AVRAM 
IANCU" CLUJ-NAPOCA

16  MOLDOVAN S. ANDA DIANA – LICEUL TEORETIC "PAVEL 
DAN" CÂMPIA TURZII

17  MOLDOVANU CO. PATRICIA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"HOREA" CLUJ-NAPOCA

18  MORAR VC. KARINA-MARIA – COLEGIUL NAŢIONAL 
"EMIL RACOVIŢĂ" CLUJ-NAPOCA

19  MUNTEANU V. MIHAI – LICEUL DE INFORMATICĂ 
"TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA

20  PESCAR M. DENIS LAURENŢIU – LICEUL TEORETIC 
"AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA

21  POP C. ALEX CRISTIAN – ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IULIU 
HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA

22  POPA-PRODAN GC. DIANA – LICEUL TEORETIC "NICOLAE 
BĂLCESCU" CLUJ-NAPOCA

23  POTFĂLEAN DF. ANDREI – COLEGIUL NAŢIONAL "EMIL 
RACOVIŢĂ" CLUJ-NAPOCA

24  PREDESCU AD. MIHAI ANDREI -COLEGIUL NAŢIONAL 
"GHEORGHE ȘINCAI" CLUJ-NAPOCA

25  ROMAN CM. RALUCA ANDREEA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA

26  SAMOILĂ MS. CIPRIAN CASIAN- ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA

27  SIMION-BACIU D. AFRODITA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
"NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA

28  ȘTEIU CI. MIHNEA GABRIEL – LICEUL TEORETIC "PETRU 
MAIOR" GHERLA

Lista elevilor de 10 ai Clujului
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Macheta de bronz a zonei 

centrale a municipiului 

Cluj-Napoca a fost dezve-

lită, luni, în Piaţa Unirii.

Macheta cuprinde zone pre-

cum Piaţa Unirii, Piaţa Avram 

Iancu şi Piaţa Cipariu, respec-

tiv toate străzile adiacente din 

acest perimetru. Astfel, 

Cluj-Napoca se alătură unei 

liste lungi de importante ora-

şe europene a căror zonă cen-

trală este reprezentată în 

„punctul 0” al oraşului.

Macheta este amplasată pe 

colţul sud-vestic al Pieţei Uni-

rii şi este inscripţionată în lim-

bajul Braille, fi ind accesibilă 

inclusiv pentru persoanele cu 

defi cienţe de vedere. Acestea 

pot palpa reprezentările clădi-

rilor şi pot astfel să „simtă” 

centrul oraşului, spun repre-

zentanţii municipalităţii. Pro-

iectul a fost realizat în urma 

colaborării dintre oamenii de 

afaceri din Cluj-Napoca şi do-

nat municipalităţii, pentru be-

nefi ciul întregii comunităţi.

„Am participat astăzi 

(n.red. luni) la dezvelirea ma-

chetei de bronz a zonei cen-

trale a municipiului, un nou 

punct de atracţie pentru clu-

jeni şi turişti, pe care sunt re-

prezentate Piaţa Unirii, Piaţa 

Avram Iancu şi Piaţa Cipariu 

şi toate străzile adiacente din 

acest perimetru. (...) Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

este şi va fi  mereu deschisă 

oricărei iniţiative menite să 

transforme Clujul într-un oraş 

cât mai accesibil. La Cluj-Na-

poca, nimeni nu este lăsat în 

urmă!”, a declarat primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc.

Macheta de bronz a zonei 
centrale a Clujului, 
amplasată în Piaţa Unirii

Dacă locuieşti în Cluj, cu 

siguranţă ai auzit cel puţin 

o dată sunetele pescăruşilor 

în timp ce zburau prin 

împrejurimi şi poate ai sim-

ţit măcar pentru un moment 

atmosfera de la mare. 

Prezenţa lor poate părea 

atipică pentru oraşul nostru, 

însă, datorită sursei de hrană 

şi a condiţiilor favorabile la 

care pescăruşii se adaptează 

foarte uşor, faptul că îi vedem 

şi îi auzim tot mai des poate 

fi  considerat un lucru normal.

Speciile de pescăruşi 
prezente în Cluj

De-a lungul anului, în Cluj 

sunt prezente mai multe spe-

cii, diferite între ele compor-

tamental. Primăvara şi vara, 

întâlnim aproape exclusiv 

pescăruşi cu picioarele gal-

bene. De altfel, aceasta este 

şi singura specie care cuibă-

reşte în Cluj şi este prezentă 

tot timpul anului (şi cea mai 

mare ca dimensiune). Speci-

fi că zonelor cu faleze de pe 

litoral şi cursul râurilor ma-

ri, specia în cauză s-a extins 

mult în ultimii ani şi în pre-

zent cuibăreşte pe clădirile 

înalte din oraşele mari.

Toamna şi iarna, pe lângă 

pescăruşul cu picioarele gal-

bene, mai apar în principal 

trei specii: pescăruşul râzător, 

fi ind de departe şi cel mai 

abundent, pescăruşul sur şi 

pescăruşul pontic.

Explicaţia prezenţei 
pescăruşilor în oraş

Motivul pentru care pes-

căruşii sunt prezenţi în oraş 

se poate rezuma la un singur 

factor cheie: sursa de hrană. 

Specia prezentă tot timpul 

anului, care şi cuibăreşte pe 

clădirile din centru, pescăru-

şul cu picioare galbene, s-a 

adaptat să consume hrană 

din gunoiul menajer. Asta es-

te şi motivul pentru care s-a 

extins şi în oraşele mari. Foar-

te des se hrăneşte, uneori ală-

turi de alte specii, la gropile 

de gunoi – inclusiv la cea de 

la Pata-Rât.

Celelalte specii, care doar 

iernează la noi, prezente de 

obicei din septembrie până 

în martie, sunt concentrate 

exclusiv în zona Someşului; 

se hrănesc cu peşti de mici 

dimensiuni. În perioada de 

iarnă, cursul Someşului es-

te printre puţinele surse ac-

vatice rămase dezgheţate da-

torită căldurii oraşului, ast-

fel că se retrag din zonele 

deschise unde apele înghea-

ţă, înspre oraşe şi lacuri de 

baraj, în apropierea Cluju-

lui, la Floreşti şi Gilău de 

exemplu, care de asemenea 

nu îngheaţă complet.

De ce nu sunt considerate 
aceste specii ca fi ind 
„atipice” oraşului

Nici una dintre speciile 

menţionate nu sunt atipice 

pentru zona Clujului.

„Este fi resc sa fi e atrase de 

surse de hrană şi oraşul le ofe-

ră această oportunitate. Pu-

tem spune că specia care cui-

băreşte – pescăruşul cu pi-

cioare galbene – este una ati-

pică (asociată în mod tradiţi-

onal cu litoralul), însă în ul-

timii ani, în Cluj începând din 

2009, tot mai multe oraşe sunt 

ocupate de acesta specie, adu-

când cu ea un sentiment de 

litoral.”, spune Cristian Dom-

şa, expert ornitolog.

În sens larg, poate că toa-

te speciile sălbatice pot fi  nu-

mite „atipice„ pentru zone-

le antropice. Însă, de fapt, 

prezenţa lor în oraşe spune 

o altă poveste: extraordina-

ra capacitate de adaptare la 

condiţii noi. 

Clujul şi alte oraşe mari 
ar trebui să păstreze 
zonele verzi

Păsările şi celelalte vieţui-

toare sunt prezente în oraşele 

mari şi din cauza faptului că 

acestea au, deseori, zone ver-

zi. „În timp ce zonele centra-

le lipsite de „natural” sunt 

adevărate deşerturi, zonele 

verzi concentrează adevărate 

oaze de biodiversitate. În Cluj, 

zone ca Parcul Est, Grădina 

Botanică, culoarul Someşului 

cu toate zonele verzi adiacen-

te: Parcul Rozelor, Parcul Iu-

liu Haţieganu, Parcul Ferovi-

arilor, Parcul Armătura etc., 

reprezintă adevărate insule de 

natură, de care trebuie să avem 

mare grijă, pentru că o dată 

pierdute nu mai pot fi  aduse 

înapoi. Pentru natură, pierdut 

înseamnă antropizare: beto-

nare, construcţii, amenajare 

agresivă. Toate acestea reduc 

ponderea naturalului – şi în 

consecinţă ne fac mai săraci.”, 

sugerează Cristian Domşa, ex-

pert ornitolog.

Articol scris de Mălina 
Solomie, studentă în anul 

II la Jurnalism, FSPAC

Povestea pescăruşilor care dau 
Clujului atmosfera de pe litoral
Mâncarea este motivul principal pentru care pescăruşii s-au stabilit aici

Pescărușul cu pcioare galbene este prezent tot timpul anului in Cluj
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ANUNŢ CONTRACTARE
SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE 

ŞI DISPOZITIVE MEDICALE
Procesul de contractare pe toate domeniile de asisten-

ţă medicală, medicamente și dispozitive medicale pentru 
perioada august 2019 – decembrie 2019 se desfășoară în 
luna iulie 2019, după următorul calendar:

- În perioada 02.07.2019 – 08.07.2019 se vor transmi-
te cererile însoţite de documentele de contractare / de pre-
lungire a valabilitătii contractelor pentru anul 2019, con-
form informaţiilor pe care le puteţi obţine la adresa www.
cascluj.ro pentru fi ecare tip de asistenţă medicală.

- În data de 10.07.2019 orele 15,00 se va realiza vali-
darea de etapă a dosarelor de contractare și se va posta la 
afi șierul instituţiei și pe site-ul C.A.S. Cluj lista dosarelor de 
contractare validate, respectiv lista dosarelor de contracta-
re nevalidate și motivele care au dus la invalidare, pe fi e-
care tip de asistenţă medicală.

- Furnizorii de servicii medicale si medicamente și dispo-
zitive medicale ale căror dosare au fost invalidate pot de-
pune contestaţie până la data de 11.07.2019 orele 10,00.

- Contestaţiile se vor analiza și soluţiona până în data 
de 12.07.2019, orele 14,00 când se va posta pe afi șierul 
instituţiei și pe site-ul C.A.S. Cluj lista dosarelor de contrac-
tare nevalidate și respinse la contractare.

- În data de 30.07.2019 C.A.S Cluj va publica pe site lis-
ta furnizorilor validaţi pentru încheierea contractelor de fur-
nizare de servicii medicale, medicamente și dispozitive me-
dicale pentru anul 2019.

1. Pentru furnizorii care la data de 31.07.2019 se afl ă în 
relaţie contractuală cu C.A.S. Cluj se vor încheia acte aditio-
nale cu valabilitate până la data de 31.12.2019; furnizorii vor 
transmite cererile si documentele de eligibilitate necesare în-
cheierii actelor aditionale numai în format electronic, pe e-mail 
si inscripionate pe CD. Adresele de e-mail in functie de dome-
niul de asistenta medicala sunt următoarele:

DOMENIUL ADRESA E-MAIL

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE/
PARACLINIC
MEDICINA FIZICA SI DE 
REABILITARE
INGRIJIRI LA DOMICILIU
INGRIJIRI PALIATIVE

ambulatorii2@cascluj.ro 

ASISTENŢA PRIMARĂ as.primara2@cascluj.ro 

CONVENŢII BILETE DE 
TRIMITERE

evaluare@cascluj.ro 

DISPOZITIVE MEDICALE dispozitive@cascluj.ro 

FARMACII farmacii-d4@cascluj.ro 

MEDICINA DENTARĂ as.primara2@cascluj.ro 

SPITALE, URGENTAPRESPITALI-
CEASCA

spitale@cascluj.ro 

2. Pentru furnizorii noi, care la data de 31.07.2019 nu 
se afl ă în relaţie contractuală cu C.A.S. Cluj, se vor înche-
ia contracte pentru perioada august – decembrie 2019; 
furnizorii vor transmite documentele de contractare atât în 
format electronic, cât și pe suport de hârtie. Documente-
le pe suport de hârtie se verifi că obligatoriu la Serviciile de 
specialitate ale C.A.S. Cluj, apoi se depun la registratura 
C.A.S. Cluj: marti – luni intre orele 08.30 – 15.30, vineri 
intre orele 08.30 – 13,00. Toate documentele depuse în 
copie necesare încheierii contractelor trebuie certifi cate pen-
tru conformitate prin sintagma „conform cu originalul” și 
se semnează de către reprezentantul legal al furnizorului, 
pe fi ecare pagină. Dosarul va fi  înregistrat la Registratura 
C.A.S. Cluj respectând termenul de depunere.

Documentele transmise în format electronic sunt asuma-
te fi ecare în parte prin semnătura electronică extinsă/califi -
cată a reprezentantului legal al furnizorului;.reprezentantul 
legal al furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea do-
cumentelor necesare încheierii contractelor. Toate documen-
tele se vor transmite în format PDF, cu aplicarea semnăturii 
electronice în partea dreaptă, jos, a fi ecărei pagini.

PREŞEDINTE- DIRECTOR GENERAL 
Dr. LUMINIŢA BRUSTUR-CHIRILĂ 

DIRECTOR EXECUTIV RELATII CONTRACTUALE
Ec. FLORINA FILIPAŞ

PUBLICITATE

Student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. 
Admitere 2019.

În anul universitar 2019/2020 Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca (UTCN) își așteaptă viitorii studenţi cu un nu-
măr de peste 5.100 de locuri oferite pentru studiile univer-
sitare de licenţă, la specializări de vârf, de mare atractivita-
te și solicitare din partea mediului economic. Înscrierile pen-
tru programele de licenţă vor începe în data de 16 iulie, in-
formaţii suplimentare legate de calendar, probe de concurs, 
numărul de locuri pe specializări, fi ind accesibile la adresa:

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta/.

O altă componentă importantă a programelor dezvolta-
te și oferite de UTCN o reprezintă studiile universitare de 
masterat, programele fi ind proiectate în colaborare cu com-
panii de prestigiu din Romania, ca Bosch, Emerson, Pors-
che, Renault, etc. Cele peste 2.750 de locuri oferite pentru 
anul universitar 2019/2020 sunt distribuite spre masterate 
de cercetare, profesionale sau didactice complexe și care vi-

zează competenţe bine defi nite în aceste domenii de înaltă 
tehnologie. Detalii și informaţii legate de înscrierea la pro-
gramele de masterat se găsesc la adresa:

https://www.utcluj.ro/admitere/master/.

Peste 200 de locuri sunt și în acest an disponibile la stu-
diile universitare de doctorat, detalii legate de admitere fi -
ind disponibile la adresa:

http://iosud.utcluj.ro/admitere.html.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca este preocupată 
permanent de cerinţele pieţei dar mai ales de inserţia ab-
solvenţilor pe piaţa muncii în domenii congruente cu cele 
de studii, adaptând mereu curricula și menţinând un dialog 
constant cu angajatorii. În acest an UTCN a fost reevaluată 
de către Agenţia Română de Asigurarea Calităţii în Învăţă-
mântul Superior (ARACIS) și a primit din nou califi cativul 
”grad de încredere ridicat” califi cativ acordat pentru perioa-
da 2018-2023, cu atributul de universitate de cercetare avan-
sată și educaţie, reconfi rmându-și astfel poziţia de top în 
rândul universităţilor românești. Mai mult, în clasifi carea QS 
World University Ranking 2019, UTCN este poziţionată re-
marcabil (printre primele 500 de universităţi din lume) în 
următoarele 3 domenii: Inginerie Mecanică, Inginerie Elec-
trică și Electronică și respectiv Calculatoare și Tehnologia In-
formaţiei. Detalii despre aceste clasamente la adresa:

https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2019

Va aşteptăm la UTCN!

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.ro
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O caniculă de o precocitate 

fără precedent după 1947 

s-a abătut luni asupra 

Europei, cu temperaturi 

care ar putea să depăşeas-

că 40 de grade Celsius în 

această săptămână, stabi-

lind noi recorduri de căl-

dură, informează AFP.

Valul de căldură provine din 

Sahara şi a determinat autori-

tăţile naţionale să îşi avertize-

ze populaţiile, în contextul în 

care modifi cările climatice, aso-

ciate emisiilor de gaze cu efect 

de seră, reprezintă un feno-

men climatic ce era în trecut 

excepţional dar care se va re-

peta în anii următori, au anun-

ţat oamenii de ştiinţă.

„Soarele ar putea să stră-

lucească fără întrerupere, mult 

aer fi erbinte va veni din Afri-

ca”, afi rmă Sabine Krueger de 

la Serviciul german de mete-

orologie DWD, potrivit căre-

ia sudul Europei va fi  deose-

bit de afectat de caniculă.

Alerta de caniculă de nivel 

„portocaliu” a fost emisă de 

Meteo-France luni dimineaţă 

pentru Regiunea Pariziană. 

Francezii îşi amintesc şi acum 

valul de caniculă extremă din 

2003 care a provocat moartea 

a peste 15.000 de oameni.

„Am închis toate ferestre-

le înainte de a pleca la servi-

ciu şi am luat cu mine sticle 

izoterme pentru a mă hidra-

ta bine”, a declarat Ma-

rie-Astrid Barat, o femeie de 

30 de ani care locuieşte la Pa-

ris, în condiţiile în care vâr-

ful de caniculă este aşteptat 

în Franţa în zilele următoare.

În Spania, agenţia naţiona-

lă de meterorologie (AEMET) 

a emis luni o serie de reco-

mandări obişnuite pentru epi-

soadele de caniculă (hidrata-

re, pălării şi evitarea exerciţii-

lor fi zice în miezul zilei), dar 

şi un avertisment legat de „un 

risc extrem” de incendii în anu-

mite regiuni din Catalonia, Ara-

gon, Navarra şi Extremadura.

Însă temperaturile cele mai 

ridicate sunt aşteptate în zi-

lele următoare.

Potrivit AEMET, tempera-

turile ar trebui să depăşească 

probabil 40 de grade Celsius 

în anumite zone din centrul, 

sudul şi nord-estul ţării şi să 

atingă chiar 42 de grade Cel-

sius în Valea Ebrului joi, vi-

neri şi sâmbătă.

Germania ar putea să se 

confrunte la jumătatea săptă-

mânii cu cele mai ridicate tem-

peraturi înregistrate în ultimii 

70 de ani, recordul pentru lu-

na iunie datând din 1947, când 

termometrul a indicat 38,2 gra-

de Celsius la Frankfurt.

În Austria, agenţia de me-

teorologie ZAMG a prevenit 

populaţia în legătură cu ris-

curile de furtuni violente, cu 

temperaturi ce vor urca până 

la 37 de grade Celsius.

Canicula va ajunge şi în su-

dul Suediei începând de marţi, 

iar temperaturile vor depăşi în 

timpul zilei pragul de 30 de 

grade Celsius în Danemarca şi 

Suedia meridională.

Europa, cuprinsă de caniculă
Recorduri de temperatură, aşteptate în zilele următoare

Temperaturile ar putea sa depășească peste 40 de grade în multe zone din Europa
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PROMOVARE

Topirea calotei glaciare 

nu cauzează doar creşte-

rea nivelului oceanului 

planetar, ci şi eliberează 

o multitudine de substan-

ţe şi microorganisme care 

ar putea reprezenta un 

pericol pentru sănătate.

Creşterea temperaturilor 

globale cauzează topirea calo-

tei glaciare din Arctica. Din 

păcate, pentru mediu şi pen-

tru viaţa umană, acest feno-

men are implicaţii multiple, 

pornind de la creşterea nive-

lului oceanului planetar şi ajun-

gând la scoaterea la suprafaţă 

a unor noi fosile. Dimensiuni-

le implicaţiilor acestui feno-

men abia au început să fi e în-

ţelese la o scară mai largă.

Un studiu recent a ajuns la 

o concluzie îngrijorătoare lega-

tă de topirea calotei glaciare, 

mai exact oamenii de ştiinţă au 

descoperit că topirea straturi-

lor de gheaţă eliberează în at-

mosferă deşeuri nucleare, sub-

stanţe şi microorganisme peri-

culoase, notează Futurism.

Plecând de la consumul ac-

tual de combustibili fosili şi 

amprenta de carbon pe care 

omenirea o lasă, 70% din 

gheaţa arctică se va topi pâ-

nă în anul 2100. Iar topirea 

gheţii transformă Arctica într-o 

bombă cu ceas.

Studiile ştiinţifi ce au ară-

tat că în gheaţa arctică se afl ă 

urme ale patogenilor care au 

condus spre moartea a mili-

oane de oameni de-a lungul 

istoriei. De asemenea, perma-

frostul arctic este folosit pen-

tru stocarea combustibilului 

nuclear folosit de către Cana-

da, Suedia şi Finlanda.

Ce-i de făcut? Din păcate, 

nu pot fi  luate măsuri care 

să protejeze în mod specifi c 

stratul de gheaţă, iar orice 

măsuri care pot fi  luate tre-

buie gândite la nivel global.

Topirea calotei glaciare 
eliberează în atmosferă, 
substanţe şi maladii periculoase

Descoperirea unor noi 

exoplanete devine un 

eveniment comun, dar 

ultima descoperire din 

acest domeniu ne aduce 

în faţa celei mai asemă-

nătoare planete Terrei 

până în acest moment.

Domeniul descoperirii 

exoplanetelor a avansat foar-

te mult în ultimii ani, de a-

ceea, ştirile conform cărora 

astronomii au mai identifi-

cat noi exoplanete tind să 

devină de rutină. Totuşi, 

chiar şi în aceste condiţii, 

vânătorii de exoplanete au 

reuşit să producă o nouă 

surpriză. Mai exact, oame-

nii de ştiinţă sunt de păre-

re că au reuşit să descope-

re cea mai asemănătoare 

planetă Terrei până în acest 

moment, notează Futurism.

Teegarden b este o exopla-

netă mică care orbitează în 

ceea ce astronomii ar numi 

„curtea noastră din spate”, 

mai exact, steaua în jurul că-

reia orbitează este pe poziţia 

24 pe lista celor mai apropi-

ate stele de Sistemul nostru 

solar. Oamenii de ştiinţă ca-

re au făcut descoperirea sunt 

de părere că există o multi-

tudine de aspecte asemănă-

toare între această exoplane-

tă şi planeta noastră, dar as-

ta nu înseamnă că ar putea 

reprezenta un mediu favora-

bil vieţii umane.

Exoplanetele din sistemul 

Teegarden au fost descoperi-

te la Observatorul Spaţial Ca-

lar Alto din Spania. Teegar-

den B a fost descoperită îm-

preună cu o altă planetă, nu-

mită Teegarden c.

Steaua în jurul căreia gra-

vitează cele două exoplane-

te are doar a zecea parte din 

masa Soarelui nostru, totuşi, 

în ciuda acestui fapt, acestea 

se afl ă la o distanţă care să 

permită existenţa unui climat 

temperat. În studiul astrono-

milor, aceştia au ajuns la con-

cluzia că Teegarden b are un 

scor de 0,94 din 1,0 pe o sca-

ră care măsoară similitudinea 

cu Terra, unde scorul maxim 

indică o replică perfectă a 

planetei noastre.

Astronomii mai au de des-

coperit o multitudine de de-

talii despre cele două noi exo-

planete. Până în prezent, oa-

menii de ştiinţă au reuşit să 

determine masa şi distanţa 

orbitală a acestora, însă mă-

rimea acestor planete rămâ-

ne în continuare un mister.

A fost descoperită o planetă 
asemănătoare cu Terra, foarte 
aproape de sistemul nostru solar

Încălzirea globală este o 

problemă foarte gravă cu 

care se confruntă întreaga 

planetă şi care tinde să 

devină ireversibilă. 

Cu toate acestea, Donald 

Trump este de altă părere.

Administraţia de la Washin-

gton, condusă de Trump, a ne-

gat în numeroase rânduri că în-

călzirea globală este o problemă 

reală. Preşedintele Americii a in-

sistat pe faptul că ar fi  inventa-

tă de chinezi, în timp ce a nu-

mit la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului din SUA pe un avocat 

cunoscut pentru procesele pe ca-

re le-a câştiga în trecut în faţa 

agenţiei. Întreaga atitudine faţă 

de efectele încălzirii globale es-

te una foarte ciudată în SUA, iar 

apogeul s-a resimţit când Trump 

a ieşit din Acordul de la Paris 

pentru că i s-a părut că SUA ar 

contribui cu bani la protecţia me-

diului. În mod real, nu era vor-

ba de bani, ci de fi xaţia perso-

nală că trebuie să fugă de orici-

ne spune că există acest feno-

men cu consecinţe globale.

Adevărul a ieşit de curând 

la iveală, conform Business In-

sider, care atestă ascunderea a 

zeci de studii despre schimbă-

rile climatice de către adminis-

traţia Trump. Studiile care con-

fi rmă încălzirea globală, într-o 

formă sau alta, au fost realiza-

te de Departamentul SUA pen-

tru Agricultură şi confi rmă efec-

tele care le vor simţi toţi agri-

cultorii americani. Din păcate, 

acestea nu au ajuns niciodată 

la cetăţenii obişnuiţi.

În studiile respective este 

evaluat impactul creşterii tem-

peraturilor, a nivelului de dio-

xid de carbon din atmosferă 

asupra activităţii agricole, în-

să nu este tratată cauza încăl-

zirii globale. Cercetătorii au fo-

losit studiile pentru a atrage 

atenţia asupra consecinţelor 

nivelului din ce în ce mai cres-

cut de dioxid de carbon, pre-

cum faptul că orezul pierde 

din nutrienţi şi faptul că sezo-

nul alergiilor durează mai mult. 

Potrivit reportajului publicat 

iniţial de Politico, studiile nu 

au fost publicate şi nu apar pe 

website-ul departamentului.

„Intenţia este de a încerca 

suprimarea unui mesaj- în ca-

zul acesta, este vorba despre 

pericolul din ce în ce mai cres-

cut al schimbării climatice in-

dusă de comportamentul 

uman”, a declarat Michael 

Mann, cercetător în cadrul 

Pennsylvania State University.

În trecut, Secretarul pentru 

Agricultură, persoana cu un rang 

similar cu al ministrului din Ro-

mânia, a negat cu entuziasm 

încălzirea globală. „Furtunile de 

zăpadă, uraganele şi tornadele 

au existat de la începutul tim-

pului, dar acum se doreşte să 

acceptăm că totul este rezulta-

tul schimbării climatice”, a ex-

plicat Sonny Perdue.

Încălzirea globală, subiect 
tabu pentru Donald Trump
Cum a ascuns zeci de studii care confirmau schimbările

Încălzirea globală este o problemă foarte gravă cu care se confruntă întreaga planetă şi care tinde să devină ireversibilă
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. Tel. 
0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

¤ 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 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 5800 mp, teren arabil în 
sat Câmpenești, com Apahida. 
Preţ negociabil. Tel. 0758- 051260

¤ VÂND teren extravilan în 
apropierea satului Gheorgheni, 
la 10 km de Cluj-Napoca (loca-
ţie aproximativă: deasupra bi-
sericii reformate, zona sere). 
Panorama deosebită, aer curat, 
pomi fructiferi. Suprafaţa 2900 
mp. Informaţii și detalii supli-
mentare la tel. 0745-096212.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ De vânzare teren extravilan în 
comuna Cămărașu (jud. Cluj), ho-
tarele „Iricău și Fântânele”, arabil 
1,60 hectare, respectiv 0,77 hec-
tare. Tel. 0729-442.031.

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

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

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (5.7)

¤ Execut acoperișuri din orice tip 
de tablă, ţiglă metalică, ţiglă me-
talică, tablă zincată, jgheaburi, 
burlane, parazăpezi și toate tipu-

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (15.20)

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe pos-
tul de BUCĂTĂREASĂ, responsa-
bilă, pricepută, îndemănatică. 
Ofer și cer seriozitate maximă. 
Pentru oferte vă rog apelaţi 
0758-356073.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer și 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-50131

CERERI

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

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

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

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând două birouri pentru cal-
culator , dim. 70 x 130 x 86 cm, 
culoare combinaţie wenge și 
stejar auriu, stare perfectă, preţ 
250 RON/buc., și raft de biblio-
tecă cu dulap pentru acte, cu 3 
rafturi și cu dulap cu 2 uși în 
partea de jos (cu etajere interi-
oare), cu chei, dim. H â 205 cm, 
L â 90 cm, adâncime 40 cm, cu-

loare wenge cu stejar auriu, sta-
re impecabilă, preţ 350 RON. 
Cele 3 piese de mobilier sunt 
ideale pentru agenţii de turism, 
agenţie imobiliară sau alte acti-
vităţi de birou. Nu asigurăm 
transportul. Tel. 0741-278287.

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând pătuţ copii, cu 2 sertare. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând ţigle. Pentru detalii și 
informaţii suplimentare la tele-
fon 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând geamuri, uși de la casă. 
Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-300323, 
0264-424005. (4.7)

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

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

DONAŢII

¤ Donez televizor SAMSUNG, cu-
loare neagră, diagonala 52 cm, 
stare foarte bună de funcţionare, 
telecomanda blocată, se poate 
repara. Sunaţi la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (5.7)

PIERDERI

¤ Pierdute toate certifi catele con-
statatoare ale S.C. „CLAUSPLATZ” 
S.R.L., C.U.I. 39399951/24.05. 
2018, J6/1538/27.11.2018. Le de-
clar nule.

¤ NIŢULESCU IONELA ALINA con-
silier juridic la Primăria munici-
piului Cluj-Napoca, pierdut legiti-
maţie de serviciu. O declar nulă.

¤ BISS CNL CONSTRUCT S.R.L., 
J12/2335/2007, C.U.I. 
21788255, anunţă pierderea 
tuturor certifi catelor constata-
toare. Se declară nule.

¤ MIRACLES S.R.L., 
J12/3548/2003, C.U.I. 
15993646, anunţă pierderea 
tuturor certifi catelor constata-
toare și a certifi catului de înma-
triculare. Se declară nule.

¤ DENTAL RAY S.R.L., 
J12/2844/2006, C.U.I. 
18965390, anunţă pierderea 
tuturor certifi catelor constata-
toare și a certifi catului de înma-
triculare. Se declară nule.

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

mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, Friesland-
Campina România S.A. anunţă începerea demersuri-
lor în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiec-
tivul „Fabrică de produse lactate“, din localitatea Cluj-Na-
poca, Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 sau 
pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.



Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 

25 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00
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TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

p ț ș
 Experiență de 

peste 20 ani 
 Disponibilitate 

mare în stoc  
 Orice anvelopa 

sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

a 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto Hyundai 
Sibiu angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează

vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului

- servirea clienţilor

- manipularea casei de marcat

- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi

- recepţionarea și gestionarea mărfi i

Ce cerem:

-responsabilitate

-sociabilitate

-cunoașterea modei

-experienţa în domeniul vânzării de haine

- angajăm și bărbaţi și femei

- vorbirea limbii maghiară

Ce oferim:

Salar atractiv

Zilnic 8 ore

Bonusuri de haine

Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

0729–15.86.00

www.batrom.ro

COMUNICAT DE PRESĂ

Primăria municipiului Cluj-Napoca – Direcţia 
Ecologie Urbană și Spaţii Verzi în colaborare 
cu companiile de salubritate SC Brantner Vereș 
SA și SC Rosal Grup SA Cluj-Napoca, organizează

întâlniri în vederea conștientizării populaţiei cu privire 
la obligaţia legală, conform HG 211/2011 privind regimul 
deșeurilor și OUG 74/2018, de colectare selectivă a deșeurilor, 
la creșterea cantităţilor de deșeuri reciclabile colectate de 
la populaţie, în vederea atingerii ţintelor de reducere a 
deșeurilor depozitate.

La aceste intâlniri sunt invitaţi reprezentanţi ai fi rmelor 
de administrare imobile și ai asociaţiilor de proprietari/
locatari (administratori/președinţi).

Întâlnirea se va desfășura în incinta cinematografului 
Mărăşti (în data de 27.06.2019.

ACORD DE MEDIU

COMUNA IZVORU CRIŞULUI, cu sediul în Izvoru 
Crișului, nr. 39, judeţul Cluj anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Alimentare cu apă şi canalizare în localităţile 
Nadăşu şi Şaula, comuna Izvoru Crişului, judeţul Cluj“, 
propus a fi  realizat în comuna Izvoru Crișului, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul Primăriei comunei Izvoru 
Crișului în zilele de luni – vineri între orele 9.00 – 14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni – joi între 
orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 12.00. 

ANUNŢ DE ANGAJARE

DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢEANĂ CLUJ
Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 17

Organizează la sediul instituţiei concurs de recrutare în vederea 
ocupării unui post de execuţie vacant, consilier cls. I, grad 
profesional superior la Compartimentul implementarea politicilor 
și strategiilor în agricultură, în data de 05.08.2019 ora 10,00 
– proba scrisă, iar în 08.08.2019 ora 10,00 – interviul.

Condiţii de participare:
- Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale 

prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind 
Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările și 
completările ulterioare.

Condiţii specifi ce:
– Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

repectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul agronomie 
– specializarea agricultură ori în domeniul horticultură – 
specializarea horticultură.

– Vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani

Concursul se va desfășura în conformitate cu H.G. 
611/2008/, actualizată.

Dosarele de înscriere se vor depune la sediul instituţiei 
în perioada 26.06.2019-15.07.2019.

Bibliografi a și informaţii suplimentare la sediul instituţiei 
și la telefon 0264-591752.

Persoana de contact: Văsar Monica, consilier resurse umane.

ANUNȚ

privind organizarea licitației pentru inchirierea suprafeței de: 34,80 mp (o camera) in 
clădirea căminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A

- și a suprafeței de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural nou proprietate 
publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240

Organizatorul licitației: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr.35 județul CLUJ , număr 

de telefon;0264374271 , fax: 0264374433 , e-mail: primsavgyahoo.corn.

Data și ora desfășurării licitației: 8 iulie 2019, ora 10 pentru suprafta de - 34,80 mp (o 

camera) in clădirea căminului cultural vechi proprietate publica a comunei Savadisla, sat 

Vlaha nr. 47/A: 

8 iulie 2019, ora 11 pentru suprafața de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural 

nou proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240

La data menționata mai sus se vor deschide ofertele depuse.

Locul desfășurării licitațiilor: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 județul Cluj ( 

sediul primăriei )

Tipul licitației:licitație publică cu strigare

Licitația este organizată și se va desfășura conform prevederilor - Legii nr.215/2001 

privind administrația publica locala, republicata, cu modifi cările si completările ulterioare 

- art 123, prevederilor art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică 

,cu modifi cările si completările ulterioare si ale Hotărârii Consiliului Local Savadisla cu nr. 

83 si nr. 84 din data de 09.05.2019

Data și ora-limită până la care poate fi  depuse documentațiile pentru înscrierea la ambele 

licitații: 5 iulie 2019,ora 15,00

Obiectul și durata închirierii:

Se inchiriaza Suprafața de 34,80 mp (o camera) in clădirea căminului cultural vechi 

proprietate publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 47/A, pe o perioada de 5 ani cu 

posibilitate de prelungire prin acordul partilor.

Inchirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.

Condiții de participare: in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

- Se inchiriaza suprafața de 12 mp (o camera) in clădirea căminului cultural nou proprietate 

publica a comunei Savadisla, sat Vlaha nr. 240, pe o perioada de 5 ani cu posibilitate de 

prelungire prin acordul partilor.

închirierea imobilului se face pentru stabilire sediu social Asociații sau fundații.

Condiții de participare: in conformitate cu cerințele caietului de sarcini.

Pentru ambele licitații: cuantumul și forma garanției de participare: Taxa de participare 

la licitație este 20 lei și nu se restituie, iar valoarea garanției de participare este de 20 lei.

Caietul de sarcini aferent licitației publice poate fi  achiziționat de la sediul Primăriei 

Savadisla nr.35, localitatea Savadsila, comuna Savadisla, județul CLUJ, - registratura, contra 

unei taxe de 10 lei/caiet de sarcini.
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Fotbal fără oprire! 
Timp de 24 de ore, 34 de echipe 
vor participa la Maratonul Sportiv 
În plin Campionat European U21, 
Școala de Agenţi de Poliţie 
„Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca 
organizează cea de-a doua ediţie 
a evenimentului fotbalistic 
„Maraton Sportiv”. Timp de 24 
de ore, 34 de echipe își vor testa 
competitivitatea, fair play-ul și, 
desigur, condiţia fi zică. De mier-
curi, 26 iunie, ora 08:00, până 
joi, 27 iunie, ora 08:00, zecile de 
participanţii vor disputa partide 
amicale de fotbal.Direcţia 
Generală Poliţia Locală, Secţiile 1 
și 2 de Poliţie ale Municipiului 
Cluj-Napoca, Serviciul de Poliţie 
Rutieră Cluj, Brigada de 
Combatere a Criminalităţii 
Organizate Cluj, Direcţia 
Judeţeană de Informaţii Cluj, 
Muzica Militară a Diviziei 4 
Infanterie „Gemina”, Unitatea 
Specială de Aviaţie Cluj-Napoca, 
Serviciul de Înmatriculări Cluj (2 
echipe), Gruparea de Jandarmi 
Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” 
Cluj-Napoca, Echipa Rugby Cluj, 
Bunea & Company, Safety, 
Divizia 4 Infanterie „Gemina” (2 
echipe), Registrul Auto Român 
Cluj, Inspectoratul de Jandarmi 
Judeţean „Alexandru Vaida 
Voevod” Cluj (2 echipe), Serviciul 
Teritorial Anticorupţie Cluj, Școala 
de Agenţi de Poliţie „Septimiu 
Mureșan” Cluj-Napoca (2 echipe, 
cadre și elevi) și alte 12 echipe de 
elevi ai școlii vor intra pe teren în 
cadrul maratonului fotbalistic.

Cristi Manea, 
implicat într-un 
scandal la Euro U-21

Cristi Manea, fostul fundaș de la 
CFR Cluj, implicat într-un scandal 
monstru după Franţa – România 
0-0 la Euro U-21 Echipa naţională 
a României U-21 s-a califi cat în 
semifi nalele Campionatului 
European de Tineret după remiza 
albă cu reprezentativa Franţei, dar 
totul a fost umbrit de un incident 
neplăcut petrecut la fi nalul jocului 
disputat la Cesena. Cristi Manea, 
cel care a jucat toate minutele la 
turneul fi nal, s-a dus la fi nalul 
meciului în tribune, acolo unde îl 
aștepta soţia lui. Două fane se pa-
re că au vrut și ele să ajungă la 
fostul fotbalist de la CFR Cluj și au 
încercat să se bage în faţa soţiei, 
moment în care au fost impinse 
de Manea, iar atunci a intervenit 
prietenul uneia dintre cele două 
suporteriţe. În ambuscada creată 
în tribune, soţia lui Cristi Manea a 
fost lovită cu piciorul și s-a ales cu 
două copci la buză. ”A fost un in-
cident care nu își avea locul. Au 
lovit-o fără motiv pe prietena lui 
Manea! Aș putea să spun cuvinte 
care mă pot depăși, dar sper că 
cei care au făcut aceste gesturi să 
nu mai calce pe stadioane. Nu se 
poate tolera așa ceva.Manea era 
devastat după meci! Fata a fost 
dusă la spital, o să aibă două 
copci”, a declarat Mirel Rădoi la 
conferinţa de presă de după meci. 
România va juca joi, de la ora 
19:00, împotriva naţionalei 
Germaniei pentru un loc în fi nala 
Campionatului European U-21.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Formaţia din Gruia a câşti-

gat ultimele două titluri 

de campioană în Liga 1 

Betano folosind o reţetă 

simplă. Jucători liberi de 

contract şi cu multă expe-

rienţă. Petrescu, dar şi 

oamenii care l-au urmat 

sau precedat, depinde de 

mandatul de care vorbim, 

au ignorant jucătorii tineri 

cu mult potenţial şi au 

mers pe mâna veteranilor.

Tactica clujenilor a dat roa-

de pe moment pentru că două 

titluri consecutive nu e deloc 

puţin, însă conducerea clubu-

lui poate resimţi şi reversul me-

daliei. Echipele româneşti vând 

ieftin şi greu, jucătorii care evo-

luează în Liga 1 Betano, fi ind 

cotaţi mult sub alţi fotbalişti. 

Singurii jucători care au plecat 

pe bani grei au fost cei mai ti-

neri, iar aici ne putem referi la 

câteva exemple simple precum 

Nicolae Stanciu, Tudor Băluţă 

sau Ianis Hagi.

Singurul jucător pe care CFR 

Cluj l-a vândut cu peste 1 mi-

lion de euro în ultimii cinci ani 

a fost Kevin Boli. Fundaşul 

francez a fost cumpărat cu 2,5 

milioane de euro de Guizhou 

Hengfeng, formaţie la care a 

ajuns şi Dan Petrescu în stagi-

unea precedentă.

Lotul celor de la CFR Cluj 

valorează în acest moment 

25,45 de milioane de euro, 

conform specialiştilor de la 

transfermarkt. Lotul din Gru-

ia este doar pe locul trei în 

clasamentul cotelor de pia-

ţă în Liga 1 Betano după 

FCSB şi Viitorul.

Cel mai valoros jucător din 

lotul campioanei este Cristi 

Manea, cel care este însă doar 

împrumutat de la Apollon Li-

massol. Manea are şanse mi-

nime să rămâmă în Gruia, 

deoarece Apollon Limassol 

vrea aproximativ 2 milioane 

de euro pentru jucătorul co-

tat la 4 milioane de euro de 

transfermarkt.

În situaţia lui Cristi Ma-

nea se afl ă şi Kevin Boli, cel 

care este doar sub formă de 

împrumut de la Hengfeng. 

Francezul valorează şi el pes-

te 1 milion de euro, iar da-

că îl eliminăm şi pe el de pe 

listă, lotul lui CFR Cluj va-

lorează undeva la 20 de mi-

lioane de euro.

CFR Cluj nu are în acest 

moment un produs de ex-

port, aşa cum FCSB poate 

propune spre vânzare jucă-

tori tineri cu potenţial pre-

cum Coman sau Man. Clu-

jenii pot spera doar că vor 

obţine ceva pe Alexandru Io-

niţă, fotbalist cu calităţi ex-

celente, dar care nu s-a in-

tegrat în sistemul propus de 

Dan Petrescu. George Ţucu-

dean a câştigat titlul de gol-

gheter în ultimele două se-

zoane, dar e greu de crezut 

că la 28 de ani va primi ofer-

te de top din străinătate.

Trupa pregătită de Dan Pe-

trescu este singura de pe po-

diumul Ligii 1 Betano care 

nu are un jucător la Campi-

onatul European de Tineret, 

în condiţiile în care Manea 

este doar împrumutat de la 

Apollon Limassol.

Strategia cu jucători trecuţi 

de prima tinereţe, dar cu mul-

tă experienţă a funcţionat pe 

plan intern, dar s-a dovedit 

un eşec total în cupele euro-

pene în sezonul trecut. Cam-

pioana a fost eliminată atunci 

de suedezii de la Malmo din 

Champions League şi de lu-

xemburghezii de la Dudelan-

ge în Europa League.

Lot subţire pentru CFR Cluj! 
CFR Cluj vrea să atace grupele Ligii Campionilor în toamnă, dar lotul echipei 
lui Dan Petrescu este extreme de slab cotat faţă de alte adversare.

Lotul celor de la CFR Cluj valorează în acest moment 25,45 de milioane de euro

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Cristi Dulca, noul antre-

nor al Universităţii Cluj, 

îşi doreşte un stadion plin 

la amicalul de gală cu 

PAOK Salonic.

Proaspăt instalat în func-

ţia de antrenor al Universită-

ţii Cluj, Dulca a prefaţat me-

ciul amical cu PAOK Salonic 

care se va disputa pe 12 iulie 

la Cluj-Napoca. Fostul mare 

internaţional a vorbit despre 

forţa adversarului din meciul 

care se va disputa luna viitoa-

re, dar şi de Răzvan Lucescu, 

omul care pregăteşte campi-

oana Greciei.

"Pentru noi este un meci 

foarte bun cu o echipă în ca-

re există foarte mulţi jucă-

tori valoroşi plus antrenorul 

Răzvan Lucescu care a făcut 

istorie în Grecia. Îl cunosc 

personal, am fost şi adever-

sari şi pe lângă faptul că es-

te un antrenor foarte bun es-

te şi un tip deosebit. Mi-aş 

dori să fi e un stadion plin. 

Timpu este prea scurt să spun 

ce înseamnă Universitatea 

Cluj pentru mine. Important 

este că iubesc acest club, im-

portant este că sunt aici lân-

gă acest club. Universitatea 

înseamnă tot ce înseamnă 

Clujul ca sport, este o stare 

de spirit, un lucru deosebit", 

a declarat Cristi Dulca.

Dulca a fost instalat pe ban-

ca Universităţii Cluj la mijlo-

cul lunii iunie, fi ind înlocui-

torul lui Bogdan Lobonţ pe 

banca echipei clujene.

Cristi Dulca vrea un stadion plin 
la amicalul cu PAOK Salonic

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Selecţionata României s-a 

califi cat în premieră în 

semifi nalele Campionatului 

European de fotbal 

Under-21, dar a obţinut 

şi biletele pentru Jocurile 

Olimpice de la Tokyo, 

din 2020, după ce a termi-

nat la egalitate cu formaţia 

Franţei, 0-0, luni seara, 

în Grupa C a turneului 

din Italia şi San Marino, 

pe Stadionul „Dino 

Manuzzi” din Cesena.

România, un outsider, a re-

uşit să câştige Grupa C, după 

4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia 

şi 0-0 cu Franţa, echipă care 

a intrat şi ea în careul de aşi 

din postura de cea mai bună 

echipă de pe locul secund. În 

semifi nale, România va întâl-

ni Germania, campioana en 

titre, joi, la Bologna (19:00).

România nu a mai participat 

la Jocurile Olimpice din 1964, 

când selecţionata noastră ajun-

ge în sferturile de fi nală. A-

ceasta va fi  a patra participa-

re a României în turneul olim-

pic de fotbal, după ediţiile din 

1924, 1952, 1964.

Tricolorii aveau trei vari-

ante pentru a obţine califi ca-

rea în semifi nale, să câştige, 

să facă egal (cazuri în care 

câştigau grupa) sau să piar-

dă la o diferenţă de maxi-

mum două goluri.

Meciul a fost unul tactic din 

partea ambelor formaţii, con-

ştiente de miză, astfel că rare-

ori cele două echipe au riscat.

Au evoluat următoarele 
echipe:

Franţa: 23. Bernardorni – 

2. Amian, 4. Konate, 5. Upame-

cano, 15. Sarr – 21. Ntcham, 

6. Tousart (c), 10. Guendouzi, 

20. Thuram (7. Del Castillo 

'84) – 11. Mateta, 12. Ikone 

(22. Reine-Adelaide '85). Se-

lecţioner Sylvain Ripoll.

România: 1. Radu (c) – 6. 

Manea, 5. Nedelcearu, 18. 

Rus, 2. Boboc – 16. Nedelcu, 

17. Cicâldău (21. T. Băluţă 

'59) – 22. Olaru (14. Drago-

mir '72), 10. Hagi, 7. Coman 

– 9. Puşcaş (11. Petre '82). Se-

lecţioner: Mirel Rădoi.

România s-a calificat în semifinalele 
EURO U-21 şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo

¤ FCSB  - 25 de jucători legitimați – 33,10 milioane de euro – 
medie 1,32 mil. euro

¤ Viitorul – 31 de jucători legitimați – 29,55 milioane de eu-
ro – medie 953.000 euro

¤ CFR Cluj – 27 de jucători legitimați – 25,45 milioane de eu-
ro – medie 943.000 euro

¤ U Craiova – 29 de jucători legitimați – 22,40 milioane de 
euro – medie 772.000 euro

Cota totală de piață pentru echipele din Liga 1 Betano 
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