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SĂNĂTATE

Pacienții „sub acoperire” 
au ajuns în spitale
Primii pacienți „sub acoperire” au fost deja 
trimiși în spitale acum 3 săptămâni. Ce nere-
guli au descoperit?  Pagina 4

ADMINISTRAȚIE

Nord Conforest va face 
cel mai mare parc din Cluj
O suprafață de 21 de ha de teren, situat în zo-
na Bulevardului Muncii, se va transforma în 
cel mai mare parc din Cluj-Napoca.  Pagina 5

EDUCAȚIE

Mii de absolvenți, în prima 
zi de înscrieri la UBB
Peste 3.000 de absolvenţi de liceu, înscrişi 
în prima zi de admitere la UBB. Pagina 6

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Nu vă panicați! ISU testează 
sistemul RO-ALERT în județul Cluj

ADMINISTRAȚIE

În perioada 18-30 iulie, în in-
tervalul orar 9.00-12.00, la ni-
velul judeţului Cluj, va avea loc 
o nouă rundă de testări ale Sis-
temului RO-ALERT.

Scopul este de a examina 
funcţionarea sistemului, prin 
transmiterea unor mesaje de test 
către telefoanele mobile afl ate 
în raza celulelor de telefonie 
mobilă din anumite zone.

Telefoanele confi gurate pen-
tru recepţia mesajelor 
RO-ALERT şi care se vor afl a 
în aria de acoperire a celule-
lor din zonele selectate pentru 
testare vor recepţiona următo-
rul mesaj „TEST! Acesta este 
un mesaj pentru testarea sis-
temului RO-ALERT. Nu se im-
pune aplicarea măsurilor de 
autoprotecţie” .

Modurile de afi şare şi sune-
tele de avertizare sunt diferite 
în funcţie de modelele telefoa-
nelor mobile.

Pentru a primi mesajele 
transmise de IGSU si structuri-
le sale teritoriale, recomandăm 
cetăţenilor să se asigure că pe 
terminalele mobile sunt realiza-
te setările corespunzătoare. In-
formaţiile privind confi gurarea 
telefoanelor, în funcţie de mo-
del şi de operatorul de telefonie 
mobilă, sunt puse la dispoziţia 
publicului pe portalul www.
ro-alert.ro şi pe site-urile opera-
torilor publici de reţele de co-
municaţii mobile.

Asigurăm opinia publică a-
supra necesităţii şi utilităţii de-
rulării acestor activităţi de tes-
tare a sistemului.

Gherlenii aruncă gunoiul lân-
gă pubele, deci nu poate fi  vor-
ba de colectare selectivă.

La fel ca în Cluj-Napoca şi 
în restul ţării, şi la Gherla s-a 
anunţat noua legislaţie cu pri-
vire la colectarea selectivă, ca-
re ar fi  trebuit implementată în-

că de la 1 iulie. Locuitorii mu-
nicipiului Gherla, însă, nu par 
să fi e interesaţi de colectarea 
selectivă. Într-adevăr, nu exis-
tă pubele pentru colectarea pe 
patru fracţii, dar şi unde sunt 
pubele normale, gunoiul este 
aruncat pe lângă ele.
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A șaptea ediție a festivalului EC a început ieri. Mii de tineri și-au făcut apariția încă din ziua zero a festivalului, iar pentru 
ca ei să se simtă în bine, sute de oameni ai legii şi zeci de medici asigură ordinea și siguranța unei experienţe unice!  Pagina 7

Sunteți gata pentru Electric Castle?

Orașul care a interzis complet mașinile în centru
Clujul vrea inspirație? Pontevedra, exemplu pozitiv pentru administrația Boc. Pagina 3

Dacă la Cluj nu e, de ce ar fi la Gherla? 
Colectarea selectivă, un dezastru. 

Marea groapă de gunoi
de la „Laguna Albastră”
Scutece, prezervative și peturi, în cea mai frumoasă zonă a Clujului
„Laguna Albastră” atrăgea sute de vizitatori din toate colțurile țării și chiar străini. Acum, toți o ocolesc din cauza gunoaielor 
care au invadat locul. Localnicii nepăsători își aruncă deșeurile pe unde apucă, iar turiștii nu mai calcă pe-acolo. Din păcate, 
nu e singura zonă turistică din județul Cluj năpădită de gunoaie. În loc să ne întrebăm cine ar trebui să le strângă, poate ar fi 
mai util să ne gândim că deșeurile nu ar fi trebuit de la bun început aruncate acolo... Pe larg, în pagina 2.

A șaptea ediție a festivalului EC a început ieri Mii de tineri și au făcut apariția încă d



2 actualitate.monitorulcj.ro joi, 18 iulie 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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Până unde merge lăcomia? 
Boxă de depozitare, de 
închiriat pentru Untold cu 100€
Un clujean oferă spre închiriere, la un preţ de 
100 de euro, o boxă de depozitare de 10 metri 
pătraţi pe perioada Festivalului Untold, în care ar 
încăpea 4-5 persoane care ar dormi în saci de 
dormit. Potrivit unui anunţ postat pe un site de 
vânzări/ închirieri, boxa a fost recent deratizată, 
iar temperatura interioară este între 18 și 20 de 
grade. „Dau spre închiriere boxă depozitare de 
10 mp într-un depozit de self storage pentru ca-
zare Untold, 5 nopţi. Încap 4-5 persoane. Pe jos 
se pot pune niște paleţi, voi veniţi cu sacii de dor-
mit, corturi, rucsaci pe care le puteţi lăsa peste zi. 
Temperatura este între 18-20 grade. Este acces la 
baie cu wc și chiuvetă. Nu sunt șoricei sau alte 
creaturi umblătoare (sau zburătoare). Recent a 
fost deratizat. Primiţi cheia de la boxă, iar accesul 
este cu cod în depozit (neapărat trebuie să vă 
scrieţi codul pe undeva să nu îl uitaţi după noap-
tea euforică). Locaţia este foarte bună, la doar 2 
km de BT Arena”, se arată în anunţ. Anunţul a 
fost vizualizat de peste 1.200 de persoane.

Legume şi fructe proaspete 
la piaţa volantă din Gheorgheni
Primăria Cluj-Napoca redeschide piaţa volantă 
din cartierul Gheorgheni. Începând de astăzi se 
deschide piaţa volantă din cartierul Gheorgheni, 
pe strada Unirii (capătul liniei 3). Astfel, clujenii 

vor avea din nou posibilitatea să achiziţioneze le-
gume și fructe proaspete de sezon direct de la 
producători. Aceasta va funcţiona în fi ecare zi de 
joi, între orele 15.00 – 19.00. La momentul actu-
al, la Cluj-Napoca mai funcţionează piaţa volantă 
de pe platoul Sălii Sporturilor „Horia Demian”, în 
fi ecare sâmbătă, între orele 7.00 și 15.00.

Tâlhării în lanţ la Cluj!
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean (IPJ) Cluj au raportat mai multe tâl-
hării care s-au petrecut în ultimele zile pe raza 
judeţului. Poliţiștii Turda au identificat și depis-
tat un tânăr de 16 ani, care ar fi agresat și de-
posedat un bărbat de 23 de ani, din Turda, de 
un telefon mobil. Și poliţiștii din Dej au fost se-
sizaţi de către un bărbat de 69 de ani despre 
faptul că a fost deposedat prin violenţă de circa 
1.800 de lei și acte personale. “În urma cerce-
tărilor și investigaţiilor efectuate, poliţiștii au 
identificat și reţinut doi bărbaţi în vârstă de 22 
și 25 de ani, din judeţele Bistriţa-Năsăud și 
Maramureș, și o femeie de 21 de ani, din Dej, 
bănuiţi de comiterea faptei”, transmite IPJ Cluj. 
De asemenea, Poliţie Florești a fost sesizată de 
către un bărbat în vârstă de 69 de ani din ora-
șul Bechet despre faptul că, în timp ce se afla 
pe raza localităţii Gilău, a fost deposedat prin 
violenţă de circa 200 de lei de către o persoană 
necunoscută. În urma cercetărilor și investigaţi-
ilor efectuate, a fost identificat și reţinut pentru 
24 de ore un bărbat de 46 de ani, din comuna 
Râșca, judeţul Cluj, bănuit de comiterea faptei.

Pe scurt

În ediția din data de 15 iu-
lie 2019 a cotidianului 
Monitorul de Cluj în artico-
lul din pagina 2 „Doi clu-
jeni, mamă și fi ică, morți 
în furtuna din Grecia”, s-a 
strecurat o greșeală în ti-
tlu. În realitate este vorba 
despre o femeie și fi ul ei. 
Titlul corect al articolului 
este așadar: „Doi clujeni, 
mamă și fi u, morți în fur-
tuna din Grecia“. Facem 
cuvenita rectifi care și ne 
cerem scuze cititorilor pen-
tru eroarea comisă.

Erată
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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
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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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Cadavrul unui bărbat, 
găsit agăţat de o salcie 
pe malul Someşului
Descoperire sinistră, sâmbătă după-masă, în 
apropierea străzii Plevnei din municipiul 
Cluj-Napoca. Potrivit ISU Cluj, un echipaj de 
pompieri a intervenit pentru a scoate corpul 
unui bărbat din apele Someșului Mic, în apropi-
erea străzii Plevnei, din municipiul Cluj-Napoca. 
Se pare că bărbatul se afl a de mai mult timp în 
apele râului, fi ind vizibile semnele cadaverice. 
Conform IPJ Cluj, este vorba despre un bărbat 
de circa 40-50 de ani, al cărui identitate încă nu 
a fost stabilită, corpul urmând să fi e transportat 
la IML pentru identifi care. Pompierii l-au adus la 
mal pe bărbat după ce l-au găsit agăţat de o 
salcie, aval de trecerea pietonală de pe strada 
Plevnei spre Bld. Muncii.

Un tânăr şomer a vrut 
să se arunce de pe pod!
Un tânăr de 27 de ani a încercat să-și pună 
capăt zilelor, sâmbătă după-masă, fi ind 

decis să se arunce de pe podul de pe stra-
da Horea. Potrivit IPJ Cluj, tânărul de 27 
de ani, din localitatea Bocșa (jud. 
Caraș-Severin), a fost găsit după balustra-
da podului, ţinându-se de un felinar. De pe 
partea cealaltă a balustradei îl ţinea de 
mână un trecător. Un echipaj din cadrul 
Poliţiei municipiului Cluj-Napoca – Secţia 1 
Poliţie a intervenit și a reușit să-l determi-
ne pe tânăr să revină pe trotuar. Se pare 
că lipsa unui loc de muncă l-ar fi  determi-
nat pe acestă să recurgă la acest gest. La 
faţa locului a fost solicitată și o ambulan-
ţă, tânărul fi ind transportat la spital.

Accident înspăimântător 
la Căpuşu Mare
Un accident rutier a avut loc, sâmbătă 
după-masă, pe raza localităţii clujene 
Căpușu Mare, în direcţia de mers spre 
Huedin. Potrivit IPJ Cluj, accidentul cu 
două autovehicule implicate s-a produs 
pe DN1 E60. Conducătorul unui autotu-
rism care se deplasa spre Cluj-Napoca a 
pătruns pe sensul opus de mers. Mașina 

în care se aflau persoanele rănite a în-
trat în coliziune cu un TIR ce se deplasa 
din sensul opus, coliziunea fiind laterală. 
În urma impactului, autoturismul s-a răs-
turnat în afara părţii carosabile, iar re-
morca de la camion a rămas suspendată. 
În urma accidentului, sensul de mers 
Oradea – Cluj-Napoca a rămas blocat 
pentru zeci de minute. Potrivit ISU Cluj, 
o autospecială cu modul de descarcerare 
și un echipaj SMURD de prim ajutor cali-
ficat au intervenit pentru a gestiona o si-
tuaţie de urgenţă, ca urmare a unui acci-
dent rutier care a avut loc în apropiere 
de localitatea Căpușu Mare. Evenimentul 
a avut loc în jurul orei 13:00, iar pompi-
erii au găsit la locul evenimentului un 
autoturism răsturnat în șanţ și un auto-
tren cu una dintre semiremorci răsturna-
tă. Două persoane au fost consultate 
medical și au fost transportate la spital 
în stare de conștienţă. A fost vorba des-
pre pasagerii din autoturismul răsturnat, 
un bărbat și o femeie în vârstă de apro-
ximativ 20 de ani, care se pare că au su-
ferit doar traumatisme ușoare.

Pe scurt

O femeie şi copilul ei 

în vârstă de doar opt ani 

au sfârşit în mod tragic 

în timpul furtunii 

din regiunea greacă 

Halkidiki. Tatăl băieţelu-

lui a fost şi el rănit, 

însă a scăpat cu viaţă.

Cei doi cetăţeni români 

şi-au pierdut viaţa într-o ma-

nieră cumplită, după ce aco-

perişul unui restaurant din 

Nea Plagia (regiunea Halki-

diki) s-a prăbuşit ca urmare 

a fenomenelor meteo extre-

me (vânt foarte puternic, ploa-

ie şi grindină), care au afec-

tat, miercuri seara, nordul 

Greciei. Din nefericire, vacan-

ţa de vis s-a transformat 

într-un coşmar de nedescris 

pentru frumoasa familie, ca-

re era din Cluj-Napoca, po-

trivit surselor judiciare.

Ministrul de Externe Te-

odor Meleşcanu a anunţat 

că vor fi eliberate certifica-

te de deces pentru a putea 

fi repatriate corpurile ma-

mei şi copilului.

„Au fost mai multe solici-

tări vreo 20 de apeluri care 

erau interesaţi să vadă fami-

lia. Familia a fost informată 

şi ţine legătura cu consulul 

nostru acolo. În prezent, Con-

sulatul ţine legătura cu fami-

lia din România pentru înde-

plinirea diferitelor formali-

tăţi, respectiv certifi catul de 

deces cu compania de asigu-

rare la care aveau asigurare 

familia respectivă. Pentru mo-

ment nu avem alte informa-

ţii în legătură cu români ca-

re ar fi  putut să aibă proble-

me în acest moment”, a de-

clarat ministrul de Externe, 

Teodor Meleşcanu.

Meleşcanu a mai afi rmat 

că vor fi  eliberate certifi cate-

le de deces pentru mama şi 

copilul, un procuror ocupân-

du-se de acest caz.

„Nu sunt probleme pen-

tru sprijinul medical, pentru 

că exista o asigurare. Pentru 

repatrierea corpurilor, mama 

şi băiatul, se aşteaptă elibe-

rarea certifi catului de deces 

pe baza căruia se pot face 

formalităţile pentru transpor-

tarea lor în România. Am so-

licitat şi noi prin Consulat, 

a solicitat şi familia elibera-

rea ascestui certifi cat. Exis-

tă un procuror care se ocu-

pă de cazul respectiv", a spus 

ofi cialul din Executiv.

Clujeanul aflat în vacan-

ţă cu familia a povestit re-

porterului Antena 3 Oana I-

ancu – departe de camere-

le de luat vederi – coşma-

rul prin care a trecut.

„A căzut acoperişul, sub 

greutatea celor trei copaci şi 

peste el. Omul s-a putut ridi-

ca, a auzit ţipătul copilului 

de afară, care era undeva mai 

departe de el şi de soţie. A 

văzut-o pe soţie sub acope-

riş, dar auzindu-l pe copil, a 

ales să meargă la el să-l aju-

te, a mers acolo unde a au-

zit strigătul de ajutor. Împre-

ună cu ei erau naşii lor, iar 

naşul l-a ajutat să-l scoată pe 

copil de sub acoperiş. O fe-

meie l-a dus pe copil unde-

va la adăpost, în restaurant, 

şi preţ de câteva minute a în-

cercat să-l resusciteze pentru 

că cel mic a înghiţit foarte 

multă apă”, a mărturisit re-

porterul Oana Iancu.

Bărbatul a povestit că fi-

ul său a fost transportat de 

o ambulanţă la spital. A în-

cercat apoi să o salveze şi 

pe soţie, care era cu capul 

în jos sub dărâmături. A pu-

tut doar să pună mâna pe 

ea şi atât, căci autorităţile 

nu i-au mai permis să se 

apropie. Femeia era încă în 

viaţă la sosirea medicilor.

„Ulterior, bărbatul a ajuns 

la spital, acolo unde era co-

pilul său. A stat câteva ore la 

terasă până când o ambulan-

ţă l-a luat şi pe el. A crezut 

că fi ul său este în viaţă, dar, 

din nefericire, nu s-a întâm-

plat aşa”, a mai declarat re-

porterul Oana Iancu.

Cel puţin şapte persoane, 

inclusiv şase turişti au murit, 

iar alte 100 au fost rănite în 

urma unei furtuni violente ca-

re a afectat nordul Greciei, po-

trivit autorităţilor locale. 

Doi clujeni, mamă și fiică,
morți în furtuna din Grecia
Declaraţie sfâşietoare a clujeanului care şi-a pierdut familia în dezastrul din Grecia

Bărbatul a fost externat, duminică, și va ur-
ma tratamentul la domiciliu. El a fost consul-
tat, la Cluj-Napoca, de medicii de la UPU și 
de specialiștii Clinicii de Neurochirurgie.

Bărbatul a plecat sâmbătă după-amiază cu o 
ambulanţă privată din Halkidiki, Grecia, și a 
ajuns duminică dimineaţă la Cluj, unde a fost in-
ternat la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU) din 
cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă.

Bărbatul, în vârstă de 41 de ani, a refuzat să 
facă declaraţii la sosirea la UPU Cluj-Napoca. 
El a fost supus unor investigaţii medicale și 
va fi  transferat la Clinica de Neurochirurgie.

Potrivit reprezentanţilor Spitalului Judeţean 
Cluj, bărbatul prezintă un traumatism cra-
nio-cerebral minor, un traumatism la coloană 
lombară și mai multe escoriaţii și plăgi. 
Pacientul este stabil și conștient și va fi  trans-
ferat la Neurochirugie, potrivit medicilor.

Bărbatul locuiește la Cluj-Napoca, iar fami-
lia așteaptă, la începutul săptămânii viitoa-
re, și repatrierea trupurilor femeii și băia-
tului de 8 ani, morţi în urma furtunii din 
Halkidiki, unde cei trei se aflau în vacanţă, 
pentru a putea fi înmormântate.

Bărbatul, consultat şi de medicii clujeni

La numai 30 de kilometri 

de Cluj-Napoca există un loc 

cu totul aparte, nemaiîntâl-

nit niciunde altundeva în 

România. Din păcate, nepă-

sarea unora transformă 

zona cu adevărat fabuloasă 

într-o rampă de gunoi.

„Comuna Aghireşu. Într-o 

fostă exploatare de caolin s-a 

format un lac cu apă verde... 

locul pare ireal”, mărturiseşte 

clujeanca Cristina Guşatu, ca-

re, în locul unei relaxări pe ma-

lul Lagunei Albastre, a fost ne-

voită să cureţe mizeria altora.

„Dar sacul de mizerii este 

foarte real: peturi, sticlă spar-

tă, chiloţi, şosete, pampers, 

chiştoace de ţigări, conserve, 

pe toate le-am strâns eu de 

lângă apă... ca să pot sta la 

soare fără să mi se întoarcă 

stomacul pe dos. Mai nou um-

blu cu saci de gunoi în maşi-

nă, cu mănuşi şi spirt medi-

cinal. Restul gunoaielor au ră-

mas deasupra, împrăştiate pes-

te tot”, dezvăluie clujeanca, 

într-o postare pe Facebook.

Fiind un loc foarte izolat, 

nimeni nu poate avea preten-

ţia la pubele de gunoi, maşini-

le de salubritate neavând cum 

să intre până în acea zonă, sus-

ţine Cristina. Cu toate acestea, 

clujeanca admite că „nu putem 

pretinde la nesfârşit ca alţii să 

se ocupe de toate”!

„Am încercat să-mi închipui 

familia care a venit acolo cu 

copilul şi care a aruncat în pă-

puriş scutecele murdare. Au ve-

nit cu o maşină. De ce n-au pu-

tut transporta înapoi, până la 

prima localitate, un săculeţ cu 

deşeuri? Ce fel de oameni sunt 

ăştia? Ce e defect în capul lor? 

În ce lume vor să trăiască tine-

rii care aruncă oriunde petul/

sticla de bere şi chiştoacele de 

ţigări?”, se întreabă clujeanca.

Din păcate, cazul nu este 

unul izolat. Într-unul din co-

mentariile la postarea Cristi-

nei, o altă clujeancă dezvălu-

ie că a făcut o acţiune simila-

ră într-o altă zonă de rară fru-

museţe a Clujului, Cheile Tu-

renilor. Pe lângă caserole şi 

sticle aruncate, Irina a avut 

nenorocul să dea şi peste pre-

zervative folosite sau chiar 

chedere de uşă.

„Exact acelaşi lucru am 

făcut eu la Cheile Tureni. 

Am fost cu câinii... aveam 

mănuşi şi saci pentru ei, dar 

m-am apucat să strâng din 

locul în care oprisem... do-

uă sacoşe... eu am avut no-

roc şi de prezervative şi che-

dere de uşă. După două zi-

le m-am întors iar cu câinii, 

fericită că e curat. Surpri-

ză... alte sticle aruncate, ca-

serole şi alte minunăţii. Şi 

containerele de gunoi sunt 

la 10 m distanţă!”, mărturi-

seşte Irina.

Mizeriile alungă turiștii din 
„Laguna Albastră” a Clujului
Scutece, prezervative şi peturi în cea mai frumoasă zonă a Clujului: 
„Nu putem pretinde ca alţii să se ocupe de toate!”

Mină de aur pentru turism, 
neexploatată de nimeni
Laguna Albastră se afl ă în imediata apropiere a comunei cluje-
ne Aghireșu, înconjurată de dune uriașe de nisip. Locul pare 
parcă desprins din Paradis, culorile curcubeului s-au adunat aici 
toate tocmai pentru a construi o imagine cu totul deosebită.
Localnicii îi spun pe bună dreptate Laguna Albastră. S-a for-
mat pe locul unei foste mine de caolin (argilă albă), ce aparţi-
nea de Exploatarea Minei Aghireșu. Această mină a fost inun-
dată de izvoarele subterane care au pătruns prin pânza freati-
că fragilă a caolinului. Totodată, în aceste gropi excavate s-au 
adunat apele ploilor, iar terenul nisipos din jur a fost sculptat 
și el de șiroaiele de ploaie. Așa s-a născut minunatul lac.
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Şcolile din municipiul 

Cluj-Napoca trebuie să aibă 

porţile larg deschise pentru 

copiii care vor să se joace 

în curte pe timpul verii.

Problema curţilor şcolilor 

închise pe timpul verii a fost 

ani la rând dezbătută în oraş. 

În urmă cu doi ani, Primăria 

municipiului Cluj-Napoca şi 

Inspectoratul Şcolar Judeţean 

(IŞJ) Cluj au cerut tuturor u-

nităţilor de învăţământ să des-

chidă terenurile de sport din 

curţile şcolilor pentru elevi pe 

perioada vacanţei de vară, zil-

nic, între orele 10:00-20:00.

Edilul promitea sancţiuni as-

pre pentru directorii care nu 

respectă regulile, iar la începu-

tul acestei vacanţe de vară, Boc 

a venit cu aceeaşi promisiune. 

Clujenii susţin însă că încă se 

găsesc portari care nu-i lasă pe 

copii să intre în curţile şcolilor.

„Sunt convins că domnul 

Bonţidean (n.red. Marcel Bon-

ţidean, şeful Poliţiei Locale 

Cluj-Napoca) cu echipa sa vor 

face verifi cări la faţa locului 

şi vom aplica ceea ce am spus: 

până la demiterea directoru-

lui, combinată cu o constrân-

gere fi nanciară aferentă pe ca-

re Primăria va avea grijă să o 

aplice”, a punctat Emil Boc, 

la un post de radio local.

„Şcoala a fost moderniza-

tă din banii clujenilor, nu din 

buzunarul directorului!”

În urmă cu două săptă-

mâni, edilul a amintit de par-

teneriatul cu inspectorul ge-

neral al IŞJ, Valentin Cuibus, 

de a sancţiona unităţile şco-

lare care nu respectă Hotă-

rârea de Consiliu Local care 

datează încă din 2009. Boc 

a respins, miercuri, argumen-

tul invocat potrivit căreia 

şcolile ar urma să răspundă 

pentru o eventuală întâmpla-

re nefericită petrecută în cur-

tea instituţiei.

„Noi atât putem face, să 

cerem în Consiliul de Ad-

ministraţie prin reprezen-

tanţii primarului şi ai Con-

siliului Local – pentru că 

avem susţinerea totală, exis-

tă o Hotărâre în acest sens 

– să fie deschise curţile şco-

lilor, ca elevii să se poată 

juca. Am asigurat – ni s-au 

cerut camere de luat vede-

re – ce au avut ei nevoie. 

Acel argument «ştiţi, dacă 

se întâmplă ceva în curtea 

şcolii, noi răspundem», nu! 

Răspunde cel care face”, a 

punctat edilul.

„Acel spaţiu este al comu-

nităţii noastre, nu este privat, 

este modernizat din bani pu-

blici. Curtea şcolii nu a fost 

modernizată din banii direc-

torului, ci din banii clujeni-

lor. Aceste spaţii publice tre-

buie utilizate de către elevi, 

să facă mişcare, mai ales că 

avem cea mai mare rată a obe-

zităţii din Uniunea Europea-

nă la adolescenţi!”, a preci-

zat Emil Boc.

Avertismentul primarului Emil Boc pentru directorii de şcoli: 
„Curţile să rămână deschise în vacanță pentru copii!”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

Sufocat de trafi cul infernal, 

administraţia locală 

se zbate să scape 

Cluj-Napoca de maşini, cău-

tând soluţii şi exemple peste 

tot în lume. Într-un colţ al 

Europei, există un mic oraş 

demn de urmat, unde oame-

nii exclamă: „pentru mine, 

aici e Paradisul!”

Primarul Emil Boc are plă-

cerea de a se inspira din pro-

iecte internaţionale, dar şi slă-

biciunea să compare Cluj-Na-

poca cu oraşe din Europa, sau 

chiar de pe glob. În ianuarie, 

edilul făcuse o paralelă între 

inima Transilvaniei şi Seul, 

promiţând că „va apăsa bu-

toanele” pentru a elabora stra-

tegiile de dezvoltare a Cluju-

lui având drept ţintă următoa-

rele trei decenii, pe modelul 

capitalei Coreei de Sud.

Nu mai este un secret 

pentru nimeni faptul că Emil 

Boc a declarat „război” ma-

şinilor, militând pentru pri-

oritizarea transportului în 

comun şi a mersului pe jos. 

Primarul doreşte minimali-

zarea traficului auto, lucru 

deloc uşor într-un oraş în 

plină dezvoltare cum este 

Cluj-Napoca, cu peste 

200.000 de maşini pe străzi. 

Iar dacă tot îi place edilului 

să „fure” din secretele ora-

şelor care luptă pentru des-

congestionarea traficului şi 

pentru sporirea calităţii vie-

ţii, Monitorul de Cluj oferă 

un exemplu demn de urmat 

de administraţia locală.

Sunetul motoarelor, 
înlocuit de vocile umane

În oraşul spaniol Ponte-

vedra, care a oprit în între-

gime trafi cul în centru şi a 

impus reguli stricte de cir-

culaţie la periferie, oamenii 

nu strigă unii la alţii, sau o 

fac mai rar. Practic, spanio-

lii nu mai sunt deranjaţi de 

turaţia motoarelor, de cla-

xoane, de scârţâitul roţilor 

sau noxele nocive, dar nu 

mai au nici grija copiilor ca-

re ar putea sări în orice cli-

pă în faţa vreunei maşini.

Primar al oraşului spaniol 

încă din 1999, Miguel Anxo 

Fernández Lores dezvăluie că, 

înainte de a-şi începe manda-

tul, trafi cul depăşea, pe stra-

da unde are amplasat biroul, 

peste 14.000 de maşini pe zi, 

potrivit businessmagazin.ro. 

Imediat după ce a devenit edil, 

Lores a pavat cu granit, într-o 

singură lună, toţi cei 300.000 

de metri pătraţi din centrul 

medieval al oraşului, care fu-

sese „mort” înainte.

„A fost un oraş în declin, 

poluat, cu multe accidente. 

Majoritatea persoanelor care 

au avut şansa de a pleca, au 

făcut-o. La început ne-am gân-

dit să îmbunătăţim condiţiile 

de trafi c, dar nu am putut gă-

si un plan funcţional. În 

schimb, am decis să înapoiem 

spaţiul public cetăţenilor şi, 

pentru a face acest lucru, am 

decis să scăpăm de maşini”, 

a precizat edilul spaniol, citat 

de The Guardian.

Parkinguri la periferie, 
fără mall-uri!

Administraţia din Ponte-

vedra a oprit maşinile care 

traversau oraşul, desfi inţând 

şi parcările de pe străzi, mai 

ales că şoferii îngreunau şi 

mai mult trafi cul căutându-şi 

un loc de parcare. În locul 

parcărilor de la suprafaţă, 

din centrul oraşului, s-au 

construit parkinguri subte-

rane, la periferie, cu peste 

1.600 de locuri libere. Ba mai 

mult, limita de viteză a fost 

redusă la 30 km/h.

„Dacă cineva doreşte să se 

căsătorească în zona fără au-

tovehicule, mirele şi mirele 

pot veni într-o maşină, dar 

toţi ceilalţi trebuie să mear-

gă pe jos. La fel este şi în ca-

zul înmormântărilor”, expli-

că Miguel Lores, care se mân-

dreşte cu benefi ciile nume-

roase aduse de aceste decizii 

radicale. Emisiile de dioxid 

de carbon (CO2) au scăzut 

cu peste 70%, trei sferturi din 

călătorii sunt efectuate cu bi-

cicleta, iar populaţia oraşu-

lui a crescut cu circa 12.000 

de locuitori.

Pe lângă restricţiile de tra-

fi c, autorităţile locale din Pon-

tevedra au refuzat să mai sem-

neze aprobări pentru marile 

centre comerciale. Astfel, în-

treprinderile mici, care nu au 

rezistat presiunii crizei eco-

nomice spaniole îndelungate, 

au reuşit să supravieţuiască, 

ba chiar să înfl orească. De a-

semenea, lucrările au fost fi -

nanţate pe plan local, nefi ind 

primit niciun ajutor din par-

tea administraţiei regionale, 

cu atât mai mult din partea 

Guvernului spaniol.

5 mil. € pentru a scăpa 
centrul Clujului de maşini

Revenind la Cluj-Napoca, 

administraţia Boc şi-a propus 

ca străzile Regele Ferdinand, 

Tipografi ei, Sextil Puşcariu şi 

Emile Zola să fi e reamenaja-

te, în sensul eliminării trafi -

cului auto şi transformării 

acestora în zone preponderent 

pietonale. Proiectul munici-

palităţii se ridică la peste 5 

milioane de euro. Astfel, Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca vrea să schimbe aproa-

pe în integralitate aspectul 

străzilor, încercând să redea 

oraşul clujenilor.

În urmă cu doi ani, circu-

laţia rutieră pe latura vestică 

a Pieţei Unirii a fost închisă, 

municipalitatea luând deci-

zia să transforme perimetrul 

respectiv în zonă pietonală. 

Astfel, Piaţa Unirii s-a mărit 

cu peste 12.000 de metri pă-

traţi, spre bucuria multor clu-

jeni. În schimb, Bulevardul 

Eroilor rămâne în continua-

re sufocată de sutele de ma-

şini care trec zilnic prin zo-

nă, chiar în inima oraşului. 

Deocamdată, Centura Metro-

politană este încă un vis în-

depărtat al municipalităţii...

Oraşul care a interzis maşinile
Clujul caută surse de inspiraţie? Pontevedra, exemplu pozitiv pentru administraţia Boc

Fără maşini în centrul oraşului, spaniolii din Pontevedra răsufl ă uşuraţi: „Pentru mine aici e Paradisul!”
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Primii „pacienţi sub acope-

rire” au fost deja trimişi 

în spitale acum 3 săptă-

mâni, iar aceste acţiuni sunt 

parte a unei strategii antico-

rupţie pe care Ministerul 

Sănătăţii urmează să o apli-

ce până în anul 2020, 

a anunţat marţi ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Nu este o idee a mea, es-

te o parte a strategiei pe care 

Ministerul Sănătăţii trebuie să 

o implementeze până în 2020 

– povestea cu pacientul miste-

rios. Deja am început să facem 

aceste verifi cări şi am câteva 

exemple negative, şi nu mă re-

fer doar la medici”, a declarat 

Sorina Pintea într-o intervenţie 

telefonică la România TV.

Ce au descoperit „pacien-

ţii acoperiţi” în spitale? Mi-

nistrul Sănătăţii a dat exem-

plul unei persoane care a mers 

la un spital pentru a face con-

sultaţiile obligatorii pentru 

şcoala de şoferi şi căreia i s-a 

cerut tariful legal, plus o su-

mă „pentru celeritate” de că-

tre un personal auxiliar.

Trimiterea „pacienţilor sub 

acoperire” în spitale a început 

de trei săptămâni, a spus Sori-

na Pintea, care a precizat că pâ-

nă acum au avut loc 5 astfel de 

acţiuni: „În acest moment, o 

persoană a părăsit spitalul. (...) 

Este o parte a strategiei antico-

rupţie pe care trebuie să o apli-

căm, iar în momentul în care 

gradul de satisfacţie al pacien-

tului scade, până la urmă tre-

buie să luăm cu toţii nişte mă-

suri şi trebuie să ne ridicăm şi 

noi semne de întrebare. (...) Pen-

tru unii care nu respectă nişte 

reguli nu trebuie să sufere toţi 

care lucrează în sistemul medi-

cal. Până la urmă trebuie să în-

văţăm că există nişte reguli şi 

trebuie să le respectăm”, a afi r-

mat ministrul Sănătăţii, preci-

zând că se referă doar la cei ca-

re condiţionează actul medical.

Ministrul Sănătăţii intenţi-

onează să trimită în spitale pa-

cienţi „sub acoperire” pentru 

a identifi ca angajaţii care con-

diţionează actul medical de 

mită. Acesta este unul dintre 

paşii unei strategii anti-corup-

ţie mai ample, gândite de Mi-

nisterul Sănătăţii, declara luni 

Sorina Pintea.

„Eu cred că sunt şi medici 

cinstiţi, dar ştim cu toţii că lu-

crurile pe această parte sunt 

încă nerezolvate. Sunt spitale 

în această ţară unde medicii 

spun: „Nu este nevoie, mulţu-

mim.” Eu cred că nu merită 

aceşti oameni, pentru câţiva 

care fac asta, să fi e murdăriţi”, 

a explicat ministrul Sănătăţii, 

citat de hotnews.ro.

Sorina Pintea mai spune că, 

cu toate că unii pacienţi căro-

ra li se cere şpagă în spitale i 

se adresează chiar ei pentru a 

se plânge de cele întâmplate, 

„ei spun că nu vor să sesizăm 

organele de anchetă, ceea ce 

mi se pare ciudat”. „Eu cred 

că sunt şi medici cinstiţi, dar 

ştim cu toţii că lucrurile sunt 

încă nerezolvate. Nu cere me-

dicul, ci merge asistenta la pa-

cient şi spune: acesta este ta-

riful. Sunt spitale în această 

ţară unde medicii spun: „Nu 

este nevoie, mulţumim.” Eu 

cred că nu merită aceşti oa-

meni, pentru câţiva care fac 

asta, să fi e murdăriţi”, a adă-

ugat ministrul Sănătăţii.

Sorina Pintea a mai sublini-

at că „Medicii spun că minis-

trul are ceva cu ei. Ministrul 

nu are nimic cu ei, are grijă de 

pacienţi, pentru că despre as-

ta vorbim, până la urmă. Până 

la urmă, trebuie să ne asumăm 

cu toţii nişte lucruri.”

Primii „pacienţi sub acoperire” au ajuns în spitale acum 3 săptămâni

Iniţiativa ministrului Sănătăţii 
de a trimite „pacienţi sub aco-
perire” pentru a indentifi ca an-
gajaţii din spitale care iau șpa-
gă a fost întâmpinată cu ostili-
tate de medici: cu toate că, pe 
de o parte, medicii susţin că nu 
condiţionează actul medical de 
plic, iar cei care fac acest lucru 
ar fi  foarte puţini – un procent 
nesemnifi cativ, susţin ei – chiar 
și acei medici care susţin că 
sunt onești și nu primesc mită 
critică în bloc iniţiativa 
Ministerului Sănătăţii, pe gru-
purile profesionale de pe reţelele de socializare. Medicii o 
acuză atât pe Sorina Pintea, cât și presa, că "duc o campa-
nie împotriva lor".

La rândul lor, sindicatele din sănătate susţin că intenţia mi-
nistrului Sănătăţii de a trimite în spitale "pacienţi sub aco-
perire" pentru identifi carea medicilor care condiţionează ac-
tul medical de mită este "ilegală". La începutul acestui an, 
Sorina Pintea a cerut sprijinul sindicatelor din domeniu pen-
tru a găsi împreună soluţii pentru combaterea fenomenului 
mitei din spitale, însă sindicatele au refuzat, motivând că 
"nu au competenţe legale de control și sancţiune în privinţa 
plăţilor informale sau a condiţionării actului medical".

În comunicatul dat publicităţii de Solidaritatea Sanitară, una 
dintre cele mai mari federaţii sindicale din sistemul sanitar, 
nu apare însă nicio referire la faptul că și condiţionarea actu-
lui medical de primirea de mită este ilegală. În schimb, sindi-
caliștii afi rmă că "Medicii sunt veșnic terorizaţi (...) Ministerul 
Sănătăţii a demarat o campanie împotriva personalului me-
dical, utilizând ca laitmotiv corupţia acestuia".

Inițiativa Sorinei Pintea, primită 
cu ostilitate de medici și sindicate

Procurorul DIICOT Marian 

Delcea, cel care a preluat 

denunţurile lui Ungureanu 

depuse împotriva doctoru-

lui Mihai Lucan şi 

„a mafi ei din sistemul 

de transplant”, a cerut 

detaşarea – „într-o linişte 

deplină” – la Parchetul 

de pe lângă Tribunalul 

din Bucureşti, potrivit 

parlamentarului clujean, 

„De ce s-a grăbit CSM 

să aprobe acest transfer?”, 

se întreabă deputatul USR.

„După ani de eforturi în 

slujba bolnavilor, zeci de de-

nunţuri, nopţi nedormite, umi-

linţe de nedescris, cel mai pro-

babil din laşitate, un procuror 

DIICOT îşi bate joc de bolnavi 

şi de sacrifi ciile mele, îşi pără-

seşte munca, lasă baltă zeci 

de dosare şi pleacă într-un loc 

comod de unde îşi va aştepta 

tihnit pensia specială. Cum es-

te posibil aşa ceva?”, se arată 

în mesajul dur al lui Ungurea-

nu, într-o postare pe Facebook.

„Vă mărturisesc că am 

plâns de furie când am pri-

mit vestea acum câteva mi-

nute. M-am gândit la Adina 

Bleotu, un înger minunat ca-

re se odihneşte în cimitirul 

de pe Calea Şagului din Ti-

mişoara, după ce a fost umi-

lită de mai mulţi lucani din 

sistemul sanitar... Mi-e sto-

macul ca o pungă de revoltă 

pentru miile de bolnavi jec-

măniţi de Lucan şi milioane-

le de euro jefuite din Institu-

tul de Transplant din Cluj-Na-

poca. Îmi vine să îmi iau câm-

pii!”, continuă deputatul USR.

Vă reamintim că, în decem-

brie 2017, medicul Mihai Lu-

can a fost reţinut de DIICOT, 

după ce a fost audiat mai mul-

te ore în sediul Parchetului, în 

dosarul în care există suspiciuni 

că doctorul, alături de alte per-

soane, ar fi  folosit bunurile In-

stitutului Clinic de Urologie şi 

Transplant Renal Cluj-Napoca 

în favoarea unei fi rme private.

„România devine raiul in-

fractorilor cu complicitatea 

unor procurori ca Delcea şi a 

şefi lor lui, mai vechi sau mai 

noi. Greaţă. PS: Domnule pro-

curor-şef DIICOT Bănilă, vă 

trimit mâine (n.red. miercuri) 

imagini cu mormintele celor 

23 de copii şi tineri care au 

murit cu zile din cauza luca-

nilor lăsaţi în libertate de că-

tre structura pe care o condu-

ceţi. Întrebaţi-l pe domnul pro-

curor Delcea, cum îi intră lin-

gura-n gură şi cum doarme 

noaptea?”, se mai arată în me-

sajul plin de supărare al de-

putatului clujean.

Emanuel Ungureanu este 

deputat USR şi vicepreşedin-

tele Comisiei de Sănătate din 

Camera Deputaţilor şi este de-

nunţătorul medicului Mihai 

Lucan în mai multe dosare pe-

nale care vizează neregulile de 

la Institutul de Urologie şi 

Transplant Renal din Cluj şi 

din domeniul transplantului. 

Acuzaţiile lui Emanuel Ungu-

reanu la adresa lui Lucan, fost 

director al institutului, merg 

de la delapidarea institutului 

până la trafi c de organe.

Procurorul de caz în dosarul Lucan a fost detaşat. 
Ungureanu: „Îmi vine să plec din România”
Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a avut o reacţie furibundă la decizia unui procuror 
DIICOT: „Sunt scârbit, revoltat, mâhnit, îmi vine să plec imediat din România!”

Emanuel Ungureanu este denunţătorul medicului Mihai Lucan în mai multe dosare penale 
care vizează neregulile de la Institutul de Urologie şi Transplant Renal din Cluj

Ce spunea Emanuel Ungureanu 
la un an de la reținerea lui Lucan
Emanuel Ungureanu declara 
în decembrie, anul trecut, la 
un an de la reținerea lui 
Mihai Lucan de către procu-
rori, că este îngrijorat de rit-
mul foarte lent în care se 
desfășoară ancheta în acest 
caz. Emanuel Ungureanu mai 
spunea atunci că nu știe dacă 
DIICOT a deschis și un dosar 
de trafi c de organe pe nume-
le lui Lucan, cu toate că au 
fost depuse mărturii, acuzații 
și probe în acest sens.
Deputatul USR mai spunea 
atunci că multe dintre victime-
le lui Mihai Lucan și ale grupu-
lui infracțional pe care acesta l-
a organizat pentru delapidarea 
Institutului de Urologie și 
Transplant Renal din Cluj nu 
mai cred că acesta va plăti 
pentru "jefuirea institutului".
"În acest an care s-a scurs de la 
reținerea medicului Mihai 
Lucan și a fi ului acestuia, din 
păcate, multe dintre victimele 
acestui individ și a grupului 
infracțional pe care l-a organi-
zat pentru delapidarea ICUTR 
Cluj-Napoca nu mai cred că 

acesta va plăti pentru jefuirea 
institutului. Este foarte dureros 
să văd cât de greu se 
desfășoară ancheta DIICOT. (...) 
Îngrijorarea mea este legată de 
ritmul în care se desfășoară a-
ceastă anchetă, la care se 
adaugă preocuparea majoră 
privind celelalte suspiciuni ridi-
cate, privind trafi cul de organe 
al lui Lucan în cadrul ICUTR, în 
condițiile în care DIICOT nu l-a 
audiat pe Iulian Iacob, care a 
povestit cum și-a trafi cat un ri-
nichi lui Lucan la ICUTR în anii 
2000, și nici pe mine în această 
speță. Acuzațiile și probele me-
le ar fi  trebuit să determine o 
acțiune mult mai fermă", afi r-
ma atunci deputatul USR.
Medicul urolog Mihai Lucan a 
fost reținut pentru 24 de ore 
de procurorii DIICOT pe 21 de-
cembrie 2017, alături de fi ul 
său, de directorul administra-
tiv al Institutului de Urologie 
și Transplant Renal din Cluj și 
de directorul economic. 
Ulterior, instanța a respins ce-
rerea procurorilor de arestare 
preventivă a lui Lucan.
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O fi rmă abonată la banii 

publici, Nord Conforest 

SA, care se ocupă 

şi de închiderea rampei 

de gunoi de la Pata Rât, va 

realiza Parcul Tineretului.

Proiectul ratat, Pădurea 

Clujenilor va fi  reconvertit 

în Parcul Tineretului. Timp 

de şase ani, an de an au fost 

plantaţi câte 10.000 de pu-

ieţi pe bulevardul Muncii, 

dar rezultatele dorite nu au 

apărut. Copacii s-au uscat şi 

zona s-a degradat. Din 2014, 

terenul este în paragină. Abia 

anul acesta, conducerea Pri-

măriei s-a gândit că zona ar 

trebui reparată.

Municipalitatea a anunţat 

că a atribuit contractul în va-

loare de 3,8 milioane de eu-

ro fi rmei Nord Conforest, ca-

re va oferi „servicii de pro-

iectare, asistenta tehnică din 

partea proiectantului si exe-

cutie lucrări pentru realiza-

rea obiectivului de investitii 

înfi inţare zonă verde si de 

agrement Parcul Tineretu-

lui-Pădurea clujenilor”.

Anul trecut, consilierii lo-

cali au aprobat indicatorii 

tehnico-economici pentru in-

vestiţia „Înfi inţare zonă ver-

de şi de agrement Parcul Ti-

neretului-Pădurea Clujeni-

lor”, în vederea atragerii de 

fonduri europene.

„Printre tipurile de acti-

vităţi care vor fi finanţate 

se numără realizarea de alei 

pietonale, piste pentru bici-

clişti, trotuare, amenajare 

spaţii verzi, plantarea de ar-

bori, crearea de facilitate 

pentru recreere pe terenuri 

amenajate, achiziţionarea şi 

montarea elementelor de fo-

işoare, pergola, scena, wi-fi, 

mobiliar urban (bănci, co-

şuri de gunoi, toalete eco-

logice), realizarea sisteme-

lor de irigaţii/sistem de ilu-

minat. Principalul rezultat 

aşteptat al investiţiei vizea-

ză reconversia şi reutiliza-

rea unui teren degradat din 

Cluj-Napoca şi transforma-

rea lui în zonă de agreement 

şi petrecere a timpului liber 

pentru comunitate, revitali-

zarea şi modelarea terenu-

lui prin amenajarea acestu-

ia ca o pădure – parc şi spa-

ţiu de recreere pentru locu-

itorii municipiului pe o su-

prafaţă totală de aproxima-

tiv 213.000 mp”, se arăta în 

proiectul de hotărâre.

Potrivit Primăriei, durata 

de execuţie a lucrărilor este 

de 22 de luni.

„Zona din partea indus-

trială de nord a oraşului 

(Dealul Sf. Gheorghe) a su-

ferit în ultimii ani de o de-

gradare a vegetaţiei datori-

tă păşunatului abuziv ne-

controlat. Obiectivul proiec-

tului urmăreşte extinderea 

suprafeţelor spaţiilor verzi 

prin împădurirea versantu-

lui de la nord de Bulevardul 

Muncii pe o suprafaţă de 

aproximativ 21,3 hectare în 

scopul stopării degradării 

acestuia şi amenajarea unei 

zone verzi, de loisir şi agre-

ment. Conform amplasamen-

tului, accesul la acesta se 

realizează din două străzi. 

Unul dintre accese se poate 

face din Bulevardul Muncii, 

iar al doilea acces se poate 

face de pe strada Voroneţ. 

Ambele străzi au dublu sens 

în zona accesului la obiec-

tiv. Proiectul propune ex-

tinderea suprafeţelor spaţi-

ilor verzi prin împădurirea 

versantului de la nord de 

Bulevardul Muncii, crearea 

unor zone verzi cu acces 

public nelimitat, zonă un-

de se vor putea organiza 

scuaruri, grădini şi amena-

jări specifice parcurilor. Afe-

rent zonelor de acces din-

spre estul şi vestul terenu-

lui se propun zone pentru 

parcări auto”, se arată în 

proiectul de hotărâre.

După îngroparea rampei de gunoi, Nord Conforest 
va face cel mai mare parc din Cluj-Napoca
O suprafaţă de peste 21 de hectare de teren din Cluj-Napoca, situat în zona Bulevardului 
Muncii, se va transforma în cel mai mare parc din Cluj-Napoca

În fi ecare an primarul Emil Boc ieșea la plantat de pomi pe Bulevardul Muncii

Cum au fost alimentate conturile Nord 
Conforest de către Consiliul Judeţean Cluj
2015  - SC Nordconforest SA pune mâna pe un contract în va-
loare de 27,2 milioane lei fără TVA pentru închiderea rampei 
de gunoi de la Pata Rât

Mai 2016 – Nord Conforest primește de la Consiliul Județean, 
direct, fără licitație, 3,5 milioane lei (800.000 de euro) pentru 
stingerea incendiilor izbucnite la rampa de gunoi

Decembrie 2016 – Nord Conforest primește, din nou, de la 
Consiliul Județean, 1,3 milioane de euro reprezentând cheltu-
ieli neeligibile suplimentare necesare închiderii și ecologizării 
deșeurilor depozitate la Pata Rât

Ianuarie 2017 - Alin Tișe emite autorizaţiile în vederea execu-
tării lucrărilor de închidere agropii de gunoi de la Pata Rât con-
tra sumei de 23,3 milioane lei (5 milioane de euro). Contractul 
initial din 2015 a crescut la 29,8 milioane de lei, incluzând aici 
și închiderea depozitelor Gherla, Turda și Huedin

Martie 2017 – Tișe anunță că valoarea totală a lucrărilor de în-
chidere a celor patru gropi (Pata Rât, Turda, Gherla, Huedin) a 
ajuns la 33,2 milioane lei

Iulie 2018 – A treia suplimentare a contractului pentru Nord 
Conforest din partea Consiliului Județean: 21,6 milioane lei 
(4,7 milioane euro) reprezentând cheltuieli suplimentare afe-
rente fi nalizării închiderii depozitului Pata Rât

Nord Conforest SA este o societate cu sediul 
în Gilău controlată de Dorin și Emil 
Așchilean. Societatea are drept obiect al 
activității ”lucrări de construcții a drumurilor 
și autostrăzilor”. Dorin Așchilean este 
acționar și la ACI Cluj, împreună cu fratele 
său Ioan Așchilean și fondatorul Băncii 
Transilvania Horia Ciorcilă și oamenii de 
afaceri Gicu Gânscă și Dorel Goia. ACI Cluj a 
avut mai multe contracte cu instituţiile sta-
tului: a reabilitat Parcul Central și Clădirea 

Casino, a construit Cluj Arena, Salina Turda 
și sediul Facultăţii de Știinte Economice și 
Gestiunea Afacerilor.
Nord Conforest a construit noua bază sporti-
vă din Gheorgheni, contractul ridicându-se la 
4,6 milioane de euro, fi rma a mai câștigat 
contractul pentru modernizarea și extinderea 
Parcului Industrial Tetarom I la o valoare de 
9,3 milioane de euro sau pentru construirea 
Parcului Industrial Tetarom IV, unde Consiliul 
Judeţean a pierdut fi nanţarea europeană.

Cine e în spatele Nord Conforest
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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

O deputată PSD vrea 

să repună pe tapet legea 

care obligă copiii 

să plătească pensie 

de întreţinere părinţilor, 

bunicilor şi străbunicilor.

Deputata PSD Elena Hă-

rătău cere într-un comuni-

cat de presă adoptarea „le-

gii recunoştinţei”, un pro-

iect iniţiat de PSD prin ca-

re copiii majori apţi de mun-

că ar fi fost obligaţi să-şi în-

treţină material, prin plata 

unei pensii, părinţii, părin-

ţii vitregi, bunicii şi străbu-

nicii, refuzul de a face acest 

lucru constituind infracţiu-

ne şi pedepsindu-se cu în-

chisoare de la şase luni la 3 

ani sau amendă.

Hărătău susţine în comuni-

catul publicat de Agerpres că 

„este o iniţiativă legislativă co-

rectă, existentă în realitate, dar 

nepusă până acum într-un ca-

dru legal, care, în cazul în ca-

re va fi  adoptată, va rezolva 

multe dintre problemele soci-

ale şi materiale ale părinţilor 

şi bunicilor noştri”.

În ciuda faptului că PSD a 

retras proiectul din procedura 

parlamentară în urma critici-

lor dure din societate, Elena 

Hărătău susţine că toate co-

mentariile apărute în spaţiul 

public sunt „lipsite de un te-

mei fundamentat”.

PSD nu renunţă! Îi obligă pe copiii 
să le plătească pensie celor ce i-au crescut

Peste 3.000 de absolvenţi 

de liceu înscrişi în prima 

zi de admitere la UBB.

Peste 3.000 de absolvenţi 

de liceu şi-au depus dosarele 

de înscriere, marţi, 16 iulie 

2019, în prima zi de Admite-

re la Universitatea „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 

la facultăţile care au început 

deja procedura de înscriere. 

Numărul este semnifi cativ mai 

mare decât cel înregistrat în 

prima zi a sesiunii de admi-

tere organizate în luna iulie 

2018, când numărul dosare-

lor depuse a fost 2.089.

Cea mai căutată facultate 

a fost, în prima zi de înscri-

ere, Facultatea de Ştiinţe E-

conomice şi Gestiunea Afa-

cerilor (FSEGA), unde au fost 

depuse 500 de dosare pentru 

studiile de licenţă cu frecven-

ţă, urmată de Facultatea de 

Matematică şi Informatică, 

cu 427 de dosare pentru stu-

diile de licenţă la zi, Facul-

tatea de Psihologie şi Ştiin-

ţele Educaţiei, cu 292 de do-

sare depuse, Facultatea de 

Litere (258 de candidaţi), re-

spectiv Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC), unde 

au fost depuse 256 de dosa-

re de înscriere.

În ceea ce priveşte înscri-

erile pentru învăţământul la 

distanţă, prima poziţie este 

ocupată de Facultatea de Psi-

hologie şi Ştiinţe ale Educaţi-

ei, cu 96 de dosare depuse în 

prima zi de înscriere.

Mai multe dosare 
şi la Master

Şi numărul absolvenţilor 

de facultate care şi-au de-

pus dosarele de înscriere la 

master a crescut faţă de cel 

înregistrat în prima zi a ad-

miterii organizate în luna 

iulie 2018, fiind depuse 785 

de dosare faţă de 547.

Cele mai căutate speciali-

zări de master au fost, în pri-

ma zi de înscriere, cele ale 

FSEGA, unde au fost depuse 

232 de dosare, urmate de ce-

le ale facultăţilor de Psiholo-

gie şi Ştiinţe ale Educaţiei, cu 

101 de dosare, respectiv Geo-

grafi e, cu 91 de dosare.

Universitatea „Babeş-Bolyai” 

oferă, pentru anul universitar 

2019-2020, un număr de 4.975 

de locuri bugetate destinate ab-

solvenţilor de liceu, peste 9.400 

de locuri în regim cu taxă şi 

2.700 de locuri pentru învăţă-

mânt la distanţă pentru studii 

universitare de nivel licenţă.

La nivel master, UBB scoa-

te la concurs, pentru anul 

universitar 2019-2020, un 

număr de 3.375 de locuri la 

buget şi 6.106 de locuri la 

taxă. Candidaţii pot alege 

între cele 244 de programe 

de licenţă, respectiv cele 217 

de programe de master.

De asemenea, candidaţii 

care locuiesc la o distanţă 

de peste 20 de kilometri de 

Cluj-Napoca pot beneficia 

de peste 400 de locuri de 

cazare puse la dispoziţie de 

Universitatea Babeş-Bolyai 

în căminele proprii din Cam-

pusul Studenţesc Haşdeu.

Perioada de admitere pen-

tru noul an universitar este 

cuprinsă între 16 şi 31 iulie 

2019. Calendarul admiterii 

cuprinde perioada de înscri-

ere, probele de concurs, afi -

şarea rezultatelor, depune-

rea contestaţiilor, confi rma-

rea locurilor şi perioada de 

redistribuire a locurilor ră-

mase disponibile.

Mii de absolvenţi 
au luat cu asalt UBB 
în prima zi de înscrieri
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Clujenii care sunt curioşi 

de istoria Mănăşturului 

sunt aşteptaţi la întâlni-

rea „Poveşti despre Cluj”.

Asociaţia Vechiul Cluj 

anunţă începerea celei de-a 

şasea serii de întâlniri sub 

titlul Poveşti despre Cluj.

A şasea serie de întâlniri 

din ciclul intitulat Poveşti 

despre Cluj, debutează joi, 

18 iulie, ora 19.00, la loca-

lul Kârciuma, strada Câm-

pului, în organizarea Asoci-

aţiei Vechiul Cluj.

Prima întâlnire a anului 

şi a doua din istoria seriei 

care are loc în afara centru-

lui oraşului (prima a fost pe 

plaja Grigorescu, în 2018 n.r.) 

discută teme mănăşturene, 

de istoria locului dar şi de 

istorie politică, cum a fost 

implicarea în Revoluţia an-

ticomunistă de la 1989.

Vor vorbi despre istoria 

Mănăşturului: Tudor Sala-

gean, Laszlo Alexandru, Da-

niel Sârbu şi Mihai Arman-

ca. Această ediţie este a do-

ua din istoria Poveştilor des-

pre Cluj care se desfăşoară 

în afara centrului oraşului, 

după întâlnirea de pe Pla-

ja Grigorescu din vara anu-

lui 2018.

Proiectul Poveşti despre 

Cluj se afl ă la a şasea ediţie 

şi este realizat cu sprijinul 

Primăriei şi al Consiliului Lo-

cal Municipiul Cluj-Napoca.

Mănăşturul a fost atestat 

documentar încă din anul 1063.

Din perioada colonizării 

germane a Clujului aici înce-

pe să se formeze un grup de 

ţărani liberi care deserveau 

abaţia. Pe lângă aceştia se vor 

aduna aici şi mulţi români, 

care nu aveau drept de a se 

aşeza în cetatea Clujului.

În anul 1895 satul devi-

ne parte componentă a ora-

şului Cluj. Conform datelor 

ultimului recensământ se-

parat pentru Mănăştur, din 

anul 1890, din totalul de 

3.099 de locuitori, 1.569 s-au 

declarat maghiari, 1.489 ro-

mâni, 16 germani, 5 slovaci.

În timpul administraţiei 

maghiare din anii 1940-1944 

Mănăşturul s-a aflat la o dis-

tanţă de 1km de frontiera 

cu Regatul Român, situată 

pe Dealul Feleacului, între 

Mănăştur şi Feleac.

În 1946 satul a sprijinit, ală-

turi de satele Someşeni şi Flo-

reşti, greva studenţilor din Cluj. 

Mănaşturul a fost unul dintre 

principalele puncte de rezis-

tenţă împotriva instaurării co-

munismului în zonă. În peri-

oada de început al comunis-

mului satul era cunoscut pen-

tru că la intrare (aproximativ 

în zona din faţa fabricii de be-

re) sătenii au menţinut o pan-

cartă pe care scria cu litere ma-

ri: „PÂNĂ AICI DEMOCRAŢIA, 

DE AICI MĂNĂŞTUR!” „De-

mocraţia” se referea la „demo-

craţia populară”, în fapt dicta-

tura instalată de comunişti.

În perioada 1965-1985 ca-

sele au fost demolate, iar pe 

teritoriul satului a fost dezvol-

tat actualul cartier. Blocurile 

construite aici au reprezentat 

locuinţe funcţionale pentru 

muncitorii de la Combinatul 

de Utilaj Greu. Pentru popula-

rea sa au fost aduşi oameni de 

la sate din întregul judeţ.

Istoria Mănăşturului, 
povestită la o întâlnire inedită

Pe întreaga perioadă 

a festivalului Electric 

Castle (17-22 iulie), 

care va avea loc în zona 

Castelului Bánffy 

din Bonţida, judeţul Cluj, 

structuri din cadrul 

Ministerului Afacerilor 

Interne (jandarmi, poli-

ţişti şi pompieri) vor acţi-

ona în sistem integrat 

pentru asigurarea măsuri-

lor de ordine publică.

Astfel, pentru siguranţa 

celor aproximativ 150 de 

mii de participanţi estimaţi 

de către organizatori, oa-

meni frumoşi şi voioşi, dor-

nici de distracţie, veniţi din 

toate colţurile ţării, precum 

şi de pe meleaguri străine, 

Gruparea de Jandarmi Mo-

bilă Cluj-Napoca, având în 

sprijin efective din cadrul 

Grupării de Jandarmi Mo-

bile Târgu Mureş, cu un to-

tal de 760 jandarmi pe în-

treaga durată a festivalului, 

alături de celelalte structuri 

ale MAI, vor lua măsuri spe-

cifice de instituire a unor 

dispozitive preventive şi re-

active, cu scopul de a in-

duce în fiecare moment ide-

ea de siguranţă , iar la fi-

nal aceştia să se bucure de 

o experienţă care sa-i rea-

ducă şi în următorii ani, la 

acest eveniment.

Sute de poliţişti se ocupă 
de fl uidizarea trafi cului

Pe timpul desfăşurării fes-

tivalului, peste 650 de poli-

ţişti din cadrul Inspectoratu-

lui de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj vor desfăşura misiuni spe-

cifi ce de menţinere a ordinii 

publice, de fl uidizare şi re-

stricţionare temporară sau de-

viere a trafi cului rutier pe tra-

seele şi în zona festivalului.

Premergător începerii fes-

tivalului, poliţiştii speciali-

zaţi au efectuat controale 

pirotehnice în zona de des-

făşurare a evenimentului şi 

pe căile de acces către fes-

tival. De asemenea, pe pe-

rioada festivalului, puncte-

le de acces auto vor fi asi-

gurate cu efective şi cupluri 

chinotehnice specializate în 

detectarea şi semnalizarea 

materialelor explozive.

În cele cinci zile ale fes-

tivalului, peste 350 de pom-

pieri vor fi în măsură să 

execute operaţiuni de eva-

cuare a persoanelor, stinge-

re a incendiilor, descarce-

rare şi să acorde primul a-

jutor calificat, la nevoie. 

Asistenţa medicală de ur-

genţă va fi acordată de că-

tre 35 de medici şi asisten-

ţiSMURD, sprijiniţi de 125 

de voluntari SMURD. În re-

zervă, sunt pregătiţi în per-

manenţă peste 100 de pom-

pieri care vor interveni în 

caz de necesitate.

Personalul Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă 

„Avram Iancu” al judeţului 

Cluj este sprijinit de un echi-

paj CBRN din cadrul Inspec-

toratului pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al judeţu-

lui Mureş.

Aistenţă medicală 
în caz de nevoie

Vor fi operaţionalizate do-

uă puncte de prim-ajutor şi 

asistenţă medicală, iar echi-

paje mixte de pompieri şi 

paramedici SMURD vor pa-

trula în permanenţă în zo-

na festivalului.

Patru ambulanţe SMURD 

vor fi  în permanenţă în pe-

rimetrul festivalului pentru 

transportul la spital în caz 

de nevoie, precum şi două 

autospeciale pentru stins in-

cendii cu modul de descar-

cerare şi o autospecială CBRN 

care vor asigura prima inter-

venţie în caz de necesitate.

Reprezentanţii forţelor de 

ordine recomandă celor ca-

re urmează să participe la 

acest eveniment, să evite im-

plicarea în orice fel de con-

fl ict, să nu răspundă provo-

cărilor, să nu consume bău-

turi alcoolice în exces sau 

alte substanţe interzise de 

lege şi foarte important, să 

nu ezite să solicite sprijinul 

celui mai apropiat echipaj 

de poliţie sau jandarmerie, 

dacă au nevoie de sprijin sau 

dacă sunt martorii săvârşirii 

unor fapte antisociale.

De asemenea, organiza-

torul recomandă participan-

ţilor la acest eveniment, să 

nu se prezinte la porţile de 

acces cu bagaje voluminoa-

se (genţi, rucsacuri) precum 

şi cu obiecte interzise de pre-

vederile legale în vigoare.

Sunteți gata pentru Electric Castle?
Sute de oameni ai legii şi zeci de medici asigură ordinea și siguranța unei experienţe unice!

Electric Castle se desfășoară de ieri până duminică la Castelul Bánff y din Bonţida, judeţul Cluj
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O coaliţie a unor grupuri 

de interese susţine că Marea 

Britanie trebuie să fi e mai 

„prietenoasă” cu lucrătorii 

de peste hotare, într-o eco-

nomie post-Brexit.

Liderii conservatori vor 

să reducă pragul salarial pen-

tru muncitorii migranţi, de 

la 30.000 la 20.000 de lire 

sterline, pentru a evita un 

defi cit major după Brexit, 

potrivit Sky News.

O coaliţie de grupuri de in-

terese, între care Consorţiul 

Retailerilor Britanici, i-au so-

licitat lui Boris Johnson şi Je-

remy Hunt să stabilească un 

set de reguli care să guverne-

ze regimul lucrătorilor din 

străinătate. În cadrul unei cam-

panii care se desfăşoară sub 

deviza #FullStrength, grupu-

rile îi cer viitorului premier să 

extindă viza temporară de lu-

cru pentru migranţi de la un 

an la doi ani.

Doresc, de asemenea, 

schimbări care ar facilita fi r-

melor „importul” de talente 

necesare dezvoltării afaceri-

lor. Astfel, extinderea vizelor 

post-studii la doi ani pentru 

studenţii străini ar fi  una din 

cele mai importante solicitări.

Campania este un răspuns 

la viziunea guvernanţilor în 

privinţa unui nou regim al 

imigraţiei care ar fi  aplicat du-

pă Brexit.

Autorităţi din domeniul mi-

graţiei recomandă să nu fi e fă-

cute modifi cări în sensul redu-

cerii pragului salarial pentru 

migranţi pentru că asta ar afec-

ta foarte grav afaceri din do-

meniul agricol. Astfel, fermele 

legumicole ar fi  puse în situa-

ţia de a nu-şi mai găsi lucrători 

sezonieri, care vin, de regulă, 

din România şi Bulgaria.

În timpul cursei pentru şe-

fi a conservatorilor, Jeremy 

Hunt a spus că vrea să revi-

zuiască venitul minim de 

30.000 de lire sterline pentru 

migranţi şi să îl reducă, în 

timp ce mesajul campaniei 

#FullStrength spune că „ţara 

noastră are nevoie de un sis-

tem de management al imi-

graţiei corect, pentru a încu-

raja talentele de care econo-

mia noastră are nevoie”.

Marea Britanie vrea să reducă veniturile 
migranţilor est-europeni după Brexit

Un columbian a fost ares-

tat pe aeroportul din 

Barcelona, în nord-estul 

Spaniei, cu 500 de grame 

de cocaină ascunse sub 

perucă, a declarat poliţia 

marţi, citată de AFP.

Pasager pe un zbor care ve-

nea de la Bogotá – monitori-

zat în special de către poliţie 

– bărbatul a atras atenţia agen-

ţilor „din cauza stării sale evi-

dente de stres şi a dimensiu-

nii disproporţionate a perucii 

pe care o purta”, potrivit unui 

comunicat al poliţiei.

Călătorul purta sub pălă-

rie o perucă care ascundea o 

pungă conţinând 503 de gra-

me de cocaină în valoare de 

peste 30.000 de euro.

Arestat la sfârşitul lunii 

iunie în cadrul „operaţiunii 

peruca”, bărbatul a fost pre-

dat justiţiei.

Din cauza legăturilor sale 

culturale puternice cu Ameri-

ca de Sud, Spania este una 

dintre principalele porţi de in-

trare pentru cocaina sud-ame-

ricană în Europa.

Drogurile sunt importate 

în majoritatea cazurilor în 

transporturi de mărfuri sau 

transportate de aşa-numiţii 

„cărăuşi”.

Poliţia spaniolă este obişnu-

ită să găsească drogurile în lo-

curile cele mai puţin probabile.

În ultimii ani, poliţiştii au 

descoperit cocaină într-un 

transport de ananas, într-un 

scaun cu rotile, în implanturi 

mamare, într-un set de vese-

lă sau în ghipsul unui bărbat 

cu piciorul rupt.

Un cărăuş de droguri a fost 
prins cu cocaină sub perucă

Ministerul Afacerilor 

Externe informează româ-

nii care sunt sau doresc 

să călătorească în Grecia, 

că, pentru următorul 

interval de timp, serviciul 

local de meteorologie a 

emis o prognoză de vreme 

nefavorabilă, respectiv 

ploi torenţiale, furtuni, 

vânt în rafale şi grindină.

Zonele afectate sunt: Sudul 

Mării Ionice; Peloponez; Estul 

Greciei Centrale; Insulele Spo-

rade; Centru şi Nordul Insulei 

Evia; Vestul şi Nordul Penin-

sulei Attica; Thesalia.

Cetăţenii români pot soli-

cita asistenţă consulară la Am-

basada României la Atena şi 

la ofi ciul consular la Salonic.

De asemenea, cetăţenii ro-

mâni care se confruntă cu o 

situaţie cu caracter de urgen-

ţă, au la dispoziţie şi telefonul 

de permanenţă al Ambasadei 

României în Republica Elenă 

+306978996222 şi cel al Con-

sulatului General al României 

la Salonic +306906479076.

Avertisment. Insulele din 
Grecia care trebuie evitate

Parlamentul European 

a ales-o marţi în funcţia 

de Preşedinte al Comisiei 

Europene pe Ursula von 

der Leyen, care îşi va înce-

pe mandatul de cinci ani 

pe 1 noiembrie. 383 de 

eurodeputaţi au votat pen-

tru, 327 împotrivă, iar 22 

s-au abţinut, informează 

legislativul european 

pe site-ul său.

Ursula von der Leyen va fi  

prima femeie care va condu-

ce executivul Uniunii Europe-

ne – un post care presupune 

gestionarea unei mari părţi a 

agendei politice a blocului co-

munitar pentru următorii cinci 

ani şi îi va aduce în subordi-

ne 32.000 de oameni.

"Reprezentăm jumătate din 

populaţia noastră. Vrem par-

tea noastră echitabilă'', a de-

clarat von der Leyen marţi, în 

plenul Parlamentului Euro-

pean la Strasbourg, promiţând 

promovarea egalităţii de gen.

Preşedintele francez Emma-

nuel Macron a fost cel care a 

propus-o pentru înalta funcţie 

din UE, potrivit diplomaţilor.

Ursula von der Leyen, 
prima femeie aleasă în 
fruntea Comisiei Europene

Moscova are mari dubii 

că, în viitorul apropiat, 

s-ar putea produce o 

îmbunătăţire a relaţiilor 

între Rusia şi SUA, şi-a 

manifestat scepticismul 

ministrul rus de externe 

Serghei Lavrov într-un 

interviu acordat săptămâ-

nalului „Argumentî i 

faktî”, citat miercuri de 

agenţia de presă Interfax.

„Să degaji mormanele de 

dărămâturi create nu din vi-

na noastră în relaţiile bilate-

rale nu este uşor. Construirea 

legăturilor bilaterale este un 

proces reciproc. Este întot-

deauna o mişcare spre celă-

lalt”, a spus Lavrov, sublini-

ind că Rusia este „pregătită 

pentru o astfel de activitate”.

Ministrul rus a spus că Fe-

deraţia Rusă şi Statele Unite, 

fi ind cele mai mari puteri nu-

cleare şi state fondatoare ale 

ONU – au o responsabilitate 

specială pentru asigurarea sta-

bilităţii în lume. „Dar nu to-

tul depinde de noi: pentru tan-

go, aşa cum se spune, este ne-

voie de doi”, a adăugat el. 

Potrivit acestuia, oamenii poli-

tici americani se întrec la ora 

actuală în ceea ce priveşte „es-

caladarea fobiilor antiruseşti' 

şi se folosesc de ele în lupta 

politică internă, iar pe măsura 

apropierii alegerilor preziden-

ţiale din 2020 această luptă va 

continua să se acutizeze.

Cu toate acestea, şeful di-

plomaţiei ruse a asigurat că 

Moscova va continua să ca-

ute puncte de convergenţă 

cu Washingtonul „în pofida 

dificultăţilor”.

Declaraţiile lui Serghei La-

vrov intervin în contextul în 

care reprezentanţi ai SUA şi 

Rusiei s-au întâlnit miercuri la 

Geneva pentru a discuta des-

pre principiul unui nou acord 

asupra armelor nucleare.

Washingtonul, apoi Mos-

cova au anunţat în februarie 

că încetează să mai respecte 

Tratatul privind Forţele Nu-

cleare Intermediare (INF), 

semnat în 1987, pact din ca-

re ar urma să se retragă în 

mod ofi cial la 2 august.

Preşedintele american Do-

nald Trump afi rmase anterior 

că doreşte un acord de „no-

uă generaţie” cu Rusia şi la 

care să participe şi China, un 

pact care să acopere toate ar-

mele nucleare, nu doar rache-

tele de croazieră şi balistice 

cu lansare de la sol, cu o ra-

ză de acţiune între 500 şi 1.500 

de kilometri, potrivit Reuters.

Relaţii tensionate Rusia-SUA 
şi nicio îmbunătăţire
Ministrul rus de externe, sceptic în privinţa unei îmbunătăţiri 
a relaţiilor dintre Rusia şi SUA în timpul apropiat

Vladimir Putin Donald Trump
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COMPANIA SERVICII ENERGETICE PENTRU ACASĂ — SEA COMPLET S.A. 
angajează:

• TÂNĂR INSTALATOR în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Permis de conducere categ. B.

• MUNCITOR REVIZII ŞI VERIFICĂRI în Cluj-Napoca

Candidatul ideal: Absolvent de liceu/ școală profesională sau școală de arte 

și meserii, specializarea petrol și gaze/ instalaţii sau curs de califi care de instalator 

gaze naturale. Experienţă minim 1 an în instalaţii de gaze naturale. Permis de 

conducere categ. B.

Compania va suporta costurile legate de obţinerea autorizării ANRE pentru 

Instalator, pentru celelalte poziţii menţionate mai sus. Oferta salariala atractiva!

Dacă îndeplinești criteriile și vrei să faci parte dintr-o companie puternică, te 

invităm să ne trimiţi CV-ul până la data de 02.08.2019, la adresa de e-mail: 

ionela.muresan@seacomplet.ro

Persoanele selectate vor fi  contactate pentru interviu.

Persoană de contact: Ionela Mureşan, tel. 021-79 47 913 sau 0749-282 454

www.seacomplet.ro

SEA COMPLET SA (“SEA”), cu sediul social în Târgu Mureș, strada Gheorghe Doja, nr 64-68, 

Cladirea Multinvest, etaj 3, jud. Mureș, România, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal (defi nite de Regulamentul 

general privind protectia datelor nr. 2016/679 – „GDPR"), în scopul recrutării (stabilirii unei relaţii 

de muncă). Transmiterea oricăror date cu caracter personal cu privire la iniţierea unei relaţii de 

muncă și/sau oricăror scopuri afl ate în interesul dvs. reprezintă acordul dumneavoastră pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA.Pentru detalii suplimentare cu privire 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către SEA vă rugăm accesaţi: https://seacomplet.ro/

index.php/protectia-datelor/ și https://seacomplet.ro/index.php/declaratia-cookie/

Samsung Galaxy Note 10 

ar putea fi  cel mai rapid 

telefon Android de pe 

piaţă, la momentul lansă-

rii, iar asta datorită unui 

nou procesor.

Acesta ar veni echipat cu pro-

cesorul Exynos 9825 sau cu Sna-

pdragon 855+ (în funcţie de re-

giunea în care este vândut).

Ce aduce în plus, în mod 

normal, seria Note faţă de se-

ria Galaxy S? În primul rând, 

vorbim despre stylus S-Pen, 

dar şi despre un display mai 

mare, ceva mai mult RAM şi 

o baterie mai încăpătoare.

Totuşi, în acest an, am pu-

tea vedea şi o altă modifi care: 

un procesor ceva mai perfor-

mant. Qualcomm a anunţat 

procesorul Snapdragon 855+, 

iar Samsung Note 10 ar putea 

fi  printre primele telefoane un-

de se va regăsi acesta.

În acelaşi timp, Samsung 

pregăteşte lansarea proceso-

rului 9825 în a doua jumăta-

tea a anului şi acesta ar de-

buta pe noile telefoane Note 

10 şi Note 10+.

Cât de performant va fi  
Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S10 este 

echipat cu Snapdragon 855 

în SUA şi cu Exynos 9820 în 

alte pieţe (inclusiv în Româ-

nia), însă 9820 nu este un 

proces de 7 nm, la fel ca Sna-

pdragon 855, ci unul de 8nm.

Această trecere la un pro-

ces de fabricaţie de 7 nm 

EUV înseamnă un plus de 

performanţă. Un model de 

Note 10 a ajuns pe site-ul de 

benchmarking Geekbench, 

iar scorul vorbeşte de la si-

ne. Acesta, echipat cu Exynos 

9825, obţine un punctaj mai 

mare decât S10+.

În acelaşi timp, Samsung 

vrea să integreze conectivita-

te 5G direct în procesorul 

Exynos 9825. Actualul Sam-

sung Galaxy S10 5G foloseşte 

Snapdragon 855 sau Exynos 

9820, alături de modemul 

Exynos 5100, în loc să fi e in-

tegrat într-un SoC. Vom vedea 

dacă americanii vor primi o 

variantă de Note 10 cu Sna-

pdragon 855+ sau tot cu 

Exynos 9825. Nici 855+ nu 

este de lepădat, iar Asus ROG 

Phone II, primul telefon ce va 

fi  lansat cu noul procesor, a 

obţinut un scor impresionant 

în Geekbench (peste 11.000 

de puncte vs. 10.700 de punc-

te ale lui Xiaomi Black Shark 

2 cu Snapdragon 855).

Samsung Galaxy Note 10 ar putea deveni 
cel mai performant telefon Android

În România, în momentul 

de faţă, lucrurile nu sunt 

clare şi regulile cărora tre-

buie să te supui când alegi 

să circuli cu o trotinetă 

electrică nu sunt deloc 

transparente. Când ştii, ca 

stat, că e nevoie de o legi-

ferare în această privinţă?

Răspunsul ar trebui să fi e 

unul evident. Însă România, ca 

alte ţări de altfel, fi e nu a vă-

zut acest lucru ca fi ind nece-

sar, fi e are alte lucruri mai im-

portante de care să se preocu-

pe. Nu e nimic surprinzător, 

mai ales dacă iei în considera-

re timpul extrem de lung de ca-

re statul român a avut nevoie 

pentru a ajunge să reglemen-

teze activitatea serviciilor de ri-

desharing, de exemplu.

Numai că, în cazul respec-

tiv, miza erau banii. De data a-

ceasta, este vorba de siguranţă.

Asemenea regulamentului 

rutier, statele lumii au legi di-

ferite şi în ceea ce priveşte cir-

culaţia cu o trotinetă electrică. 

Totuşi, pentru că modalitatea 

de transport este una relativ 

nouă, există state în care aceas-

ta nu este reglementată sub ni-

cio formă. Acesta este şi cazul 

României, scrie playtech.ro.

Aşadar, felul în care alege 

să circule cu trotineta electri-

că rămâne la latitudinea ce-

lui care o conduce, ceea ce ar 

putea avea consecinţe nega-

tive. În acest caz, ca în majo-

ritatea, cetăţeanului trebuie 

să-i faci bine cu forţa.

De ce e nevoie de legi 
pentru circulaţia 
cu trotinete electrice

Fie că deţii una, fi e că alegi 

să foloseşti serviciile compa-

niilor, o trotinetă electrică es-

te cu siguranţă o modalitate 

rapidă şi practică de transport. 

Părţile pozitive sunt multe.

Pe de-o parte, e o metodă 

prin care poţi contribui la des-

congestionarea trafi cului şi, 

pe de altă parte, e destul de 

util şi pentru tine, pentru că 

nu mai e nevoie să suferi în 

mijloacele de transport în co-

mun sau să te contrazici cu 

taximetrişti pe rute şi tarife.

Totuşi, în încercarea de a 

te ajuta atât pe tine, cât şi me-

diul, te-ar putea costa. Asta 

prin simplul fapt că nu ştii 

cum să procedezi atunci când 

te urci pe trotineta electrică.

Incidentele în care au fost 

implicate trotinete electrice nu 

au lipsit. Mai mulţi oameni au 

murit în alte ţări după ce fi e au 

fost loviţi de alte vehicule atunci 

când se afl au pe trotineta elec-

trică, fi e au pierdut controlul 

trotinetei pentru că nu circulau 

într-un mediu sigur. Desigur, lip-

sa unei legislaţii nu ar fi  singu-

rul motiv pentru care circulaţia 

pe trotineta electrică poate fi  

una periculoasă. Cei care aleg 

să folosească acest mijloc de 

transport nu sunt şi ei nevino-

vaţi: nu se asigură, circulă prea 

aproape de pietoni etc.

Totuşi, într-o situaţie de 

trafi c în care circulaţia aces-

tora nu e reglementată, e im-

posibil ca lucrurile să se poa-

tă rezolva de la sine. Necesi-

tatea unor reguli clare nu poa-

te fi  contestată.

Trotinete pe trotuar 
sau pe şosea: un mister 
şi pentru autorităţi

Lipsa regulilor pe care 

conducătorii de trotinete elec-

trice ar trebui să le urmeze 

atunci când conduc aceste 

vehicule nu reprezintă o pro-

blemă doar pentru aceştia, 

ci şi pentru poliţişti, care nu 

ştiu nici ei cum să gestione-

ze situaţia.

Circulaţia pe trotineta elec-

trică este un mister total şi 

nimeni nu ştie pe unde ar 

trebui acest tip de vehicul să 

meargă: pe trotuar sau pe 

carosabil? Pe de o parte, ve-

hiculele electrice par a fi  mult 

prea rapide pentru a circula 

în siguranţă pe trotuar, prin-

tre pietoni.

Pe de altă parte, acestea 

nu ar fi  nici sufi cient de ra-

pide pentru a putea partici-

pa la trafi c pe carosabil, ală-

turi de maşini, având în ve-

dere faptul că viteza maximă 

pe care o pot atinge este de 

25 de kilometri pe oră.

Ce aşteaptă 
statul român

Când marile oraşe au în-

ceput să fi e invadate de tro-

tinete electrice, autorităţile 

statelor nu au fost deloc pre-

gătite în acest sens. În pre-

zent, lipsa reglementării sta-

tutului trotinetelor electrice 

este încă o problemă şi la ni-

vel european. Mai multe ţă-

ri dezvoltate nu au nici ele 

legi în această privinţă, iar 

rata crescută a accidentelor 

ar putea exista exact din a-

ceastă cauză.

Un incident de acest gen a 

avut loc şi în Bucureşti, pe 

singura pistă de biciclete mo-

dernizată din oraş, cea de pe 

Calea Victoriei, când o tână-

ră pe o trotinetă electrică a 

fost lovită de un vehicul. Deşi 

a fost unul destul de minor, 

evitarea accidentului ar fi  fost 

mai probabilă dacă ambii par-

ticipanţi ar fi  ştiut ce reguli ar 

trebui să urmeze.

Drumul până la o regle-

mentare completă a circulaţi-

ei cu trotineta electrică pare 

a fi  unul destul de lung.

LIPSA REGULILOR DUCE LA HAOS

Trotinetele electrice, pe trotuar sau pe şosea?
Odată cu apariţia şi în România și la Cluj a trotinetelor electrice s-au născut mai multe întrebări. 
Cea mai spinoasă e despre reglementare. Ce ai voie să faci şi ce nu? 

O trotinetă electrică este cu siguranţă o modalitate rapidă şi practică de transport. Este și sigură?
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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.
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- 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 în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (2.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (3.7)

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (3.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (3.7)

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

TERENURI

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

¤ Vând teren în supr. de 800 

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (3.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
decomandat, în cart. Mărăști, 
centrală proprie, proaspăt zugră-
vit, utilat complet, pentru nefu-
mători, preţ 400 euro. Inf. la tel. 
0758-051260. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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
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GRA-

TUIT

¤ 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 li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

SERVICII

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (3.7)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (3.7)

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

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu ga-
ranţie. Pentru informaţii su-
plimentare sunaţi la 
0264-547523, 0744-877328.

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

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

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

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

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

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (2.15)

AUTO-MOTO

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 die-
sel, an 2008, 7 locuri, culoare 

gri, 210.000 km, în stare bună 
de funcţionare. Preţ negociabil. 
Informaţii și relaţii suplimenta-
re la telefon 0740-694047.

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

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (3.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (3.7)

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

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(3.7)

MOBILIER

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

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

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.7)

¤ Vând canapea de două per-
soane și 2 două fotolii. Relaţii 
suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), pan-
sonate și etichetate, an 1917, 
model cu dungi, stare foarte 
bună. Pentru informaţiiși detalii 
sunaţi la tel. 0743-853630. 
(3.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (3.7)

¤ 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 

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!

0749-435564 sau 0758-939822.

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetăţean străin pentru relaţie 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligaţii. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 
0743-492064. (3.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a II-a licitație pu-

blică, în data de 06.08.2019, ora 
10, bunurile mobile constând în: 
Autoutilitară N1 Iveco Daily 35 
c11, CJ 11 KOF, serie șasiu 
zcf3572005266504, 480000 km, 
an fabricație 2000; Autoturism 
M1 Seat Altea, CJ 12 BC, serie 
șasiu VSSZZZ5PZ5RO31995, 
376683 km, an fabricație 2004, 
bunuri proprietate a debitorului 
SC ALMIRA MAR SRL, Informații 
suplimentare pot fi  obținute la 
sediul SFM Turda, str. P-ţa. Roma-
nă, nr. 15B, camera 8, telefon 
0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro - anunțuri - 
vânzarea prin licitație a bunurilor 
sechestrate.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto

Tinichigiu auto

Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Informații la telefon:  
tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca

Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM 
soferi cat. C+E 

pentru traseu fi x, condus de noapte, de luni pana 
vineri, weekend liber pe ruta HU-4176 SÁP---

Wien-Cluj-Napoca--Sáp. 

Detalii la tothzoltan@ttsped.hu sau la 
tel.: +40735083000

ANUNŢ 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 SC Gemil Grup 
SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul „Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“ din 
localitatea Cluj-Napoca, str . B-dul Muncii nr 18/B.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, în zilele de lun – joi: 
9.00 – 16.30 si vineri: 9.00 – 14.00.

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord 1798/2007, SC Emsil Techtrans  
SRL anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi componente ale structurilor metalice“ din 
localitatea Cluj-Napoca, str . B-dul Muncii nr 18/B.

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanților nr 99, în zilele de luni  – joi: 
9.00 – 16.30 si vineri: 9.00 – 14.00.

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,

S.C. POTAISSA RENAL CARE TURDA, cu sediul în 
BUCUREȘTI, str. ȘOSEAUA BUCUREȘTI-PLOIEȘTI, nr.19-21, 
BĂNEASA BUSINESS CENTRE, ET.3, CAMERA 17, SECTOR 1, 
anunţĂ începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul CENTRUL DE DIALIZĂ 
S.C. POTAISSA RENAL CARE pe amplasamentul din TURDA, 
str.1 DECEMBRIE 1918, nr.6, judeţul CLUJ.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-joi: 
9.00-16.30, vineri: 9.00-14.00.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 

13:30 Vizită de lucru 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:10 Akzente 

16:50 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 

18:00 Fan de vară 

19:00 Fan de vară 

19:00 Românii care schimbă 
lumea 

19:40 Sport Meteo 

20:00 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:00 Moștenirea clandestină 

23:00 Arheologia crimelor 
comunismului

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Surorile 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Omul cu masca de fi er 

22:45 Xtra Night Show 

22:45 iUmor  

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:00 Fotbal Europa League: 
Milsami – FCSB 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Celularul 

22:00 Silit să ucidă 

23:30 Știrile Pro Tv 

23:45 Inamicul din umbră   

PRIMA TV

 12:00 Teleshopping 
14:00 Camera de râs 
14:30 Teleshopping 
15:05 Liceenii 
17:00 Elisa 
18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește 
mai bine 
20:30 Macelarul Kung Fu 
22:30 Focus din inima 
României 
23:00 Extemporal la 
dirigenție 

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 
17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Pretul fericirii 
23:00 Se strigă darul 

LOOK TV

 12:45 Rezumatele Ligii I 
Betano 
13:15 Top goluri. Top ratări 
13:30 Teleshopping 
14:30 Liga Magazin 
15:00 Teleshopping 
16:00 Magazin UEFA 
Champions League 
16:30 Magazin UEFA Europa 
League 
17:00 Top goluri. Top ratări 
17:15 Fotbal Liga 2: U Cluj – 
ACS Poli Timișoara 
19:15 Rezumate UEFA 
Champions League 
19:45 Top goluri. Top ratări 
20:00 Fotbal Liga 1 Betano: 
AFC Astra Giurgiu - FC CFR Cluj 
22:00 Top goluri. Top ratări 
22:15 UEFA Champions 
League: Tottenham Hotspur – 
Manchester City 
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Ayhan Avci, noul 
antrenor al naţionalei 
de baschet feminin 

Tehnicianul turc Ayhan Avci este 
noul antrenor principal al echipei 
naţionale de baschet feminin a 
României. Federaţia Română de 
Baschet a parafat cu acesta o în-
ţelegere valabilă până în februa-
rie 2021, data încheierii urmă-
toarei campanii de califi care pen-
tru Women's EuroBasket 2021, 
competiţie care se va disputa în 
Franţa și Spania.
Aynan Avci are o vasta expe-
rienţă în prima liga turcă, 
acolo unde este antrenorul 
formatiei Bellona Kayseri 
Basketbol. La naţionala 
României, el va fi asistat 
de secunda Muge Berkalp.

103 sportivi 
vor concura pentru 
România la FOTE 
Baku 2019
Componenţa fi nală a Echipei 
Olimpice care va reprezenta 
România la cea de-a XV-a edi-
ţie de vară a Festivalului 
Olimpic al Tineretului 
European, programată în peri-
oada 21-27 iulie la Baku, în 
Azerbaidjan, a fost defi nitivată. 
103 sportivi cu vârste cuprinse 
între 14 și 18 ani vor lua startul 
în întrecerile de atletism, ci-
clism, gimnastică artistică, 
handbal, înot, judo, lupte, tenis 
și volei, opt dintre cele zece 
sporturi din competiţie.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Trofeul Transylvania Open 

va fi  disputat în judeţul 

Cluj, între 18-21 iulie, 

în cadrul celei de-a 18-a 

ediţii a concursului inter-

naţional de orientare.

La cele patru etape individu-

ale, de medie şi de lungă dis-

tanţă, s-au înscris deja 266 con-

curenţi din 54 cluburi sportive 

din ţară şi din alte 15 ţări. Ei vor 

alerga în 35 categorii de vârstă 

între 10 şi 85 de ani la mascu-

lin şi între 10 şi 65 de ani la fe-

minin, potrivit preşedintelui con-

cursului, Andrei Enyedi.

Traseele celei de a doua eta-

pe, din Gilău, fac parte din con-

cursul Cupa „In Memoriam”. 

Ele au fost proiectate şi verifi -

cate de familia Simon de la 

Asociaţia Societatea Pro Orien-

tare, sufl etişti ai sportului de 

orientare de peste 55 de ani. 

Însuşi concursul care a fost ini-

ţiat în amintirea orientariştilor 

din Cluj plecaţi pentru totdeau-

na dintre noi, a ajuns deja la 

cea de a 19-a ediţie.

Celelalte etape, din Făget şi 

din pădurile de la Finişel, sunt 

organizate de Clubul Sportiv 

TranSilva Cluj. La aceste eta-

pe atât cartarea hărţilor cât şi 

proiectarea traseelor poartă 

amprenta muncii de maestru 

ale familiei de maeştri ai spor-

tului, Sándor şi Clara Fey. Di-

fi cultatea traseelor, depinzând 

de lungimea şi diferenţa de ni-

vel care trebuie să fi e „învin-

să” de alergători corespunde 

vârstei, nivelului de pregătire 

şi sexului competitorilor.

Astfel, traseele pentru copii 

încep la 1,8 km lungime, cu 30 

metri diferenţă de nivel la urca-

re, iar la seniori ajung la 11,5 

km lungime, cu 645 metri dife-

renţă de nivel de urcat. Cele mai 

difi cile trasee vor fi  parcurse de 

concurenţii de elită, care îşi mă-

soară forţele pentru punctele ca-

re pot fi  obţinute în ultimele do-

uă etape din cele patru, recu-

noscute de Federaţia Internaţi-

onală de Orientare drept Com-

petiţii de Ranglistă Mondială 

(World Ranking Event).

János Kuszálik, pensionar 

de 18 ani şi sportiv veteran 

de orientare la Clubul Spor-

tiv TranSilva Cluj, este unul 

din membri echipei de pre-

gătire a concursului de ori-

entare Transylvania Open. 

Încă se pot face înscrieri pen-

tru locurile lăsate vacante, 

mai ales la categoriile Open, 

unde pot participa – desigur, 

pe proprie răspundere – şi 

concurenţi nelegitimaţi, 

transmite Kuszi bácsi.

Celor care se interesează de 

alte detaliii ale concursului pot 

accesa paginile web www.ori-

enteering.ro şi www.transilva.

ro, unde pot găsi programul 

concursului, datele tehnice, 

costurile sau chiar timpii de 

plecare pe trasee ale concu-

renţilor pe fi ecare etapă.

Clujul va găzdui Transylvania Open la Orientare: 
peste 260 de concurenţi din 15 ţări vin în judeţ!

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Federaţia Română 

de Fotbal a organizat 

miercuri, de la ora 12:00, 

la Casa Fotbalului, trage-

rea la sorţi pentru stabili-

rea ţintarului Ligii a 2-a, 

sezonul 2019-2020.

Universitatea Cluj va avea 

parte de un debut uşor în sta-

giune 2019-2020 în Liga a 2-a, 

iar în prima etapă se va due-

la cu CSM Reşita, echipă 

nou-promovată. Noul sezon 

al Ligii 2 va debuta pe 3 au-

gust 2019 şi se va încheia pe 

30 mai 2020. Prima parte a 

sezonului se va desfăşura pâ-

nă pe 7 decembrie, atunci 

când este programată etapa a 

21-a, a doua din retur.

În acest interval sunt pro-

gramate şi două etape inter-

mediare, pe 16 octombrie 

(etapa 12) şi 13 noiembrie 

(etapa 17). Partea a doua a 

sezonului debutează pe 22 

februarie 2020, cu etapa a 

22-a, şi se încheie în jurul 

datei de 30 mai 2020, odată 

cu disputarea etapei a 38-a. 

În această perioadă sunt pro-

gramate tot două intermedi-

are, pe 8 aprilie (etapa 29) 

şi 13 mai (etapa 35).

Universitatea Cluj va juca 

primul meci al sezonului în 

deplasare, oarecum un avan-

taj, dacă stăm să ne gândim 

că stadionul Cluj Arena va fi  

ocupat cu festivalul Untold în 

perioada respectivă. Trupa an-

trenată de Dulca va juca cel 

mai probabil la Târgu Mureş 

meciul cu Luceafărul Oradea, 

deoarece gazonul de pe Cluj 

Arena va fi  schimbat.

”U” Cluj va avea un prim 

meci dificil abia în etapa a 

3-a, atunci când echipa se 

va deplasa la Piteşti pentru 

duelul cu FC Argeş, echipă 

cu meciuri excelente pe te-

ren propriu în stagiunea pre-

cedentă. Clujenii vor avea 

după alte două meciuri fa-

cile la prima vedere cu Glo-

ria Buză şi Metaloglobus Bu-

cureşti, înainte de derby-ul 

cu UTA Arad.

Fanii Universităţii Cluj nu 

vor putea să îşi susţină echi-

pa în derby-ul cu Petrolul Plo-

ieşti, programat în etapa cu 

numărul 8, deoarece clujenii 

au primit patru etape de sus-

pendare a terenului propriu în 

urma incidentelor la meciul cu 

FC Hermannstadt. Suporterii 

clujeni îşi vor putea vedea fa-

voriţii pe teren propriu doar în 

etapa a 10-a împotriva celor 

de la Ripensia Timişoara.

Trupa pregătită de Cristi 

Dulca va disputa în etapa a 

16-a un alt mare derby împo-

triva celor de la Rapid, într-un 

meci care ar putea conta enorm 

la fi nalul sezonului.

S-a stabilit ţintarul în Liga 2.
„U” va avea un debut uşor.

Etapa 1 – 03 august 2019

CSM Reșiţa – Universitatea Cluj

Etapa a 2-a – 10 august 2019

Universitatea Cluj – Luceafărul 
Oradea

Etapa a 3-a – 17 august 2019

FC Argeș – Universitatea Cluj

Etapa a 4-a – 24 august 2019

Universitatea Cluj – SCM Gloria 
Buzău

Etapa a 5-a – 31 august 2019

Metaloglobus 
București-Universitatea Cluj

Etapa a 6-a – 07 septembrie 2019

Universitatea Cluj-UTA Arad

Etapa a 7-a – 14 septembrie 2019

Dunărea Călărași-Universitatea Cluj

Etapa a 8-a – 21 septembrie 2019

Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești

Etapa a 9-a – 28 septembrie 2019

FK Csikszereda Miercurea Ciuc- 
Universitatea  Cluj

Etapa a 10-a – 05 octombrie 2019

Universitatea Cluj-Ripensia 
Timișoara

Etapa a 11-a – 12 octombrie 2019

Sportul Snagov-Universitatea Cluj

Etapa a 12-a – 16 octombrie 
2019 (intermediară)

SSC Farul 
Constanţa-Universitatea Cluj

Etapa a 13-a – 19 octombrie 2019

Universitatea Cluj-CS Mioveni

Etapa a 14-a – 26 octombrie 2019

Pandurii Târgu Jiu-”U” Cluj

Etapa a 15-a – 02 noiembrie 2019

Universitatea Cluj-Daco-Getica 
București

Etapa a 16-a – 09 noiembrie 2019

Rapid București-Universitatea Cluj

Etapa a 17-a – 13 noiembrie 
2019 (intermediară)

„U” Cluj-Concordia Chiajna

Etapa a 18-a – 16 noiembrie 2019

Turris-Oltul Turnu 
Măgurele-Universitatea Cluj

Etapa a 19-a – 23 noiembrie 2019

Universitatea Cluj-ASU Politehnica 
Timișoara

Program „U” Cluj 
sezonul 2019/2020:
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