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SOCIAL

A venit căldura,
începe sezonul vacanţelor
Care sunt destinaţiile favorite ale românilor 
în sezonul estival al anului 2019.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Autostrada Sebeş -Turda,
„Nicio ş ansă  de finalizare!”
Constructorul Impresa Pizzarotti 
avansează  foarte greu la principalele 
structuri rutiere.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Cum să nu greşeşti
la Evaluarea Naţională
Sfaturi pentru elevi de la profesorul de 
matematică Sorin Borodi.  Pagina 6

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

POLITICĂ

Comisarul UE pentru migrație și cetățenie: 
„Româ nia va intra î n curâ nd î n Schengen”

EDUCAȚIE

Andonescu, către elevi: „Nu îmi mai 
trimiteți mesaje ca să vă spun subiectele” 

România va intra în curând 
în Spaţiul Schengen, iar nego-
cierile pentru ca românii să a-
jungă în SUA fără viză sunt şi 
ele la un pas de a fi  fi nalizate.

Dimitras Avramopoulos, co-
misarul UE responsabil pentru 
migraţie, afaceri interne şi ce-
tăţenie al Uniunii Europene, se 
afl ă la Bucureşti pentru reuni-
unea ministerială UE- S.U. A a 
miniştrilor Justiţiei şi Afaceri-
lor Interne.

După mai mulţi ani în care 
România a aşteptat intrarea în 
Spaţiul de liberă circulaţie, Di-
mitras Avramopoulos a anunţat 
că până la fi nalul mandatului 
actualei Comisii Europene, adi-
că 31 octombrie, România va in-
tra în Schengen.

„Aş vrea să transmit un me-
saj clar prietenilor noştri ro-
mâni că foarte curând Româ-
nia va deveni membră a spa-
ţiului Schengen. Fiind respon-
sabil din punct de vedere po-

litic pentru aceasta, am lucrat 
îndeaproape cu autorităţile ro-
mâne. România a îndeplinit 
toate obligaţiile. Mai sunt câ-
teva aspecte, mai ales tehnice, 
dar şi practice. Nu e o chesti-
une de timp, ci de a îndeplini 
toate detaliile rămase”, a spus 
comisarul UE.

Dimitras Avramopoulos a 
adus veşti excelente şi pentru 
românii care vor să călătoreas-
că în Statele Unite ale Americii 
şi a anunţat că în curând nu 
vom mai avea nevoie de viză.

„În ceea ce priveşte Visa 
Waiver, lucrăm la acest as-
pect şi am stabilit o coopera-
re cu SUA. Cred că nu este 
departe ziua în care vom re-
aliza acest lucru”.

România are un parteneriat 
strategic cu S.U.A., dar cu toa-
te astea cetăţenii ţării sunt prin-
tre puţinii din Europa care încă 
au nevoie de viză pentru a pu-
tea ajunge pe teritoriul S.U.A.

Ministrul Educaţiei a publicat 
pe pagina ministerului un mesaj 
video pentru elevii care sunt în 
perioada de examene. 

Ecaterina Andronescu a ţinut 
să le ceară elevilor să nu îi mai tri-
mită mesaje în care să-i solicite 
subiectele de la examene. În plus, 
Andronescu a remarcat că mesa-
jele elevilor au greşeli de ortogra-
fi e şi i-a atenţionat pe tineri.

„Dragii mei absolvenţi de gim-
naziu, astăzi sper că aţi avut o zi 
uşoară, o zi în care aţi dat primul 
examen din viaţa voastră la o dis-
ciplină importantă pentru fi ecare 
dintre voi, limba şi literatura româ-
nă. Subiectele au fost frumoase, su-
biectele v-au permis arătaţi că ştiţi 
carte şi de asemenea că puteţi să 
fi ţi creativi cu ceea ce aţi învăţat.

Peste o zi o să daţi un examen 
nou, un examen la matematică, o 
disciplină care ne construieşte gân-
direa algoritmică, rigoare modul în 
care gândim, ne ajută să ne struc-
turam ideile. Vă doresc să aveţi suc-

ces şi la matematică. În ziua de re-
paus pe care o aveţi mâine răsfo-
iţi ceea ce aţi făcut, încercaţi să vă 
mai uitaţi odată peste exerciţiile pe 
care le-aţi rezolvat cu profesorii 
voştri la clasă şi sunt sigură că veţi 
obţine şi la examenul de matema-
tică rezultate bune.

Foarte mulţi dintre voi mi-aţi 
trimis mesaje şi în aceste mesaje 
mi-aţi cerut să vă spun subiecte-
le. Nu mai trimiteţi mesaje cu a-
ceastă cerinţă, că fără îndoială nu 
am cum să fac lucrul acesta şi nici 
nu-l voi face niciodată. În acelaşi 
timp când scrieţi mesaje, fi ţi atenţi 
să nu mai faceţi greşeli de orto-
grafi e, pentru că asta mă supără 
şi supără pe oricine le vede, dar 
mai ales pe profesorii voştri de 
limba şi literatura română. Aveţi 
încredere în voi şi cu siguranţă 
veţi putea să daţi rezultate bune, 
rezultate corecte şi la examenul 
de bacalaureat. Vă doresc succes 
şi să aveţi încredere în voi!”, a 
transmis Ministrul Educaţiei.
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4 retaileri și 21 de furnizori, amendați 
de Consiliul Concurenței pentru fixarea prețurilor 
Amenzile se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro. Pagina 2

Adio Spital de Urgență!
Dă ncilă : „Nu mai sunt bani. Statul româ n nu î ş i permite”
Au trecut mai bine de 12 ani la anunţ area demară rii proiectului unui Spital Regional de Urgenţă la Cluj î nsă  pâ nă  acum nu a fost să pată  nici 
fundaţ ia clă dirii. După  anunţ ul fă cut de prim-ministrul Viorica Dă ncilă , ş ansele ca judeţ ul Cluj să  beneficieze curâ nd de un centru medical 
de urgenţă sunt tot mai mici. Cel mai probabil inaugurarea viitorului spital va avea loc abia prin anul 2030. Citiţi în paginile 2 şi 3 cum 
au promis politicienii de toate culorile un spital pentru Urgenţe şi cum scot proiectul din sertar înaintea fiecărei campanii electorale.

IMAGINI APOCALIPTICE PE CERUL CLUJULUI. Aşa s-a văzut furtuna de ieri după amiază din Floreşti. Fotografia, făcută în jurul 
orei 17:30, surprinde un nor deosebit de negru deasupra comunei Floreşti, în zona Şesul de Sus. Județul Cluj a fost ieri sub 
atenționare meteo Cod Portocaliu pentru descărcări electrice, averse torențiale de 35-40 l/mp, vijelii, în intervalul 17.35-18.30.
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Au trecut mai bine de 12 ani 

la anunţarea demarării pro-

iectului însă nici până în 

prezent nu a fost săpată fun-

daţia clădirii. După anunţul 

făcut marţi seara de prim-

minsitrul Viorica Dăncilă, 

şansele ca judeţul Cluj să 

benefi cieze în curând de un 

spital regional sunt tot mai 

mici. Cel mai probabil că 

inaugurarea viitorului cen-

tru medical va avea loc abia 

prin anul 2030.

Adio Spital Regional
de Urgenţă! Dăncilă:
„Nu mai sunt bani. Statul 
român nu îşi permite”

Premierul Viorica Dăncilă 

a declarat că nu mai sunt bani 

sufi cienţi pentru construirea 

spitalelor regionale.

Ea a afi rmat că în acest exer-

ciţiu bugetar nu au mai rămas 

bani sufi cienţi pentru constru-

irea celor trei spitale regionale 

plănuite şi că banii alocaţi au 

fost cheltuiţi pe documentaţie. 

Premierul a propus ca sumele 

necesare construirii spitalelor 

regionale să fi e accesate pe ur-

mătorul exerciţiu bugetar.

„Am avut o discuţie cu doam-

na comisar european Corina 

Creţu legată de cele trei spitale 

regionale. Pentru mine, ca pre-

mier, pentru Guvernul Români-

ei era foarte important să avem 

cele trei spitale. Pentru cele trei 

spitale a fost alocată suma de 

150 milioane euro. Toată docu-

mentaţia a fost 130 milioane de 

euro. Un spital este evaluat la 

460 milioane euro, astfel trei 

spitale se duceau la un miliard 

şi ceva de euro. Statul român 

nu îşi permite. Atât au costat, 

am vorbit cu doamna Corina 

Creţu ca din suma rămasă să 

facem studii de fezabilitate, do-

cumentaţia şi în următoarea pro-

iecţie bugetară să accesăm cele 

460 milioane de euro”, a decla-

rat Viorica Dăncilă.

Premierul a mai menţionat 

că se poartă discuţii ca unele 

spitale să fi e construite în par-

teneriate.

„Căutăm ca spitalul de la Con-

stanţa să îl facem împreună cu 

Guvernul din Turcia, căutăm ca 

alt spital să îl facem prin parte-

neriat public privat. Nu a fost in-

dolenţa Guvernului, nu a fost 

lipsa noastră de acţiune sau să 

nu vrem sa facem aceste spita-

le, dar asta e realitatea şi este co-

rect ca atunci când acuzi pe ci-

neva să ai toate cifrele reale”, a 

precizat premierul.

Spital abia în 2030

După declaraţia de marţi 

seara, Vioricăi Dăncilă, Alin 

Tişe, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, a criticat guver-

narea PSD afi rmând că cel mai 

devreme la Cluj vom avea spi-

tal regional abia în 2030.

Din declaraţiile doamnei 

primministru rezultă foarte clar 

că această construire a spitale-

lor se amână până după anul 

2025. De ce? Pentru că în rea-

litate ea ce ne spune? Spune 

că, din exerciţiul fi nanciar ac-

tual, sau alocat 150 de milioa-

ne de euro doar pentru SF şi 

studii, ceea ce înseamnă că pâ-

nă în anul 2020 se vor face doar 

aceste studii, respectiv docu-

mentaţii, şi abia din exerciţiul 

fi nanciar următor 20212027 

practic se va intra pe o eventu-

ală fi nanţare a construirii lor. 

Cu alte cuvinte, 2025 nu va pu-

tea fi  realizat, ca şi perioadă de 

fi nalizare vorbesc, un spital. 

Probabil că dacă se va obţine 

fi nanţarea până în anul 2025 

vom avea eventual în 2030 spi-

tal de urgenţă. Ne spun că, din 

cauza guvernării prooaste, nu 

au bani acuma să cofi naţeze în 

acest exerciţiu fi nanciar spita-

lele şi atunci le amână pe exer-

ciţiul fi nanciar viitor. Se gân-

desc că vor fi  alţii la guverna-

re şi vor trebui să găsească so-

luţii pentru ale face alţii. Nu a 

spus nimic nou. A mai spus 

minsitrul sănătăţii acest lucru 

în urmă cu 2 luni când am acu-

zato că în declaraţia respectivă 

ne duce în 20252030 şi uite că 

acum confi rmă şi primulminis-

tru. E modalitatea de a condu-

ce pe care PSDul o are. Alocă 

bani pentru a obţine voturi. Ui-

tă de investiţii uită de spitale 

în ideea că funcţionarii publici 

şi cei la care li sau mărit sala-

riile vor vota cu PSDul, iar cei 

care nu au funcţii de la stat şi 

nu sunt angajaţi la stat, nu sunt 

o prioritate pentru PSD. E mo-

dalitatea de a conduce pe care 

PSDul o are din 90. Face po-

meni, dă bani şi pe urmă cei 

care vin trebuie să găsească re-

surse să facă şi dezvoltarea ţă-

rii. Asta a făcut PSD-ul şi face 

mai departe. La doamna prim-

ministru nu ai ce să mai co-

mentezi pentru că, din păcate, 

e la un nivel de incompetenţă 

în care e foarte greu să mai s-

pui ceva, a declarat Alin Tişe 

pentru Monitorul de Cluj.

Potrivit proiectului, viitorul 

Spital Regional de Urgenţă Cluj 

urma să aibă 800 de paturi, 37 

de secţii medicale şi să dispu-

nă de un heliport.

Adio Spital Regional de      

Potrivit proiectului, viitorul Spital Regional de Urgenţă Cluj urma să aibă 800 de paturi, 37 de secţii medicale

Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie (ÎCCJ) a confi r-

mat defi nitiv încălcarea 

Legii concurenţei de către 

Parmalat România SA 

prin participarea la o 

înţelegere anticoncurenţi-

ală având ca obiect înţele-

geri pentru fi xarea preţu-

rilor între retaileri şi fur-

nizorii acestora şi a men-

ţinut amenda aplicată 

companiei, în valoare de 

269.852 lei (61.330 euro).

În 2015, Consiliul Concu-

renţei a sancţionat 25 de 

companii de pe piaţa comer-

cializării produselor alimen-

tare (4 retaileri şi 21 de fur-

nizori ai acestora) cu amenzi 

în valoare totală de 

154.029.538 lei (aprox. 35 

milioane euro) pentru fi xa-

rea preţurilor între retailerii 

Metro, Real, Selgros, Mega 

Image şi furnizorii acestora, 

în perioada 2005-2009.

Argus SA, Delaco Distribu-

tion SA şi Granddis SRL au 

recunoscut fapta şi nu au ata-

cat decizia Consiliului Concu-

renţei în instanţă, în timp ce 

restul companiilor au contes-

tat decizia de sancţionare. În 

cazul companiilor Albalact SA 

şi Prodlacta SA, ÎCCJ a con-

fi rmat defi nitiv încălcarea Le-

gii concurenţei şi a menţinut 

valoarea amenzii aplicate, în-

să pentru Albalact amenda a 

fost redusă de la 2.199.507 lei 

la 1.777.380 lei.

4 retaileri şi 21 de furnizori, amendaţi 
de Consiliul Concurenţei pentru fixarea preţurilor
Amenzile se ridică la circa 35 de milioane de euro
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   Urgenţă la Cluj. Ne vedem în 2030!

Marius Nicoară Remus LăpuşanEmil BocAlin Tișe

Delegaţia Permanentă 

Teritorială a ALDE Cluj, 

întrunită în data de 

17.06.2019, a adoptat 

cu unanimitate de voturi 

Rezoluţia de susţinere 

a candidaturii preşedinte-

lui ALDE Călin Popescu- 

Tăriceanu pentru funcţia 

de preşedinte al României.

ALDE Cluj şi-au exprimat 

dorinţa de a susţine un viitor 

preşedinte capabil să îi uneas-

că pe români, un preşedinte 

cu adevărat european, care să 

facă faţă noilor provocări şi 

presiuni internaţionale şi si-

tuaţiei interne, din ce în ce 

mai infl amate.

ALDE Cluj consideră că 

România are nevoie de un 

preşedinte care să îşi cunoas-

că şi să îşi asume rolul con-

stituţional de moderator, de 

apărător al intereselor, drep-

turilor şi libertăţilor cetăţeni-

lor ţării sale. Această persoa-

nă este Călin Popescu-Tări-

ceanu, preşedintele ALDE, 

căruia membrii ALDE Cluj 

i-au cerut să îşi anunţe cât 

mai repede intenţia de a can-

dida şi să iniţieze toate de-

mersurile politice necesare 

pentru a benefi cia de o sus-

ţinere cât mai largă.

ALDE Cluj îl susţine pe Tăriceanu 
să candideze la Preşedinţia RomânieiA fost jefuit de către 

o femeie în timp ce dormea
O tânără din Turda a furat dintr-un camion lă-
sat deschis, în timp ce șoferul dormea înăun-
tru. Poliţiștii Biroului Ordine Publică Turda cer-
cetează o tânără de 22 ani din Turda, care, în 
noaptea de 18/19 iunie, ar fi sustras din cabi-
na unui camion staţionat în parcarea unui dep-
zit de produse alimentare din municipiul Turda, 
judeţul Cluj, lăsat neasigurat (geam deschis), 
în timp ce conducătorul auto dormea, un por-
tofel cu suma de 400lei și 10 euro, un telefon 
mobil și 2 pachete de ţigarete. Prejudiciul a 
fost recuperat parţial, pe numele celei în cauză 
fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub 
aspectul săvârșirii infracţiunii de furt.

Percheziții la Cluj într-un 
dosar de evaziune fiscală 
și spălare de bani
Poliţiștii din București pun în aplicare cinci 
mandate de percheziţie domiciliară în judeţe-
le Ilfov, Cluj și Teleorman, într-un dosar pri-
vind săvârșirea infracţiunilor de evaziune fis-
cală și spălarea banilor. Conform datelor și 
probelor administrate a rezultat presupunerea 
rezonabilă că, în perioada 2012-2014, bănui-
ţii, administratori ai mai multor societăţi co-
merciale, au înregistrat fictiv achiziţii de bu-
nuri, în valoare de circa 11.700.000 de lei, 
documentele justificative în cauză fiind emise 

de entităţi comerciale ce prezintă caracteristi-
cile unor societăţi de tip „fantomă”. Ulterior, 
cei în cauză ar fi transferat suma de aproxima-
tiv 8.600.000 de lei în conturile societăţilor 
respective, în scopul disimulării originii ilicite 
a acesteia și crearea unei aparenţe de legali-
tate a tranzacţiilor efectuate, în final sumele 
de bani fiind retrase în numerar de la banco-
mate sau de la ghișeul băncilor. Astfe, preju-
diciul cauzat bugetului de stat este estimat la 
3.500.000 de lei, iar suma supusă procesului 
de spălare a banilor este estimată la 
8.600.000 de lei. Persoanele implicate vor fi 
conduse pentru audieri la sediul Serviciului de 
Investigare a Criminalităţii Economice – 
Poliţia Sectorului 5, transmit poliţiștii.

Pe scurt

Proiectul de construire 

a unui spital regional 

de urgenţă a fost lansat 

în mandatul de preşedin-

te al Consiliului Judeţean 

Cluj al liberalului Marius 

Nicoară, începând din 

2004, fi ind vorba de o 

unitate care să deserveas-

că judeţele din Regiunea 

de Nord-Vest.

La începutul anului 2007 

în prag de campanie electo-

rală pentru alegereile din 

2008, Consiliul Judeţean 

Cluj, condus la acea vreme 

de Marius Nicoară, a intrat 

într-o asociere cu Primăria 

Apahida, care a cedat 15 

hectare de teren administra-

ţiei judeţene. Pe 12 hectare 

ar fi urmat să fie construit 

Spitalul Regional de Urgen-

ţă Cluj, o investiţie a Gu-

vernului României de 

220-280 de milioane de eu-

ro, iar pe restul ar fi fost 

atrase investiţii ale ANL, 

pentru medicii rezidenţi.

După ce Marius Nicoară a 

pierdut preşedinţia Consiliu 

Judetean Cluj în favoarea lui 

Alin Tişe (PD-L la acea vre-

me) a dorit stoparea proiec-

tului. Nicoară afi rma în iunie 

2008 că va solicita Biroului 

Politic Naţional al PNL, mi-

nistrului sănătătii Eugen Ni-

colăescu să îngheţe proiectul 

construirii unui Spital Regio-

nal de Urgenţă.

Îngheţarea proiectului ur-

ma să dureze până când Pri-

măria Cluj-Napoca ar fi  gă-

sit 12 hectare de teren pen-

tru schimbarea amplasamen-

tului destinat spitalului, ales 

de Nicoară.

„Autorităţile locale au 

obligaţia să ducă infrastuc-

tura acolo, dacă domnul Boc 

nu este de acord atunci nu 

are rost să începem să in-

vestim bani de la Guvernul 

României, dacă acea locaţie 

nu este dorită de adminis-

traţia portocalie de la Cluj", 

declara în 2008 Marius Ni-

coară în cadrul unei confe-

rinte de presă, făcând refe-

rire la faptul că dacă Emil 

Boc s-a opus proiectului, aşa 

va face şi Alin Tişe.

Într-un fi nal, cu Alin Tişe 

la CJ şi Emil Boc la guvern, 

locaţia viitorului Spital Regio-

nal a fost stabilită în Floreşti, 

pe un teren aparţinând Minis-

terului Apărării Naţionale. Ast-

fel, în 2012 edifi carea spitalu-

lui a fost din nou pe lista pro-

iectelor electorale.

În octombrie 2016 Minis-

terul Sănătăţii a primit de 

la Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj terenul de 14 hectare 

din Floreşti pe care trebuia 

construit, cu fonduri euro-

pene, Spitalul Regional de 

Urgenţă din Cluj

„Guvernul a demarat de-

mersurile pentru amplasa-

rea viitorului spital regio-

nal de urgenţă Cluj pe un 

teren de 144.000 mp, în Flo-

reşti, judeţul Cluj, pentru 

care a primit recomandarea 

experţilor tehnici din Co-

misia de elaborare a temei 

de proiectare privind Spi-

talele Regionale de Urgen-

ţă constituită prin ordin de 

ministru. Conform unui me-

morandum adoptat în şe-

dinţa de miercuri, 26 oc-

tombrie 2016, Secretariatul 

General al Guvernului va 

transmite o cerere către 

Consiliul Judeţean Cluj pen-

tru trecerea imobilului din 

domeniul public al judeţu-

lui Cluj în domeniul public 

al statului, în vederea dă-

rii în administrarea Minis-

terului Sănătăţii pentru re-

alizarea investiţiei”, se ara-

tă într-un comunicat remis 

presei în cotombrie 2016.

Un alt politician clujean 

care a defilat cu proiectul 

spitalului regional pe piept 

în campaniile electorale, 

Remus Lăpuşan este de pă-

rere că etapele edificării 

spitalului regional au fost 

parcurse. Totodată soci-

al-democratul

„Acolo sunt nişte etape 

care au fost parcurse şi cred 

că prea multe de discutat pe 

acest subiect nu ar mai fi . 

Dimpotrivă ar trebui să tre-

cem la fapte. E o prioritate. 

Toată lumea vrea să avem 

acest spital regional şi cred 

că discuţii şi promisiuni mai 

puţine şi acţiinea mai mult 

contează. Există SF-uri do-

cumentaţie. Am înţeles că 

încă nu sunt validate dar 

sperăm să se fi nalizez. Sun-

tem în 2019 dacă se fi nali-

zează anul acesta în 2020 se 

termină anul fi nanciar. Pâ-

nă atunci se pot face foarte 

mulţi paşi se paote să avem 

investiţia cuprinsă în viito-

rul buget fi nanciar şi de a-

semenea se poate face lici-

taţia. Ştiţi cum e cu licitaţi-

ile şi cât durează mai ales 

că aici este vorba de o lici-

taţie internaţională fi ind vor-

ba de o sumă foarte mare, 

licitaţie care poate sa fi e con-

testată. Eu m-aş bucura ca 

să avem în 2020 licitaţia fă-

cută pentru ca proiectul să 

înceapă efectiv, a afi rmat Re-

mus Lăpuşan.

Spitalul de Urgenţă Cluj, un proiect adus în faţa alegătorilor în fiecare campanie electorală
Mai toţi politicienii de pe Someş, fie ei de dreapta, fie de stânga au promis că vor construi un spital regional
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„Încuviinţaţi-mi să încep cu 

o mică istorioară. Erau anii 

mei de pe urmă ai dictatu-

rii comuniste, când toate 

produsele de bază se raţio-

nalizaseră şi spectrul dia-

bolic al înfometării domnea 

ameninţător în sânul fi ecă-

rei familii, în fi ecare oraş.”

Într-un bloc cenuşiu din-

tr-una din marile urbe ale Ro-

mâniei, într-o seară blândă de 

august, o familie de români 

găzduia la cină un cuplu de 

americani. Americanii, turişti, 

se opriseră pentru două zile 

şi în România şi printr-o cu-

noştinţă comună care le era 

şi traducătoare, ajunseseră să 

servească cina în apartamen-

tul acestei familii obişnuite. 

Ştiau şi românii, ştiau şi ame-

ricanii că, dincolo de această 

seară, cel mai probabil nu se 

vor mai revedea niciodată. Fa-

milia de români nu vorbea o 

boabă de engleză şi le-ar fi  

fost deci peste puteri să păs-

treze legătura cu străinii.

Odată cina isprăvită, pe 

drumul de întoarcere la hotel, 

cuplul de americani – nedu-

meriţi oarecum – o chestio-

nează pe trăducătoare: „Din 

auzite, ştiam că în România 

oamenii sunt în lipsă, că pro-

dusele de bază sunt greu de 

găsit, că ameninţarea foame-

tei domneşte peste tot... însă 

iată, în această seară, la a-

ceastă familie de oameni obiş-

nuiţi, ne-am răsfăţat cu felu-

rite produse culinare care de 

care mai gustoase şi în speci-

al cu carne din belşug, care 

din ce am auzit este produsul 

cel mai puţin accesibil. Cum 

este posibil aşa ceva? Cum se 

împacă ceea ce am auzit noi 

cu realitatea căreia i-am fost 

martori în această seară?”

Traducătoarea, o doamnă 

fi nă pe la 40 de ani, profesoa-

ră de engleză la singura cate-

dră de liceu a oraşului, le-a 

răspuns dulce însă cu un zâm-

bet trist. „Pentru că produse-

le pe care le-aţi servit în a-

ceastă seară, în special cele 

din carne, au fost întreaga lor 

raţie pe o lună de zile!”

Lacrimi de emoţie, 
lacrimi amare

Am avut şansa să aud a-

ceastă istorisire în anul 2001, 

primul meu an de studii la 

New York, din gura unei din-

tre cele două persoane care 

vizitaseră România acelor ani 

tulburi. La fi nalul istorisirii 

mă podidiseră lacrimile. Ob-

serv, uşurat, că şi pe doamna 

care-mi povestise această în-

tâmplare. Împărtăşind împre-

ună acest moment emoţio-

nant, uniţi de memoria vie a 

unui act simplu de căldură 

umană – de exemplul trium-

fului iubirii asupra fricii – am 

realizat cu o nespusă bucu-

rie că eram atât de mândru 

să fi u român. Un gest normal 

al unor oameni simpli, pier-

dut în vâltoarea anilor, rămă-

sese totuşi viu în inima aces-

tei fi inţe de alt neam. Pute-

rea lui, aparent nemuritoare, 

o făcea să mă privească – un 

băiat total străin de respecti-

va situaţie – cu un respect şi 

o consideraţie deosebite.

Am trăit însă şi momente, 

în aceeaşi ani de studenţie, în 

care mi-a fost dat să gust un 

alt tip de emoţie. Întâlneam 

des români care, după trei luni 

de locuit în State uitau „să 

vorbeşte româneşte” şi cu fi -

ecare ocazie pe care o aveau, 

aruncau cu noroi în propria 

ţară – văicărindu-se cu obsti-

naţia specifi că laşilor – ase-

meni unei primate fără min-

te care la vârsta majoratului 

îi întoarce un dos de palmă 

la maică-sa „să ştie cine-i şe-

fu`!”. Nu-şi dădeau seama bie-

ţii „bizonici” că un străin te 

evaluează în primul şi în pri-

mul rând în funcţie de respec-

tul pe care îl ai pentru pro-

pria-ţi obârşie, pentru pămân-

tul care te-a odrăslit. Dacă tu 

îţi vorbeşti ţara de rău, oare 

ce fel de om poţi fi ? Bun?

Abia atunci când am întâl-

nit şi români care (întâmplân-

du-se să nu ştie de la început 

că tot român sunt şi eu) îmi 

vorbeau atât de frumos şi cu 

atâta dragoste despre ţara lor 

– alintându-o, asemeni unei iu-

bite, ca fi ind cel mai pufos loc 

de pe pământ – am înţeles că 

faţă de cei care-şi vorbeau ţa-

ra de rău nu simţeam decât o 

mare milă. Mi-am promis atunci 

şi acolo să nu fac acest lucru 

niciodată. Nu-l faceţi nici voi, 

iubiţii mei! Dacă ai respect şi 

dragoste pentru ea, ţara te va 

răsplăti şi te va face, peste mă-

sură, mândru că eşti român. Îţi 

promit acest lucru!

„Ce om poți fi
dacă îți vorbești
țara de rău?”
Marius este închis pentru 8 ani în temnițele Chinei comuniste. 
Monitorul de Cluj  vă prezintă, în serial, frământările, gândurile 
și sfaturile lui Marius pentru milioanele de oameni care se zbat 
pentru un trai decent în România

Consiliul Judeţean Cluj 

se pregăteşte să achiziţi-

oneze un stand persona-

lizat de informare turis-

tică care se ridică la 

suma de peste 9.500 

euro (fără TVA).

Potrivit caietului de sar-

cini, standul personalizat de 

informare turistică de exteri-

or şi interior, care are ca ter-

men de livrare data de 24 iu-

lie 2019, este „necesar în evi-

denţierea simultană a identi-

tăţii destinaţiei turistice şi ac-

tivităţii de profi l desfăşurate 

de serviciul Centrul Naţional 

de Informare şi Promovare 

Turistică Cluj”. Acesta trebu-

ie să fi e „atractiv şi original”, 

„deschis publicului şi interac-

tiv”, „uşor de montat şi de-

montat direct de către bene-

fi ciar”, respectiv „bine ilumi-

nat şi pretabil atât în mediul 

indoor, cât şi outdoor”.

Standul, care ar urma să 

fie construit din aluminiu, 

„modular şi rezistent”, va 

trebui să asigure acomoda-

rea a minim 5 persoane în 

interiorul acestuia. Terme-

nul de garanţie fixat în ca-

ietul de sarcini este de 2 ani 

de la data recepţiei, urmând 

să fie utilizat la târgurile de 

turism şi alte manifestări ex-

poziţionale la care partici-

pă reprezentanţii CJ Cluj. În 

2018, în judeţul Cluj au ajuns 

peste 652.700 de turişti, po-

trivit datelor furnizate de 

Institutul Naţional de Sta-

tistică (INS), de două ori 

mai puţini decât în Constan-

ţa (1,312 milioane) sau Bra-

şov (1,363 milioane).

„În acest sens se doreşte 

realizarea unui stand expo-

ziţional personalizat care să 

reprezinte imaginea destina-

ţiei Cluj şi prin intermediul 

căruia să fi e sprijinită pune-

rea în valoare în mod unitar 

şi dinamic a patrimoniului 

turistic al judeţului Cluj”, se 

mai arată în caietul de sar-

cini al proiectului pentru ca-

re forul judeţean pune la bă-

taie 45.000 lei (fără TVA).

CJ Cluj dă 9.500 de euro
pe un stand turistic personalizat
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a 

inaugurat banda dedicată 

transportului în comun 

din cartierul Gheorgheni.

Astfel, noua bandă este o 

continuare a celei care s-a dat 

în folosinţă în luna aprilie pe 

Bulevardul Nicolae Titulescu, 

pe tronsonul dintre strada Sep-

timiu Albini şi Piaţa Cipariu. 

Aceasta se conectează cu ban-

da dedicată pentru autobuze 

şi biciclete deja existentă, ca-

re leagă Piaţa Cipariu cu Bu-

levardul 21 Decembrie 1989.

„Începând de astăzi 

(n.red. marţi) practic, func-

ţionează în integralitate ban-

da dedicată pentru transpor-

tul în comun din Gheorgheni, 

de la Interservisan până pe 

strada Memorandumului, adi-

că pe un tronson de circa 3 

km. Cu această ocazie se re-

duce timpul de deplasare al 

cetăţenilor, de la aproxima-

tiv 18 minute cât ai face cu 

maşina, la doar 9 minute cu 

autobuzul. Acest tronson de-

serveşte 6 linii de transport 

în comun, ajută clujenii să 

ajungă în timp normal, fără 

a sta la cozi în trafi c, în ma-

şină”, a precizat edilul.

Municipalitatea susţine că 

extinderea benzilor dedicate 

pentru autobuze face parte 

din amplul proiect al Primă-

riei care vizează prioritizarea 

transportului în comun. Pro-

gramul va continua şi în alte 

zone din municipiul Cluj-Na-

poca, oferă asigurări Emil Boc.

„Acest proiect al extinde-

rii liniilor dedicate va conti-

nua în oraş şi pe alte rute, în 

alte cartiere, astfel încât prin 

prioritizarea transportului în 

comun să dăm şansa cetăţe-

nilor să ajungă mai repede în 

locul în care doresc. Repet, 

prin asigurarea calităţii trans-

portului în public: autobuze 

electrice, autobuze şi troilei-

buze moderne, cu aer condi-

ţionat, Wi-Fi, siguranţă şi tot 

ceea ce înseamnă tranport 

public modern. Mulţumesc 

clujenilor pentru că folosesc 

transportul public şi îi încu-

rajez să o facă în continua-

re!”, afi rmă primarul muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Banda dedicată din Gheorgheni s-a extins: 
„Mulţumesc clujenilor pentru că folosesc transportul în comun!”

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

La finalul săptămânii 

trecute, reprezentanţii 

Asociaţiei Pro 

Infrastructură (API) 

au efectuat o vizită 

pe lotul 1 al Autostrăzii 

A10 Sebeş-Turda, între 

nodurile Alba Iulia 

Nord şi Sebeş. Ceea 

ce au găsit pe şantier 

nu i-a mulţumit deloc 

pe aceştia.

Potrivit API, constructo-

rul Impresa Pizzarotti avan-

sează foarte greu la princi-

palele structuri rutiere şi la 

relocarea reţelelor electrice 

din nodurile Sebeş şi Alba 

Iulia Nord, mobilizarea în 

teren pe tronsonul cu o lun-

gime totală de 17 km fiind 

mai mult decât nesatisfăcă-

toare, lucru de altfel ne-

schimbat în ultimul an. Cu 

toate acestea, ministrul 

Transporturilor, Răzvan Cuc 

se declară „foarte mulţu-

mit”, promiţând – irespon-

sabil, spun reprezentanţii 

ONG-ului – că întreg secto-

rul va fi inaugurat la fina-

lul acestui an.

„Observăm totuşi ceva 

nou: domnul Cuc a preluat 

solicitarea noastră făcută în-

că de anul trecut, şi anume 

deschiderea circulaţiei în no-

dul Sebeş folosind mai întâi 

bretelele scurte care leagă 

A10 de giratoriile existente. 

«Ministrul» poate de pe acum 

să adauge şi acest termen la 

lunga listă de promisiuni ne-

respectate. Nu există nici cea 

mai mică şansă ca nodul Al-

ba Iulia Nord să mai fi e fi -

nalizat în 2019!”, susţine 

Asociaţia Pro Infrastructură.

Statul, apt doar 
de „răţoieli în presă”!

Cei de la API dezvăluie că 

Nodul Alba Iulia Sud este blo-

cat de o groapă de gunoi, iar 

ofi cialii Companiei Naţiona-

le de Administrare a Infras-

tructurii Rutiere (CNAIR) nu 

au găsit încă o soluţie de re-

zolvare, cu toate că au trecut 

deja mai mult de 4 ani şi ju-

mătate de la startul contrac-

tului. Astfel, şansele pentru 

o inaugurare parţială (8 din 

cei 17 km în 2019) se reduc 

drastic pe zi ce trece.

„Solicităm din nou ofi cia-

lilor din CNAIR să se implice 

activ alături de Transelectrica 

pentru relocarea reţelelor de 

electricitate de pe şantier! Cât 

despre mobilizarea antrepre-

norului general, pare inutil să 

mai cerem încă o dată Com-

paniei de Drumuri să impul-

sioneze ritmul de execuţie 

conform contractului asumat. 

Răţoielile în faţa presei par a 

fi  singurele măsuri pe care 

statul arată că le poate lua...”, 

afi rmă reprezentanţii API.

Autostrada Sebeş-Turda, 
o serie de promisiuni neonorate: 
„Nicio şansă de finalizare!”

Autostrada A10 Sebeș-Turda traversează judeţele Alba 
și Cluj, având o lungime totală de 70 km. Aceasta ar ur-
ma să lege autostrăzile A1 și A3, în condiţiile în care ar 
fi trebuit finalizată încă din 2016! Șoseaua este împărţi-
tă în 4 loturi:

Lot 1 (17,00 km): de la intrarea pe autostradă în Sebeș 
până la Pârâul Iovului, constructori: asocierea SC 
Impresa Pizzarotti & C SpA – SC Pomponio SRL 
(541.739.137 lei fără TVA);

Lot 2 (24,25 km): de la Pârâul Iovului până la intrarea 
în Aiud; constructori: asocierea Aktor SA – SC 
Euroconstruct Trading SRL (549.332.494 lei fără TVA);

Lot 3 (12,45 km): de la intrarea în Aiud până la nodul 
de la Decea, constructori: asocierea Tirrena Scavi SpA, 
Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A. 
(420.511.921 lei fără TVA);

Lot 4 (16,30 km): de la nodul Decea până în Turda, 
constructori: asocierea Porr Construct SRL, Porr Bau 
GmbH (470.004.894 lei fără TVA).

70 km ce trebuiau să fie gata 
în urmă cu trei ani

RĂZVAN CUC | ministrul Transporturilor

„Lotul 1 va fi  gata la sfârşitul anului, va fi  dat în 
circulaţie total. (...) Nu cred că avem nevoie ca în 
România să avem antreprenori care să aibă 
nevoie de traducători şi să trebuiască să ne 
explice că nu sunt utilaje. Vedem cu toţii ce se 
întâmplă pe acest şantier“

www.monitorulcj.ro

Mobilizarea în teren pe tronsonul cu o lungime totală de 17 km este mai mult decât nesatisfăcătoare, 
lucru neschimbat în ultimul an.
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Abandonul şcolar (rata 

de părăsire timpurie 

a şcolii) a ajuns pentru 

prima dată în ultimul dece-

niu la 16,4%, cel mai mic 

procent din ultimii zece 

ani, potrivit Eurostat.

România a avut în ulti-

mii ani rate foarte mari ale 

abandonului şcolar (rata de 

părăsire timpurie a şcolii), 

ajungând la un vârf de 19,3% 

în 2010. În 2018, în schimb, 

abandonul şcolar (16,4%) 

a coborât cu aproape două 

procente faţă de 2017 

(18,1%). Este cel mai mic 

procent al abandonului şco-

lar din ultimul deceniu.

România avea, în 2017, al 

treilea cel mai ridicat procent al 

abandonului şcolar din Uniu-

nea Europeană.

Abandonul şcolar în Uniu-

nea Europeană a fost în medie 

în scădere continuă, constantă, 

de la 14,2% în 2009, la 10,6% 

în 2018. România ocupă locul 

al treilea din coadă, cifre mai 

mari ca noi ale abandonului şco-

lar sunt în Spania (17,9%) şi 

Malta (17,5%).

În Transilvania unul din 5 

elevi abandonează şcoala. Cro-

aţia este ţara cu cel mai mic pro-

cent de copii care pleacă din 

şcoală înainte de terminarea ei, 

doar 3,1% media naţonală.

Peste 277.600 de tineri cu 

vârstele între 18 şi 24 de ani 

au abandonat şcoala şi nu s-au 

mai dus niciodată la liceu sau 

la şcolile profesionale, plecând 

din timpul sau imediat după 

gimnaziu. Abandonul şcolar 

din România este al treilea cel 

mai mare din Europa.

Cele mai importante mo-

tive ale abandonului şcolar 

sunt cele care ţin de fami-

lie (decizia aparţine famili-

ei), de sănătate (am fost ne-

voit să renunţ) sau alte mo-

tive. Numărul celor care au 

răspuns aşa trece de 85.900 

de tineri între 18 şi 24 de 

ani, potrivit Eurostat.

Abandonul şcolar a scăzut la 16,4% în 2018

Profesorul de matematică 

Sorin Borodi a scris câteva 

sfaturi pentru adolescenţii 

care susţin joi, pe 20 iunie, 

proba scrisă la matematică.

Sorin Borodi, profesor din 

Dej, este cel care a adunat su-

biectele de matematică de la 

examenele de intrare în liceu 

din 1950 până în prezent şi le-a 

noat în funcţie de difi cultate, 

apoi le-a comparat. El a trans-

mis câteva sfaturi esenţiale pen-

tru ca elevii să treacă cu bine 

de examenul la matematică a 

Evaluării Naţionale.

Ce trebuie să ai la tine la exa-

men, pregătirea din timp

„Pregăteşte-ţi cel puţin cu o 

zi înainte de examen o listă cu 

cele necesare: cartea de iden-

titate, 2-3 pixuri cu aceeaşi nu-

anţă de albastru, instrumente 

geometrice, creion, radieră. Ia 

cu tine o sticlă de apă (de pre-

ferinţă plată), batiste de hârtie. 

Fii atent la alimentaţia din zi-

ua premergătoare examenului 

şi, mai ales, din dimineaţa zi-

lei examenului. Nu mânca nici 

mai mult, nici mai puţin ca în 

alte zile. Îmbrăcămintea să fi e 

cât mai comodă. De evitat cra-

vata şi alte accesorii”, îi sfătu-

ieşte Sorin Borodi pe elevi, po-

trivit edupedu.ro.

Ce trebuie să faci 
în ziua examenului

Profesorul a oferit câteva 

sfaturi şi pentru ziua exame-

nului, în clasă, în momentul 

primirii subiectului:

„Ai primit subiectul. Citeş-

te-l calm, în întregime. Începe 

apoi rezolvarea cu subiectul I. 

Pe ciornă, cel mai bine. Aten-

ţie la subiectul I la transcrie-

rea răspunsurilor de pe ciornă 

pe foaia de examen. Au fost 

cazuri de inversări ale răspun-

surilor! Ai un exerciţiu cu un 

interval? Fii atent dacă este 

deschis sau închis! Continuă 

apoi cu subiectul II. La II.1 nu 

uita să faci notaţiile! La pro-

blemele la care simţi că te de-

păşesc, scrie măcar formula, 

dacă este cazul. Vei primi punc-

te pentru ea. Dacă simţi că o 

problemă s-ar rezolva cu o ecu-

aţie sau un sistem şi nu răz-

beşti, în schimb crezi că ai pu-

tea să o rezolvi folosind o me-

todă din clasele I-IV, nu ezita 

să o foloseşti. La problema II.4, 

dacă trebuie să reprezinţi gra-

fi cul funcţiei, nu uita să tra-

sezi dreapta! Au fost cazuri 

frecvente de elevi care au re-

prezentat corect punctele şi… 

au uitat să le unească. Dacă 

la un exerciţiu nu găseşti re-

zolvarea oricâte eforturi faci, 

dar găseşti răspunsul prin în-

cercări, scrie-l pe foaia de exa-

men, vei primi puncte pentru 

el. În special la problemele de 

geometrie, nu uita să justifi ci 

afi rmaţiile: de ce acel patrula-

ter este romb? Sau de ce acel 

triunghi este isoscel? Dacă uti-

lizezi în rezolvare o anumită 

teoremă, să nu uiţi să-i amin-

teşti numele. În general, tim-

pul nu a fost niciodată o pro-

blemă la proba de matemati-

că. Aşadar, nu intra în panică 

în această privinţă, nu este ca-

zul”, a transmis profesorul.

O situaţie specială se pe-

trece an de an la cele două 

probleme de la subiectul III

„În special elevii de nivel 

mediu au tendinţa să nu abor-

deze aceste două probleme 

sau să le abordeze extrem 

de superfi cial. Deseori pe ba-

za unei prejudecăţi, că aces-

te probleme sunt sigur gre-

le. Dar, în realitate, se intâm-

plă adesea ca punctul a, une-

ori chiar şi b de la aceste 

probleme să fi e elementar, 

la nivelul celor de la subiec-

tul I: o arie sau un perime-

tru”, a explicat Borodi.

Fără panică şi cu atenţie 
sporită

„Înainte de a preda lucrarea, 

reciteşte cu atenţie. Nu ezita să 

faci completări, dacă este cazul. 

Desenele să le realizezi cu cre-

ionul; notaţiile le poţi face şi cu 

pixul. Nu cumva să uiţi la su-

biectele II şi III să transcrii re-

zolvările complete de pe ciornă 

pe foaia de examen. Dacă ai gre-

şit un cuvânt sau o relaţie, şter-

ge cu o linie orizontală, nu fa-

ce x-uri sau alte semne. Dacă 

ţi se pare greu subiectul, nu 

intra în panică! Gândeşte-te că 

e greu pentru toţi elevii, nu 

numai pentru tine”, a mai com-

pletat Sorin Borodi.

Cum să nu greșești 
la Evaluarea 
la Matematică 
Sfaturi pentru elevi de la profesorul Sorin Borodi
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Clujenii doresc vacanţe 

fără stres, aşa că, de cele 

mai multe ori, preferă 

să aleagă destinaţii care 

funcţionează pe principiul 

all-inclusive. Mâncare 

şi băutură la discreţie, 

la preţuri cât mai mici.

S-a dat startul la sezonul 

estival, iar în următoarele 

luni, clujenii fug din oraş şi 

se retrag în ţări străine. Cu 

toate că sunt persoane care 

ies din ţară pentru a vizita, 

mulţi clujeni preferă como-

ditatea unui all-inclusive, 

iar destinaţiile preferate sunt 

Turcia, Grecia şi Egipt, în a-

ceastă ordine.

„În continuare, majoritatea 

vor all-inclusive”, a spus Ama-

lia Boboc, agent de turism.

Încă există oferte

Însă majoritatea îşi iau 

pachtele de la agenţiile de 

turism din timp, iar pentru 

cei nehotărâţi, în acest mo-

ment, ofertele sunt destul 

de sărăcăcioase.

„Încă se mai găsesc bilete, 

în proporţie de 30-40%, fi ind-

că s-au mai suplimentat zbo-

rurile”, a completat Amalia.

În general, pachetele 

agenţiilor de turism includ 

biletele de avion tip char-

ter, taxele de aeroport, ba-

gajele, cazarea pe 7 sau 14 

nopţi, mâncarea în funcţie 

de preferinţele turiștilor,  

transportul de la şi înspre 

aeroport. Unele pachete in-

clud chiar şi asigurările de 

călătorie.

Clujenii sunt curioşi şi în 

ceea ce priveşte o vacanţă 

în Spania, însă preţurile 

mari din această ţară îi fac 

de obicei să aleagă o altă 

destinaţie.

Printre clujeni sunt însă 

şi persoane care doresc să 

aibă parte de cât mai mul-

tă activitate în concediu şi 

să viziteze cât mai multe 

obiective. În acest sens sunt 

preferate citi break-urile, ex-

cursii scurte, de doar câte-

va zile. În acest sens, des-

tinaţiile preferate fiind Bar-

celona, Roma, Veneţia, Ci-

pru, Milano.

Cum preferă românii 
să meargă în vacanţă?

Conform unei analize re-

alizate de Picodi, s-a dove-

dit că majoritatea români-

lor preferă vacanţele petre-

cute în ţară, în procentaj de 

53%, iar 47% dintre româ-

nii preferă să îşi petreacă 

concediul în străinătate.

Oraşele cele mai des vi-

zitate din ţară sunt: Con-

stanţa, Braşov şi Vama Ve-

che, iar cele mai populare 

destinaţii de concediu din 

afara tării alese de români 

sunt: Grecia, Turcia, Spa-

nia, Bulgaria, Germania.

Majoritatea românilor 

aleg să meargă în concediu 

în timpul sezonului de vârf, 

40% dintre români. Peri-

oada din afara sezonului 

de vârf (39%) îşi câştigă 

fanii destul de rapid în în-

treaga lume, dar şi în Ro-

mânia, deoarece permite 

vizitarea atracţiilor turisti-

ce populare în condiţii me-

teo acceptabile şi la pre-

ţuri mult mai accesibile. 

Restul de 21% dintre ro-

mâni declară că preferă să 

călătorească când preţuri-

le sunt minime, indiferent 

de vremea destinaţiei.

Câţi bani sunt dispuşi 

românii să plătească pen-

tru concediu? Potrivit re-

zultatelor sondajului reali-

zat de Picodi, românii chel-

tuiesc în medie 1.769 de 

lei de persoană. 9% dintre 

români au declarat că nu 

încearcă să economisească 

de-a lungul vacanţei, pe 

când restul folosesc meto-

de ingenioase de a cheltui 

cât mai puţini bani.

De asemenea, se pare că 

românii sunt adepţii călăto-

riilor cu durata de şedere de 

o săptămână (50%). Un pro-

centaj de 26% alocă mai pu-

ţin de o săptămână pentru 

concediu, iar 24% acordă 

vacanţei de la două săptă-

mâni în sus. Pe de altă par-

te, 34% merg în concediu o 

dată pe an, pe când 53% au 

posibilitatea să se bucure de 

concediu de două ori pe an 

sau chiar de mai multe ori. 

Procentajul persoanelor ca-

re au răspuns că merg în 

concediu mai puţin de o da-

tă pe an este de 13%.

Cu cine aleg românii să 

îşi petreacă concediul? Răs-

punsul majoritar este fami-

lia (37%) sau partenerul 

de viaţă (38%), pe când 

22% călătoresc cu un pri-

eten iar 3% preferă să că-

lătorească singuri.

A venit căldura, începe sezonul vacanţelor!
Care sunt destinaţiile preferate de clujeni în vara anului 2019?

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Trupa de Teatru Liber 

Imago, a Casei de 

Cultură a Studenţilor 

din Cluj-Napoca, a parti-

cipat în weekendul care 

tocmai a trecut la 

un festival de teatru stu-

denţesc tocmai în Galaţi. 

De acolo, au venit 

cu numeroase premii.

Trupa de teatru clujeană 

a participat cu spectacolul 

„Mora” la Festivalul Naţio-

nal de Teatru Studenţesc 

”ACTFEST” – Galaţi, desfă-

şurat în perioada 14-16 iu-

nie 2019! „Mora” este un tea-

tru colaj, cu fragmente din 

texte de Matei Vişniec şi Ni-

coleta Poenar, care de ase-

menea a regizat spectacolul. 

Co-regizori au fost Diana Du-

mitrache, Sergiu Robert Pop 

şi Alexandru Pavîlcu.

„Până la urmă, toţi trăim 

într-un cerc. Un spaţiu închis 

cu o singură intrare şi o sin-

gură ieşire. Totul în rest e re-

petiţie, un ritual de non-sen-

suri prin care sperăm să ne eli-

berăm dintr-un destin prede-

fi nit, mereu acelaşi – Sir John, 

siroh, siroj, moj, moja, cojar, 

mojar, mozaic, mortar, mora”, 

este descrierea spectacolului.

În cadrul festivalului de 

la Galaţi, trupa de teatru 

Imago a luat marele premiu 

al festivalului. De aseme-

nea, artiştii au fost recom-

pensaţi pentru talentul lor 

cu premii la categoria Inter-

pretare, secţiunea Amatori.

Premiul pentru cel mai 

bun actor în rol principal a 

fost luat de Ionel Rareş Tă-

maş, premiul pentru cel mai 

bun actor în rol secundar – 

Alexandru Pavîlcu, iar Ni-

coleta Poenar a primit pre-

miul pentru.

Spectacolul „Mora” a avut 

premiera în luna mai, în ca-

drul Festivalului Naţional 

„Zilele Imago”.

Festivalul, afl at la cea de-a 

VII-a ediţie, a adunat trupe 

de teatru studenţesc din 7 

centre universitare, Iaşi, Bra-

şov, Cluj-Napoca, Piteşti, Bu-

cureşti, Ploieşti şi Galaţi.

Distribuţia: Alexandru Pa-

vîlcu, Sergiu Robert Pop, 

Mădălin Balint, Andreea Ba-

nu, Maria Rădulescu, Ionel 

Rareş Tămaş, Diana Dumi-

trache, Lena Baciu

Trupă de teatru studenţească 
din Cluj, premiată la Galaţi

Actorii din cadrul spectacolului „Mora”, membrii trupei Imago.

Hotelul Profi  Beach din Grecia
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Sonda europeană Juice, 

care va avea misiunea 

de a studia planeta Jupiter 

şi sateliţii acoperiţi cu 

gheaţă ai acesteia, va fi  lan-

sată în 2022 de o rachetă 

Ariane, posibil cu un lansa-

tor din gama Ariane 6, 

a anunţat luni Agenţia 

Spaţială Europeană (ESA), 

citată de AFP.

În prima zi a Salonului 

internaţional de aeronautică 

şi industrie spaţială, organi-

zat la Bourget, ESA a sem-

nat un contract cu compa-

nia Arianespace pentru a de-

mara această ambiţioasă mi-

siune de explorare.

„Vom utiliza fi e actuala 

rachetă Ariane 5, fi e lansa-

torul de nouă generaţie Ari-

ane 6” (în versiunea A64, cu 

patru propulsoare), a preci-

zat preşedintele executiv al 

Arianespace, Stephane Isra-

el. „Vom lucra la ambele lan-

satoare şi imediat ce compa-

tibilitatea lui Ariane 6 va fi  

stabilită, vom putea să fa-

cem trecerea către noul lan-

sator, dacă ESA va fi  de 

acord”, a adăugat el.

Sonda Juice (JUpiter ICy 

moons Explorer), ce va fi  lan-

sată la jumătatea anului 2022 

din Guyana Franceză, va că-

lători timp de şapte ani şi ju-

mătate în spaţiu, benefi ciind 

de impulsurile gravitaţiona-

le furnizate de Terra, Venus 

şi Marte, înainte de a ajunge 

în proximitatea lui Jupiter.

Sonda se va plasa pe o or-

bită în jurul uriaşei planete 

gazoase în octombrie 2029. 

Juice va rămâne pe acea or-

bită timp de trei ani pentru 

a monitoriza planeta Jupiter 

şi pentru a realiza studii apro-

fundate ce vizează trei din-

tre cei mai mari sateliţi în-

gheţaţi ai acesteia (Ganyme-

de, Europa şi Callisto), care 

au potenţialul de a deţine 

oceane interne sub calotele 

lor de gheaţă.

„Juice va avea o impor-

tanţă capitală pentru a de-

termina potenţialul locuibil 

al corpurilor cereşti ce pre-

zintă oceane potenţiale, din-

colo de planeta noastră”, a 

subliniat Gunther Hasinger, 

directorul departamentului 

de programe ştiinţifice din 

cadrul ESA.

Dacă acest calendar se va 

derula conform aşteptărilor, 

misiunea ar trebui să se în-

cheie în iunie 2033.

O altă veste bună pentru 

racheta Ariane 6, al cărei zbor 

inaugural este prevăzut pen-

tru 2020: compania america-

nă de comunicaţii Viasat, ca-

re ar trebui să lanseze unul 

dintre sateliţii săi ViaSat-3 cu 

o rachetă Ariane 5, a optat 

pentru un model Ariane 64, 

„pentru a profi ta de o plasa-

re pe orbită ce va permite o 

ascensiune mai rapidă”, a 

anunţat Stephane Israel.

„De aceea, Viasat ar putea 

să folosească Ariane 6 încă din 

2021, devenind astfel primul 

client comercial care va folosi 

Ariane A64”, a adăugat el. Ope-

ratorul de sateliţi Eutelsat „a 

semnat deja contracte de lan-

sare cu A64, dar acestea vor fi  

implementate mai târziu”, a re-

amintit Stephane Israel.

Pentru Dave Ryan, preşe-

dintele Diviziei Spaţiu şi Re-

ţele Comerciale din cadrul 

Viasat, citat într-un comu-

nicat, „Ariane 64 este un 

lansator foarte competitiv, 

care integrează caracteris-

tici-cheie pentru a asigura o 

lansare fi abilă şi mai renta-

bilă a satelitului ViaSat-3”.

O rachetă va lansa sonda 
spaţială Juice spre Jupiter 
Aceasta va fi prima misiune spaţială europeană ce va avea 
ca destinaţie Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar

Autorităţile federale ame-

ricane au anunţat marţi 

că au capturat circa 16 

tone de cocaină la bordul 

unui vapor în portul 

Philadelphia, pe râul 

Delaware, transmite AFP.

„Este una din cele mai im-

portante capturi de stupefi an-

te din istoria Statelor Unite”, 

a anunţat procurorul general 

al oraşului Philadelphia, Willi-

am McSwain. „O asemenea 

cantitate de cocaină ar putea 

ucide milioane de persoane”, 

a scris el pe Twitter.

Cocaina are o valoare pe 

piaţă de peste un miliard de 

dolari, potrivit biroului pro-

curorului. Membri ai echipa-

jului de pe vapor au fost ares-

taţi şi puşi sub acuzare, iar 

o vastă anchetă este în curs 

de desfăşurare. Drogul a fost 

descoperit în şapte containe-

re care se afl au pe cargoul 

MSC Gayane, cu direcţia Eu-

ropa, după ce anterior făcuse 

escale în Chile, Panama şi Ba-

hamas, potrivit presei locale.

Această captură intervine 

pe fondul confi scărilor record 

de stupefi ante în nord-estul 

Statelor Unite în ultimele luni, 

la Philadelphia, New York şi 

în New Jersey.

16 tone de droguri 
confiscate la bordul unui 
vas în protul Philadelphia

Un militar a decedat şi alţi 

trei au fost răniţi, luni 

seară, în Bulgaria în cursul 

unor lansări cu paraşuta în 

apropierea bazei aeriene de 

la Ceşneghirovo, lângă 

Plovdiv, în timpul unui 

exerciţiu anual desfăşurat 

sub comanda forţelor ame-

ricane în Europa, transmite 

marţi BTA, citând centrul 

de presă al Ministerului 

al Apărării bulgar.

Niciuna dintre victime nu 

este cetăţean bulgar.

Potrivit unor surse care au 

dorit să rămână anonime, ci-

tate de site-ul cotidianului 24 

Ceasa, un militar canadian a 

murit pentru că nu i s-a des-

chis paraşuta.

Cei trei militari răniţi fac 

parte din armata SUA şi au 

fost spitalizaţi cu fracturi.

Armata bulgară nu ia par-

te la acest exerciţiu, a de-

clarat o sursă din Ministe-

rul Apărării.

Exerciţiul 'Swift Response 

2019' se desfăşoară între 13 

şi 25 iunie în diferite locuri 

din Bulgaria, Croaţia şi Româ-

nia. La el participă în jur de 

5.600 de militari, printre ca-

re 1.495 de paraşutişti, din 

opt state NATO.

Un militar mort şi trei 
răniţi în cursul unor 
lansări cu paraşuta 

Peste 50 de municipalităţi 

germane şi-au declarat 

dorinţa de a prelua 

migranţi salvaţi din bărci 

în Mediterana, a anunţat 

marţi un purtător de 

cuvânt al Ministerului 

de Interne de la Berlin, 

citat de DPA.

Oraşele şi-au exprimat dis-

ponibilitatea în scris.

Săptămâna trecută, orga-

nizaţia umanitară germană 

Sea-Watch a salvat peste 50 

de persoane dintr-o mică bar-

că ce plutea în derivă în lar-

gul coastelor Libiei, dar gu-

vernul italian a împiedicat 

nava sa, Sea-Watch 3, să in-

tre în port.

Autorităţile italiene au per-

mis unui număr de 10 migranţi 

să debarce, printre care trei 

minori, două femei însărcina-

te şi doi bărbaţi bolnavi.

Sea-Watch a criticat guver-

nul german, acuzându-l că tra-

ge de timp în aşteptarea unei 

soluţii la nivelul întregii UE.

Potrivit purtătorului de cu-

vânt al Sea-Watch, Ruben Ne-

ugebauer, ministrul de inter-

ne Horst Seehofer blochează 

o soluţie.

El a cerut de asemenea o 

implicare amplă, coordonată 

de Comisia Europeană, a sta-

telor membre ale UE.

50 de oraşe din Germania 
vor să preia refugiaţi de 
pe bărcile din Mediterana

Un cap de lup de dimensi-

uni uriaşe, cu o vechime de 

32.000 de ani, având creie-

rul şi dinţii în stare bună 

de conservare, a fost desco-

perit în Siberia, a informat 

Academia de Ştiinţe locală, 

citată de APF.

Capul, acoperit cu o blană 

asemănătoare cu cea a unui 

mamut, a fost găsit de un lo-

cuitor, vara trecută, în ghea-

ţa perenă de la marginea unui 

râu din Iacuţia (Siberia Ori-

entală), potrivit unui comu-

nicat publicat în noaptea de 

joi spre vineri.

Prezentată la Academia de 

Ştiinţe din Iacuţia, descoperi-

rea a fost studiată de paleon-

tologii ruşi şi japonezi care au 

stabilit că este vorba despre un 

cap de lup din Pleistocen (Ca-

nis dirus), cu o vechime de 

32.000 de ani. Dimensiunea ca-

pului, cu lungimea de 41,5 cen-

timetri, este echivalentă cu ju-

mătate din corpul unui lup din 

prezent, care măsoară între 66 

şi 86 centimetri, se indică în 

acelaşi comunicat.

„Acest fapt ne-a permis să 

conchidem că lupul din Ple-

istocen era gigantic”. Capul 

are „creierul intact şi toţi din-

ţii conservaţi”. Ţesuturile şi 

blana sunt, de asemenea, pre-

cizează cercetătorii.

„Este prima dată când des-

coperim rămăşiţele unui lup 

din Pleistocen cu ţesuturi 

conservate”, a indicat Albert 

Protopopov de la Academia 

de Ştiinţe din Iacuţia, citat 

în comunicat.

„Îl vom compara cu lupii 

din ziua zi pentru a înţelege 

cum au evoluat”, a adăugat el.

Un cap de lup de gigantic cu o vechime 
de 32.000 de ani a fost descoperit în Siberia
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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 30.06.2019, 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/

Un studiu al organizaţiei 

ecologiste Greenpeace a 

descoperit microparticule 

de plastic în toate cele 13 

râuri analizate din Marea 

Britanie, unul dintre aces-

tea fi ind mai poluat decât 

„Marea insulă de gunoaie 

din Pacifi c”, relatează 

Press Association.

Studiul publicat de orga-

nizaţia de mediu a identifi -

cat particule de plastic cu di-

mensiuni sub 5 milimetri în 

treisprezece râuri analizate 

de pe teritoriul Marii Brita-

nie, de la Exe din sud-vestul 

Angliei, până la Lagan din 

Irlanda de Nord.

În urma rezultatelor, Gre-

enpeace a lansat un apel că-

tre Guvern solicitând imple-

mentarea unor noi obiective 

„îndrăzneţe” pentru reducerea 

plasticului şi a solicitat crea-

rea unui organism indepen-

dent de supraveghere învestit 

cu puteri pentru a pune în a-

plicare măsurile prevăzute.

Oameni de ştiinţă şi acti-

vişti, printre care se numă-

ră şi actriţa Bonnie Wright, 

cunoscută din seria „Harry 

Potter”, au ajutat la preleva-

rea eşantioanelor din râuri-

le Exe, Tamisa, Severn, Gre-

at Ouse, Trent, Mersey, Ai-

re, Derwent, Wear, Conwy, 

Wye, Clyde şi Lagan.

Analiza mostrelor, efectu-

ată de oameni de ştiinţă ai 

Greenpeace din cadrul Uni-

versităţii din Exeter cu ajuto-

rul unui detector în infraro-

şu, a descoperit microparticu-

le de plastic în 28 dintre cele 

30 de zone din care au fost 

prelevate probe.

În total, au fost identifi ca-

te 1.271 de fragmente de plas-

tic provenind din diverse sur-

se, precum paie sau capace 

de sticle, dar şi microperle de 

plastic având diametrul de sub 

1 milimetru.

Cea mai mare concentra-

ţie de microparticule a fost în-

registrată în râul Mersey, de 

unde au fost prelevate 875 de 

fragmente de microplastic 

într-un interval de o jumăta-

te de oră. Astfel, râul Mersey 

era, la momentul prelevării 

mostrelor, mai poluat decât 

„Marea insulă de gunoaie din 

Pacifi c”, considerată de oame-

nii de ştiinţă una dintre cele 

mai mari suprafeţe acvatice 

poluate cu plastic de pe Pă-

mânt, a notat Greenpeace.

Totodată, cercetătorii au 

identifi cat microperle – mici 

fragmente sferice din plastic 

utilizate deseori în produse 

cosmetice şi de uz gospodă-

resc – în cinci râuri, cu toate 

că acestea au fost interzise 

parţial în 2017.

De asemenea, şapte probe 

prelevate conţineau granule 

de plastic utilizate în produc-

ţia produselor realizate din 

acest material.

Cele mai multe microper-

le şi granule de plastic au fost 

descoperite în râul Mersey.

Peste o cincime dintre po-

limerii identifi caţi de Gre-

enpeace erau polietilenă, po-

listiren şi polipropilenă, utili-

zaţi pentru fabricarea unor 

produse precum ambalaje pen-

tru alimente, cutii de lapte, 

sticle de apă şi pungi pentru 

cumpărături.

„Acest studiu reprezintă un 

semnal de alarmă pentru Gu-

vern”, a declarat o reprezen-

tantă din cadrul Greenpeace 

Marea Britanie, Fiona Nicholls, 

care a subliniat că adoptarea 

unor măsuri precum interzi-

cerea paielor de plastic nu es-

te de ajuns.

„Este nevoie de noi 

obiective îndrăzneţe pen-

tru reducerea plasticului în 

viitorul proiect de lege pri-

vind mediul şi de reduce-

rea cu cel puţin jumătate a 

produselor de plastic de u-

nică folosinţă până în anul 

2025”, a adăugat ea.

Microparticule de plastic, 
în râurile din Marea Britanie

BONNIE WRIGHT | actriță

 „Este nevoie de noi obiective îndrăzneţe pentru 
reducerea plasticului în viitorul proiect de lege 
privind mediul şi de reducerea cu cel puţin 
jumătate a produselor de plastic de unică 
folosinţă până în anul 2025“

Oamenii de ştiinţă 
au descoperit un 
satelit a lui Jupiter
Specialiștii în planetologie au 
descoperit recent că porţiunile 
galbene de pe suprafaţa unui 
satelit al planetei Jupiter, 
Europa, reprezintă depozite de 
clorură de sodiu, un compus 
chimic cunoscut pe Pământ sub 
denumirea de "sare de masă", 
potrivit unui comunicat publicat 
de Jet Propulsion Laboratory 
(JPL), un centru de cercetări ști-
inţifi ce administrat de NASA.
Această descoperire sugerează 
că oceanul sărat de sub supra-
faţa îngheţată a satelitului 
Europa ar putea semăna din 
punct de vedere chimic cu 
oceanele de pe Terra mai mult 
decât au crezut în trecut oame-
nii de știinţă, reprezentând ast-
fel o provocare pentru deceniile 
de supoziţii lansate pe seama 
compoziţiei oceanului de pe 
Europa.
Survolările realizate de sondele 
spaţiale Voyager și Galileo lan-
sate de NASA i-au făcut pe cer-
cetători să ajungă la concluzia 
că Europa conţine un strat de 
apă sărată în stare lichidă, aco-
perit de o calotă de gheaţă.
Kevin Hand, cercetător la JPL, a 
folosit mostre de săruri oceani-
ce și a descoperit că mai multe 
trăsături distincte apar în struc-
tura clorurii de sodiu după ira-
diere. De exemplu, clorura de 
sodiu a căpătat o nuanţă de 
galben similară cu aceea care 
este vizibilă într-o regiune tâ-
nără din punct de vedere geo-
logic de pe satelitul Europa.
Utilizând telescopul spaţial 
Hubble, cercetătorii de la JPL 
au putut să identifi ce o absorb-
ţie distinctă în spectrul vizibil la 
450 de nanometri, care cores-
punde cu exactitate valorii fur-
nizate de sarea de masă iradia-
tă, confi rmând astfel teoria po-
trivit căreia culoarea galbenă 
de pe suprafaţa satelitului 
Europa refl ectă prezenţa cloru-
rii de sodiu iradiate.

Pe scurt

Cercetători americani de la 

Computer Science & 

Artifi cial Intelligence 

Laboratory au conceput un 

sistem de inteligenţă artifi -

cială (AI) capabil să gene-

reze o imagine digitală a 

unei persoane doar în func-

ţie de vocea acesteia, ascul-

tând o scurtă înregistrare 

audio cu respectiva persoa-

nă, informează LiveScience 

care citează un studiu 

publicat la sfârşitul lunii 

trecute în jurnalul arXiv şi 

nu au fost încă evaluate în 

sistemul peer-review.

Denumit Speech2Face, siste-

mul este o reţea neuronală – un 

computer care gândeşte într-un 

mod similar cu un creier uman, 

"antrenat" de oamenii de ştiin-

ţă folosind milioane de clipuri 

video educaţionale de pe inter-

net în care vorbesc peste 100.000 

de oameni diferiţi.

Speech2Face a învăţat să 

facă asociaţii între timbrul vo-

cii şi anumite trăsături ale fe-

ţei. Apoi sistemul AI a fost fo-

losit pentru a genera faţa ca-

re corespunde unei anumite 

înregistrări audio.

Deocamdată sistemul nu ştie 

cu exactitate cum arată un in-

divid pornind doar de la sune-

tul vocii acestuia, însă reţeaua 

neuronală recunoaşte anumite 

caracteristici ale vocii care defi -

nesc în principal genul, vârsta 

şi etnia, elemente generale pen-

tru mari categorii de oameni.

Chipurile generate de Spe-

ech2Face nu corespund exact 

persoanelor ale căror voci au 

fost analizate în cadrul studiu-

lui. Cu toate acestea, sistemul 

identifi că de obicei în mod cu-

rent categoria de vârstă a su-

biectului a cărui voce a anali-

zat-o, etnia şi genul său.

Confruntat cu variaţii de lim-

bă, sistemul AI a fost însă uşor 

de păcălit. Spre exemplu, când 

a ascultat o persoană asiatică 

vorbind în chineză, sistemul a 

generat fi gura unui asiatic. 

Atunci când aceeaşi persoană a 

vorbit în engleză, sistemul a fost 

păcălit şi a generat imaginea u-

nei persoane caucaziene.

De asemenea, sistemul şi-a 

demonstrat limitele şi în ceea 

ce priveşte interpretarea genu-

lui persoanei în funcţie de tona-

lităţile vocii. Astfel, AI-ul a aso-

ciat vocile mai groase, mai gra-

ve, cu subiecţi de sex masculin 

şi vocile mai subţiri, cu tonali-

tăţi mai ridicate cu subiecţi de 

genul feminin, asociere care nu 

este de fi ecare dată corectă.

Un sistem de Inteligenţă artificială, 
capabil să genereze chipurile 
oamenilor după ce le ascultă vocea
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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.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ PF vând apartament 3 camere 
pe Calea Turzii, 79 mp utili, deco-
mandat, 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, negocia-
bil. Tel. 0745-025163, 
0726-337157.

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

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

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

SERVICII

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (1.7)

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:
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GRA-

TUIT

rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (11.20)

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

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

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

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0744-501252. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Cerem 
și oferim seriozitate. Pentru infor-
maţiile suplimentare apelaţi la 
tel. 0742-431611.

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

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

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

CERERI

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

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de cusut. Informa-
ţii la telefon 0264-437710. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, preţ 150 RON. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0735-176040. (7.7)

¤ Vând aragaz în stare foarte 
bună, preţ bun. Sunaţi la tel. 
0735-176040. (7.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, 
ambreaj original. Informaţii la 
telefon 0264-437710. (7.7)

¤ Vând 2 geamuri termopan 
REHAU, cu folie pe ele, înălţime 
188 cm, lăţime 120 cm, ideal 
pentru închis balcoane, pentru 
ferestre, deshidere stânga, osci-
lobatant, preţ 600 RON. Tel. 
0748-220979. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

DIVERSE

¤ Vand masina de spalat cu bule, 
in cartierul Marasti. Pret 250 lei,

telefon 0749-2699973.(5.5)

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

¤ Vând palton bărbătesc nou, 
elegant, foarte potrivit pentru 
evenimente, din stofă de lână, 
culoare gri/negru, mărimea 52. 
Preţ foarte avantajos. (7.7)

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

DONAŢII

¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (1.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (1.7)

LICITAŢII PUBLICE

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram I-
ancu, nr. 19, vinde la a patra lici-
taţie publică, în data de 
27.06.2019, ora 13.00, bunul 
mobil constând din: Autoutilitară 
Iveco, an de fabricaţie 2003, preţ 
9.200 lei, plus TVA. Informaţii 
suplimentare pot fi  obţinute la 
sediul AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, camera 12, telefon 
0264.705598, interior 598 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a patra a 
bunurilor sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de student 
pe numele FODOR GABRIELA 
emisă de U.S.A.M.V. Cluj-Napoca. 
Îl declar nul.

¤ Societatea comercială CAM-
PEADOR INVEST S.R.L. având nr 
înregistrare în reg. comerţului 
J12/141/2017 și C.U.I. 
36934081, declara că a pierdut 
originalul Certifi catului de înma-
triculare. Se declară nul.

¤ Persoana juridică S.C. B&M U-
NIC STYLE S.R.L., cu sediul în Mu-
nicipiul Bistriţa, Strada Subcetate, 
Nr. 61D, Scara B, Ap. 52, Judeţ 
Bistriţa-Năsăud, având C.U.I. 
38246488, număr de ordine în 
registrul comerţului 
J6/1105/2017, declar pierdut 
certifi catul de înregistrare și certi-
fi catele constatatoare de la înfi in-
ţare. Le declar nule.

¤ CRISTEA FLORIN IOAN, declar 
pierdut certifi cat de pregătire pro-
fesională transport marfă cu seria 
0057739001. Îl declar nul.

¤ Pierdut C.U.I., certifi cate con-
statatoare și statut fi rma S.C. 
ADMIRA VISION S.R.L. .Le de-
clar nule.

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
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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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

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

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:
- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 

TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

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

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

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

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

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 

SUNFOTO COPŞA S.R.L. în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzare bunuri mobile, în data de 27.05.2019, in Cluj 
Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A.

Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţile se vor repeta în datele 
de, 03.06.2019, 10.06.2019, 18.06.2019 și 25.06.2019 
în aceleași condţii.Informaţii suplimentare se pot obţine la 
tel : 0264/432.603

ANUNŢ

In atentia studentilor Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara
In perioada 20.06.2019 – 19.07.2019 Compania de Transport Public Cluj-Napoca elibereaza pentru studentii Universitatii 

de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, cardurile de transport contactless incarcate cu abonamente 

gratuite si cu reducere*, pentru transportul public in Cluj-Napoca (cu exceptia celor in an terminal care pot opta pentru a 

solicita abonamentul pe card sau pe suport de hartie).

Abonamentele gratuite incarcate pe cardul contactless nu vor mai trebui actualizate in fi ecare luna, eliminand astfel 

necesitatea prezentarii lunare la punctele de vanzare. Abonamentele se actualizeaza la inceputul fi ecarui an universitar. 

Astfel, studentii care au ridicat cardul contactless sunt rugati sa il pastreze si sa il prezinte in luna Octombrie 2019 la Centrele 

de vanzare carduri, pentru reincarcare.

*Abonamentele cu reducere se vor actualiza lunar la toate Birourile de vanzare Carduri.

Tipurile de abonamente si actele necesare se gasesc in tabelul de mai jos:

Categorie studenti Acte necesare Tip de abonament

1. Studentii si masteranzii,  cu varsta<26 de ani,  
la frecventa - buget (zi-buget)
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universitar in curs;
Card nebancar valabil;

Abonament gratuit doua linii

2. Studentii si masteranzii,  cu varsta<26 de ani,  
la frecventa - buget (zi-buget)
neposesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universitar in curs;

Abonament cu reducere doua linii

3. -Studentii si masteranzii,  la frecventa - 
taxa(zi-taxa) (indiferent de varsta) si 
- Studentii si masteranzii, la frecventa buget care 
au varsta > de 26 de ani ,   
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universitar in curs;
Card nebancar valabil;

Abonament cu reducere doua linii

4. Doctoranzii cu frecventa 
posesori de card nebancar**

Carte de identitate ;
Card nebancar valabil;

Abonament cu reducere una linie

5.  Studentii si masteranzii  cu varsta<26 de ani  
la “frecventa - buget (zi-buget”) orfani sau pro-
veniti din casele de copii
(U.S.A.M.V. Cj-N, Universitatea de Arta si 
Design Cj-N, Academia de Muzica Gheorghe 
Dima, U.M.F. Iuliu Hatieganu)

Carte de identitate ;
Carnet vizat pe anul universitar in curs;
Copie certifi cat de deces.

Abonament gratuit toate liniile in conformitate 
cu conventiile incheiate cu cele 4 universitati

Locatiile de eliberare a cardurilor de calatorie pentru studentii Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara 

sunt urmatoarele:

Centrul de vanzare Luni - Miercuri Joi Vineri Samb-Dum

Centre dedicate USAMV

Campus Hasdeu –Caminul 12 (20.06.2019- 05.07.2019) 8:00-22:00 Inchis

Casuta galbena (langa Rectorat USAMV) ( 26.06.2019-05.07.2019) 8:00-22:00 Inchis

In permanenta- Birouri CTP de vanzare Carduri de calatorie

Abonamente CTP - 21 Decembrie 1989 nr. 79A 07:30-21:00 07:30-21:00 07:30-21:00 Inchis

Abonamente CTP - Piata 1 Mai FN 06:00-22:00 06:00-22:00 06:00-22:00 Inchis

Primaria Grigorescu -Str. Al.  Vlahuta nr.46-47 08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Zorilor- Str. Pasteur nr. 60 08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Iris- Piata Liebcknecht nr.7-8 08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Primaria Centrala - Str. Moţilor nr. 7 08:30-16:30 08:30-18:30 08:30-16:30 Inchis

Primaria Manastur- Str. Ion Mester nr. 10 08:00-16:00 08:00-17:30 08:00-14:30 Inchis

Atentie: In ultimele 15 minute ale programului nu se mai elibereaza carduri, fi ind necesara inchiderea situatiilor de 
vanzari.

Important! Pentru o mai buna organizare a eliberarii cardurilor si pentru a evita aglomeratia si timpul de asteptare 
excesiv, este necesara planifi carea on-line, pe   www.calendis.ro .

NOTIFICARE

Subscrisa InSolvo SPRL, cu sediul in Cluj Napoca, str. 
Avram Iancu, nr. 8, etaj I, jud. Cluj, inscrisa in Tabloul UNPIR 
sub nr. RFO II – 1027, din 14.12.2018, avand Cod fi scal 
405112922, in calitate de lichidator judiciar, notifi ca 
deschiderea procedurii insolventei in forma simplifi cata a 
falimentului impotriva debitoarei BISTRO DOROBANTI SRL, 
Calea Dorobantilor, nr. 30-32, jud. Cluj, inregistrata in 
Registrul Comertului sub nr. J12/2974/2014, avand CUI 
33688926, desemant prin Incheierea nr. 1088/2019 din 
07.06.2019, pronuntata in dosar nr. 531/1285/2019, de 
Tribunalul Specializat Cluj. 

Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere 
a creantelor este 23 Iulie 2019. Termenul de verifi care a 
creantelor, de intocmire si publicare in BPI a tabelului 
preliminar de creante este 5 August 2019. 

Termenul pentru afi sarea tabelului defi nitiv al creantelor 
este 13 Septembrie 2019. Prima Adunare a creditorilor va 
avea loc la data de 12 August 2019, ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările și 

completările ulterioare și Ord. 1798/2007, MARTY PAN 
S.R.L. având Sediul Social în Mun. Cluj-Napoca, Str. Victor 
Babeș nr. 39, jud. Cluj anunţa începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul: 
5510 Hoteluri și alte facilităţi de cazare similare, din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Cometei nr. 38 A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii sau reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de Luni-Joi, 
orele 9.00-14.00, Vineri 9.00-12.00.
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CFR a aflat posibila 
adversară din turul 2 
preliminar al Ligii 
Campionilor

CFR Cluj și-a afl at miercuri posi-
bila adversară din turul 2 preli-
minar al Ligii Campionilor, în 
eventualitatea în care o va eli-
mina pe FC Astana
Campioana României va avea 
statut de cap de serie în turul 2 
preliminar din ediţia 
2019/2020 în Champions 
League și va juca împotriva is-
raelienilor de la Maccabi 
Tel-Aviv. Primul meci între cele 
două echipe ar urma să se dis-
pute pe stadionul ”Dr. 
Constantin Rădulescu”, fi ind 
programat pe 23 sau 24 iulie.
Duelul retur dintre cele două 
echipe ar urma să se dispute 
pe 30 sau 31 iulie în Israel. 
Maccabi este campioana en-ti-
tre în Israel după ce a dominat 
stagiunea cu autoritate. 
Formaţia din Tel-Aviv a câștigat 
cu un avans de 31 de puncte în 
faţa celor de la Maccabi Haifa, 
a doua clasată.
Până la duelul cu Maccabi 
Tel-Aviv, CFR Cluj este nevoita 
să treacă de FC Astana, în pri-
mul tur.

Ion Ţiriac, preşedinte 
al Federaţiei 
Române de Tenis

Ion Ţiriac a fost ales, miercuri, 
în funcţia de președinte al 
Federaţiei Române de Tenis, cu 
32 de voturi obţinute la 
Adunarea Generală 
Extraordinară de Alegeri a foru-
lui naţional, desfășurată la 
Centrul Naţional de Tenis.
La alegeri au fost cinci candi-
daţi, dar Marius Vecerdea a ob-
ţinut 11 sufragii, iar Ion Ţupa 
doar 3, în timp ce Liviu 
Ursuleanu și Răzvan Itu nu au 
obţinut niciunul din cele 46 de 
voturi exprimate.
La Adunarea Generală de 
Alegeri au avut drept de vot cei 
54 de membri asociaţi (n.r. – 
membrii semnatari ai Actului 
Constitutiv al Federaţiei 
Române de Tenis), iar pentru 
întrunirea cvorumului este ne-
voie de prezenţa a 36 dintre 
aceștia. Fostul tenisman, preșe-
dinte al Comitetului Olimpic și 
Sportiv Român între 1998 și 
2004, îi succede astfel la con-
ducerea FRT altui jucător de te-
nis, George Cosac bIon Ţiriac își 
dorește să organizeze un mare 
turneu de tenis la Cluj, compe-
tiţie care se va bucura de pre-
mii importante.

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

¤  plăteşti doar 25 lei pe lună ¤ citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj 
¤ participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

Duško Vujoševic 

va fi  antrenor coordonator 

al echipei de seniori 

U-Banca Transilvania 

şi a semnat un contract 

pe un an. A fost pe bancă 

la 191 de partide 

din Euroligă, între 2001 

şi 2014, cu 69 de victorii.

Este o adevarată legendă a 

baschetului şi suntem siguri 

că experienţa sa de peste 30 

de ani în antrenorat interna-

ţional, numeroasele premii în 

Euroliga Masculină, vor avea 

un impact puternic asupra 

baschetului românesc.

Continuitatea şi tradiţia ”U” 

este asigurată prin faptul că Mi-

hai Silvăşan, jucător important 

al baschetului clujean, rămâne 

în staff-ul tehnic al echipei, în 

rol de antrenor secund.

Duško Vujoševic, antrenor 

coordonator U-Banca Transilva-

nia: „Sunt bucuros să mă ală-

tur clubului U-Banca Transilva-

nia, care mi-a dovedit că este 

un club serios, cu ambiţii ma-

ri. Pentru mine nu era uşor de 

acceptat această ofertă, însă toa-

te informaţiile pe care le-am 

adunat, inclusiv de la fostul meu 

jucător, Aleksandar Rašic, mi-au 

demonstrat că este o echipă se-

rioasă, care doreşte performan-

ţă, inclusiv la nivel european. 

Pentru mine este foarte im-

portant caracterul jucătorilor 

şi al staff-ului tehnic cu care 

lucrez. În mare parte echipa 

va fi  nou construită, în speci-

al la partea de baschetbalişti 

străini. Vor fi  aleşi doar jucă-

tori muncitori, cu spirit de în-

vingători, deoarece la fi nal, 

caracterul, munca adevărată 

şi sinceră o să dea rezultate”.

Mihai Silvăşan, antrenor se-

cund U-Banca Transilvania: „Mă 

bucur foarte mult pentru ale-

gerea făcută de club. Domnul 

Vujoševic este unul dintre cei 

mai mari antrenori europeni, 

fi ind recunoscut pretutindeni 

pentru dedicaţia şi iubirea lui 

faţă de baschet. Când mi s-a 

propus zilele trecute să rămân 

alături de club şi alături de dom-

nul Vujoševic, am acceptat fă-

ră să stau pe gânduri. E unul 

dintre antrenorii pe care aş mer-

ge oriunde în lume să îi văd la 

lucru şi să am ocazia să vor-

besc despre baschet. Eu îmi do-

resc să fur cât mai multă me-

serie de la el şi îmi doresc să 

îndeplinim obiectivele clubu-

lui în noul sezon”.

Branko Cuic, Director Spor-

tiv Executiv U-Banca Transilva-

nia: „Pentru fi ecare copil din 

Serbia era un vis să ajungă pe 

mâinile lui Duško Vujoševic.. El 

a format foarte mulţi jucători 

care au ajuns să joace în NBA 

şi Euroligă, cum ar fi  Bogdan 

Bogdanovic, Jan Vesely, Nikola 

Pekovic, Davis Bertans sau 

Joffrey Lauvergne”.

Cariera lui Vujoševic a înce-

put încă din 1976, ca antrenor 

la juniorii clubului Partizan. Ul-

terior, a ajuns să fi e principal 

la seniorii puternicei formaţii 

din Belgrad, având şansa să 

pregătească, la nici 30 de ani, 

baschetbalişti de legendă pre-

cum Vlade Divac, Saša Ðorde-

vic sau Žarko Paspalj.

Deşi a colaborat timp de o 

stagiune cu Steaua Roşie, pal-

maresul impresionant al lui 

Duško Vujoševic se leagă de 

Partizan. A cucerit 11 titluri de 

campion cu gruparea alb-ne-

grilor în perioada 2002-2014. În 

plus, Vujoševic se mândreşte 

cu cinci trofee de campion în 

Liga Adriatică, alături de trei 

Cupe ale Serbiei.

La nivel de club, Vujoševic 

a mai antrenat echipele Club 

Deportivo Oximesa (Spania), 

Basket Brescia Leonessa (Ita-

lia), Olimpia Basket Pistoia (Ita-

lia), U.S. Victoria Libertas Palla-

canestro (Italia), BKK Radnicki 

(Serbia), CSKA Moscova (Ru-

sia) şi Limoges (Franţa).

Duško Vujoševic are şi 

experienţă internaţională, 

fiind selecţioner al naţiona-

lei Serbiei şi a Muntenegru-

lui la EuroBasket 2003. Mai 

târziu a devenit antrenor al 

reprezentativei Muntenegru-

lui, iar ultima dată a stat la 

cârma naţionalei Bosniei.

Legenda baschetului european 
Duško Vujoševic vine în România
U-Banca Transilvania va fi coordonată de unul dintre cei mai importanţi antrenori 
din baschetul sârbesc, dar și din baschetul european

Prezentare Dusko Vujosevic, noul antrenor al U-BT Cluj
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