Autostrada Transilvania. Ungurii avansează, românii stagnează!
Construcția Autostrăzii Transilvania este în aer! Peste graniță, ungurii lucrează la tronsonul lor
de autostradă și au toate șansele să fie gata înaintea noastră. Pagina 2
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Tu cu câţi bani trăieşti în Cluj?

METEO

Costul vieții în Cluj este de 412 euro/lună, fără chirie sau rate
O masă la restaurant costă în medie 25 de lei, (pentru o singură persoană),
o pereche de blugi costă 233 de lei, dar utilitățile depășesc 400.
Tu de câți bani ai avea nevoie ca să trăiești decent în Cluj-Napoca? Pagina 3
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Clujeni, faceți pași să luăm prima
ambulanță socială din Transilvania!

Vin studenţii,
cresc chiriile!
Preţurile imobiliarelor stagnează, dar se
anunţă o revenire pe creştere în toamnă,
anunţă specialiştii.
Pagina 4
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Jurnalişti plimbaţi
pe banii CJ Cluj
50 de jurnalişti, bloggeri şi agenţi de turism se vor plimba, gratuit, timp de trei zile prin judeţul Cluj.
Pagina 5

POLITICĂ

PSD Cluj mărâie
la alianţa USR-PLUS
Reprezentanţii alianţei USR PLUS din Cluj
„au încercat să mimeze opoziţia la PNL”,
arată Horia Nasra.
Pagina 5
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Walking Month te invită să mergi pentru „a pune pe roţi“ prima ambulanţă socială din Transilvania,
o unitate mobilă ce va oferi servicii medicale şi de asistenţă socială locuitorilor din zona rurală a judeţului
Cluj. Concurenţii se întrec în numărul de paşi pe care îl pot face timp de o lună. Pagina 7

Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca
Tel/Fax: 0264.415.167
email: cristina.pencof@romsystems.ro
pencofcristina@gmail.com
PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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5 minori tâlhăriţi în Cluj-Napoca.
În aceeaşi noapte!

Verificări la compania
care exploateză trenul Mocăniţa

Cinci minori cu vârste cuprinse între 12 şi 16 ani au rămas
fără telefoanele mobile şi fără
bani, dupş ce au fost tâlhăriţi
de doi tineri.
La data de 17 august, în jurul orei 21.10, doi minori de 12
şi 13 ani, din municipiul Cluj-Napoca, au sesizat Poliţia despre
faptul că, în timp ce se aﬂau pe
strada Bucegi din municipiu, au
fost abordaţi şi ameninţaţi de
către doi tineri necunoscuţi, care, prin ameninţări cu acte de
violenţă, i-au deposedat de două telefoane mobile.
Ulterior, alţi 3 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani,
din municipiul Cluj-Napoca, au
sesizat Poliţia municipiului
Cluj-Napoca despre faptul că,
în jurul orei 23.00, în timp ce
se aﬂau pe strada Tipograﬁei,

Prefectura judeţului Maramureş a demarat, luni, o amplă
veriﬁcare la Căile Ferate Forestiere (CFF), care administrează
trenul Mocăniţa, în urma a două incidente recente, dintre care unul soldat cu spitalizarea a
11 turişti, informează un comunicat de presă al instituţiei.
Până în prezent, s-au efectuat veriﬁcări şi s-au solicitat
documente de la societatea care administrează infrastructura feroviară şi materialul rulant
utilizat, procesul-verbal de constatare/cercetare la faţa locului
de la Agenţia de Investigare Feroviară Română.
De asemenea, au fost audiaţi
lucrătorii care operau garniturile de tren (conductor, şeful de
tren, un alt angajat), dar şi trei
agenţi de turism.

din municipiul Cluj-Napoca, au
fost deposedaţi de doi tineri de
diferite sume de bani, prin ameninţări cu acte de violenţă. După comiterea faptei, cei doi au
plecat într-o direcţie necunoscută, reuşind să sustragă circa
circa 200 de lei.
„În urma activităţilor desfăşurate, poliţiştii din cadrul
Poliţiei municipiului Cluj-Napoca au reuşit identiﬁcarea şi
reţinerea pentru 24 de ore a
celor bănuiţi de comiterea faptelor – doi tineri de 17 şi 18
ani, ambii din Cluj-Napoca. În
cauză se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii infracţiunii de tâlhărie caliﬁcată.
Cercetările sunt continuate în
vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a celor doi”,
transmite IPJ Cluj.

Totodată, Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Maramureş
a desfăşurat cercetări la faţa
locului şi au fost deschise două dosare penale, unul pentru
vătămare din culpă iar celălalt, pentru exercitarea fără
drept a unei profesii. Pompierii militari au veriﬁcat gara şi
garniturile de tren.
Recent, locomotiva trenului
Mocăniţa a deraiat şi a angrenat
unul dintre vagoanele cu turişti,
11 persoane necesitând îngrijiri
medicale în urma rănilor suferite, iar o altă deraiere a fost cauzată de posibile ﬁsuri apărute la
osia unui vagon.
Turiştii au postat pe Facebook
incidente pe linia ferată şi au
susţinut că siguranţa le este pusă în pericol din cauza liniei ferate neîntreţinute corespunzător.

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro
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Telefoane utile
Poliţia 112
Pompieri 112

Aeroportul Internaţional
Cluj-Napoca 0264-416.702

Salvarea 112

Primăria Cluj 0264-596.030

Jandarmeria 956

Telefonul primarului 0264-984

Protecţia civilă, Salvamont 982

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Primăria Iris 0264-435.040

Asistenţă socială 979

Primăria Someşeni 0264-435.050

Informaţii C.F.R. 952

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Deranjamente Gaz 0800800928

Primăria Zorilor 0264-438.595

Deşeuri electrice 0800444800

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Protecţia Consumatorului
0264-431.368

Primăria Turda 0264-313.160

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727

Primăria Gherla 0264-241.926

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti)
0264-450.043

Prefectură 0264-591.637

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

A3. Ungurii avansează,
românii stagnează!
Construcţia Autostrăzii Transilvania este în aer!
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Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Huedin 0264-351.548
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

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Spitalul CFR 0264-598.270

Autogara Cluj 0264-435.278

Spitalul Militar 0264-598.381
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Lucrările la lotul Biharia –
Borş (5,35 km ) din
Autostrada A3 de lângă
Oradea au demarat la începutul anului şi ar putea ﬁ
gata în vara următoare,
apreciază Asociaţia Pro
Infrastructura care a publicat o înregistrare video
realizată cu dronă în care
este surprins avansul bun
al şantierului. Peste graniţă şi vecinii unguri lucrează la propriul lor tronson
de autostradă şi au toate
şansele să ﬁe gata înaintea
lotului din România.
Asociaţia Pro Infrastructura
a realizat pe 15 august o ﬁlmare din dronă cu tronsonul de
5,35 km ai Autostrăzii A3 între
Biharia şi graniţa cu Ungaria,
imagini surprinse într-o zi liberă motiv pentru care utilajele
apar parcate în şantier.
„Cei de la Trameco (Selina) au avansat foarte bine în
ultimele săptămâni, atât pe
partea de terasamente, cât şi
la structurile nodului Biharia
şi la pasajul peste calea ferată Satu Mare-Oradea. În acest
ritm, sunt şanse bune ca autostrada să ﬁe gata în vara
lui 2020, asta dacă şi responsabilii din Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor achita
rapid facturile emise de constructor”, notează Asociaţia
Pro Infrastructura.
„Ciotul” de autostradă de
lângă Oradea va ﬁ practic a
doua conexiune a României
cu reţeaua europeană de autostrăzi şi urmează a se conecta cu Autostrada M4 din

Detalii tehnice
A3 Biharia – Borș
Lungime: 5,35 km
Constructor: Trameco SA
Valoare: 28,5 mil. euro
(fără TVA)
Contract semnat în: decembrie 2018 (lucrări efective
începute din martie 2019)
Termen de ﬁnalizare (contractual): 15 luni pentru
execuţia lucrărilor
VEZI FILMAREA CU LUCRĂRILE
LA LOTUL BIHARIA - BORȘ AICI

„Ciotul” de autostradă de lângă Oradea va ﬁ practic a doua conexiune
a României cu reţeaua europeană de autostrăzi

Ungaria. Cu toate acestea,
tronsonul din ţara vecină, aﬂat
în prezent în lucru, are toate
şansele să ﬁe gata mai devreme, la începutul anului 2020.
De precizat, totuşi, că în
repetate rânduri Ministrul
Transporturilor a promis că
tronsonul Biharia – Borş va
ﬁ dat în folosire la ﬁnele anului 2019, lucru ce pare greu
de realizat. Execuţia acestui
tronson are o valoare de 28,5
milioane de euro, fonduri
europene. Costul pe kilometru este de 5,3 milioane de
euro, fără TVA.
Tronsonul respectiv, numit
Lotul 3 al Autostrăzii Borş –
Suplacu de Barcău, are o lungime de 5,35 kilometri, se întinde între localităţile Biharia
şi Borş, pe o zonă de câmpie,

Consultaţii gratuite
pentru clujeni
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contestaţiile s-au ﬁnalizat
deja de două luni, dar semnarea contractului cu noul
antreprenor (Construcţii SA)
se lasă aşteptată. Pe cele trei
tronsoane scoase la licitaţie
în 20.03.2019, însumând
aproape 56 km între Suplacu de Barcău şi Nădăşelu,
depunerea ofertelor a fost
amânată... din nou... pentru
că oﬁcialii CNAIR nu au fost
în stare să răspundă clariﬁcărilor cerute. Ultimele două loturi nelicitate (secţiunea Poarta Sălajului-Nuşfalău, 41 km, care conţine şi
tunelul Meseş în apropiere
de Zalău) sunt tot în aer, deşi
promisiuni pentru pornirea
achiziţiei publice datează de
mai bine de doi ani!”, mai
spune ONG-ul.

Pe scurt

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiei de presă Agerpres.

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1
Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
Abonamentele la monitorul de cluj se pot face
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Donath Media

până la graniţa româno-ungară, intersectând la nord de comuna Biharia drumul naţional
DN19 (Oradea-Satu Mare).
Construcţia presupune şi
realizarea unui nod rutier,
respectiv nodul Biharia, cu
cinci bretele şi trei pasaje,
alături de alte poduri şi pasaje peste DN 19, peste calea ferată Oradea-Satu Mare
şi peste un drum de exploatare peste autostradă.
„Din păcate, continuarea
A3 până la Suplacu de Barcău nu stă prea bine, având
licitaţii lansate acum doi (!)
ani, în 23.08.2017. Sectorul
Biharia-Chiribiş este încă în
contestaţii, după o serie de
decizii neinspirate ale celor
din CNAIR. Pe segmentul
Chiribiş-Suplacu de Barcău

În perioada 20-21 august, Primăria și
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca desfășoară acţiunea „Clujul Sănătos”, care se
adresează tuturor clujenilor. Acţiunea va
avea loc pe strada Unirii din cartierul
Gheorgheni (la capătul liniei troleibuzului
3), în zilele de marţi și miercuri, între orele
10:00 – 18:00, și are ca scop conștientizarea în rândul comunităţii a importanţei
consultului medical periodic, măsură care
poate să ducă, pe termen lung, la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.
Patru medici și șase asistenţi medicali de
la Spitalul Clinic Municipal vor oferi gratuit
clujenilor următoarele servicii: consultaţie
screening cu examen clinic, efectuare EKG,
măsurare tensiune arterială, determinare
glicemie și determinare Saturaţie O2,

anunţă municipalitatea. Consultaţiile vor
avea loc într-un punct de refugiu amplasat
la capătul liniei 3 din cartierul Gheorgheni.
De asemenea, în urma consultaţiilor, clujenii vor primi vouchere pentru testare gratuită pentru PSA (Antigen speciﬁc prostatic), Babeș Papanicolau și consultaţie
Cabinet de specialitate în Ambulatoriul
Integrat Spitalului pentru patologie nou
depistată (fără programare; cu bilet de trimitere de la medicul de familie). Cei care
vor primi aceste vouchere vor avea posibilitatea să efectueze testări până la ﬁnalul
acestui an, iar acestea vor ﬁ interpretate
gratuit de către medicii din cadrul
Spitalului Clinic Municipal.

După „M... PSD”
şi „Vă vedem”, fermierii
clujeni au un nou mesaj
Dacă anul trecut au devenit cunoscuţi în
toată ţara pentru mesajul anti-PSD, fermierii clujeni Alexandre Lacaille și Sorin Bobiș
ies din nou în evidenţă cu un mesaj inedit.
Celebrul „M... PSD” scris pe un deal din satul clujean Sâmboleni, comuna Cămărașu,
a devenit viral în vara anului trecut, cei doi
fermieri aﬁșând mesajul pe un câmp recoltat, cu ajutorul utilajelor agricole. Apoi,
peste câteva luni, un nou mesaj anti-corupţie a apărut pe dealul din Sâmboleni:
„Vă vedem”. Acum, după ce în trecut au
explicat că, deși ar putea ﬁ considerată jignitoare, explicaţia din DEX a cuvântului
„muie” nu are conotaţii defăimătoare,

Bobiș și Lacaille ies în faţă cu o nouă „operă”. „Nihil sine Deo”, adică „Nimic fără
Dumnezeu”, este noul mesaj „scris” cu
tractorul, weekendul trecut, pe dealul de
la Sâmboleni. De remarcat faptul că dictonul „Nihil sine Deo” este și un simbol al regalităţii române, apărând chiar pe stema
României până în 1946, în partea inferioară, unde au fost plasate colanul ordinului
Carol I, respectiv sloganul întipărit pe o
panglică albastră. Prietenii virtuali au reacţionat pozitiv la noua ispravă a celor doi
amici fermieri. „Mie mi-aţi făcut o mare
bucurie în această luminoasă zi de duminică. Chiar dacă, probabil, această mărturie
de credinţă, atât de concretă și de vizibilă,
vă va face să mai pierdeţi câţiva «prieteni». Dar e întotdeauna bine ca lucrurile
să ﬁe clare, mai ales în aceste timpuri de
mare confuzie”, a scris, pe Facebook, una
dintre cunoștinţele fermierului Sorin Bobiș.
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412 €/lună. Costul vieţii în Cluj
Costul vieţii în Bucureşti este de 442 euro/lună, fără chirie sau rată la bancă.
Traiul în Cluj este ceva mai ieftibn: de 412 euro (1.936 lei)/lună/
Costul vieţii în Cluj-Napoca
este de 412 euro/lună/ persoană, potrivit datelor
numbeo.com, în această
sumă neﬁind inclusă chiria sau rata la bancă.
La Istanbul se ridică la 425
euro. În capitala Bulgariei costul vieţii este de 453 euro. Bucureştiul se situează pe locul
176 din 209 oraşe analizate
în privinţa costului vieţii, conform unui raport al Mercer,
publicat în acest an.

6.762 lei/lună, un trai decent în România
La începutul acestui an, Comisia de Insolvenţă la Nivel
Central, din care fac parte, printre alţii, reprezentanţi ai
Ministerului Muncii, a publicat în Monitorul Oﬁcial o Decizie
privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.
Astfel, Comisia a ajuns la concluzia că pentru o perosoană
care locuiește în mediul urban, valoarea coșului minim este, potrivit deciziei publicate, de 797 lei pentru ﬁecare
adult, 587 lei pentru ﬁecare copil cu vârsta de peste 14 ani,
și 419 lei pentru ﬁecare copil cu vârsta de până la 14 ani.
Pentru cei din mediul rural, suma este de 644 lei/adult,
473 lei/copil de peste 14 ani și 339 lei/copil sub 14 ani.
Coșul minim lunar de consum pentru o familie de doi adulţi
și doi copii din mediul urban, stabilit de Institutul de
Cercetare a Calităţii Vieţii, este de 2.600 lei. Acesta consideră că din acești bani, familia poate chiar economisi, respectiv 236 lei/lună. Cei mai mulţi bani ar merge pe mâncare,
respectiv 1.069 lei.
Pe de altă parte, anul trecut, la ﬁnalul lunii octombrie,
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii a derulat o cercetare
la nivel naţional pentru fundamentarea unui coș minim de
consum pentru un trai decent în România. Potrivit acestuia,
valoarea coșului de consum pentru un trai decent este de
6.762 lei pe lună pentru o familie de doi adulţi și doi copii,
în mediul urban, luând în calcul că unul dintre copii are
12-14 ani, iar celălalt 8-10 ani.

Cât costă să ieşi
la restaurant
sau să te îmbraci
S-a luat în calcul, printre
altele, că o masă la un restaurant este în medie de 25 lei,
pentru o singură persoană.
Bineînţeles, preţul variază şi
poate ajunge până la 50 de
lei. Depinde de restaurant,
zonă, în cazul de faţă ﬁind
luat în calcul un restaurant
mai ieftin.
O pereche de blugi (Levis
501 sau similari) sunt 233 lei,
în medie, în Cluj. O rochie de
vară în magazinele H&M, Zara etc. – 131 lei, o pereche de
adidaşi Nike costând 290 lei.
La capitolul utilităţi suma
este de circa 441 lei, mai mult
sau mai puţin în funcţie de
baza de date.
Dacă ne uităm la alte câteva oraş mai dezvoltate, observăm că este mult mai mare costul vieţii în Viena – 755

Pentru a trăi timp de o lună în orașul de pe Someș ai nevoie de aproape 2000 de lei

euro, Berlin – 770 euro, Paris
– 921 euro, Roma – 761 euro.

Bucureşti, restaurant
mai scumpe decât
în alte capitale
În Varsovia, de exemplu,
masa într-un restaurant mai
ieftin este de 5,76 euro, în timp
ce în Bucureşti este de circa 7
euro. O pereche de blugi, precum cea menţionată, ajunge
la 65 euro, în timp ce la Bucureşti e mai aproape de 60
euro, iar o rochie de vară de
la magazinele menţionate, în

capitala Poloniei ajunge la 33
euro (potrivit Numbeo) şi 38
euro, conform Expatistan, în
timp ce în capitala noastră este de 30 euro, respectiv 35 euro. În Soﬁa, masa la restaurant
este în jur de 5,6 euro, blugii
menţionaţi de aproape 55 euro, iar o rochie de vară e de
circa 25,7 euro.
Conform Numbeo, comparativ cu Bucureştiul, în Soﬁa
sunt mai mari preţurile la mere, banane, piept de pui, brânză locală, transport, utilităţi,
internet. Sunt mai mici pre-

ţurile la restaurante, bere, Cola/Pepsi, apă, ţigări, benzină,
abonamentul la ﬁtness.
Din punctul de vedere al calităţii vieţii, Bucureştiul are un
nivel ridicat. Stă prost la puterea de cumpărare şi poluare.
De asemenea, stă moderat la
sănătate, traﬁc şi preţul imobiliarelor comparativ cu veniturile. În schimb, în ceea ce priveşte costul vieţii şi siguranţă,
datele arată niveluri bune.
Pentru că am menţionat siguranţa, datele menţionate
precizează că Bucureştiul stă

foarte bine din punct de vedere al plimbării pe stradă în
miezul zilei şi bine în timpul
nopţii. Bineînţeles, depinde
de zona în care au umblat persoanele care au oferit caliﬁcativele. Stă prost, din punctul acestora de vedere, la problema corupţiei şi mitei. Nivelul este considerat ridicat.
Capitala Bulgariei stă mai
prost din punct de vedere al
indicelui siguranţei personale
la aproape toate capitolele. Dacă în Bucureşti, de exemplu,
îngrijorarea de a-ţi ﬁ furată ma-

şina este foarte scăzută, în Soﬁa este moderată. Problema
corupţiei este indicată nu ca
ﬁind ridicată, ca în Bucureşti,
ci foarte ridicată. În ceea ce
priveşte indicele de poluare,
Bucureştiul stă puţin mai prost
decât capitala Bulgariei.
Comparaţia cu Varşovia
arată că Bucureştiul mai are
mult de lucrat, atât la capitolul reducerii poluării, cât şi la
indicele corupţiei. În rest, la
celelalte capitole ce ţin de infracţionalitate nu sunt diferenţe mari.

declanşate căutările şi că alpinistul a fost localizat cu ajutorul unui elicopter.
„În această dimineaţă am
aﬂat că Torok Zsolt, un alpinist,
a dispărut în zona Munţilor Făgăraşului, am declanşat acţiunea de căutare cu echipe de la
Salvamont Sibiu, Salvamont Prahova şi jandarmerie, iar în spri-

ADRIAN DAVID |
Șeful Salvamont Sibiu
„A fost unul dintre cei
mai buni alpiniști din
România, eu cred că
s-a desprins o stâncă
cu el, dat ﬁind faptul
că acolo este o zonă
foarte instabilă și este
un traseu foarte puțin
frecventat de alpiniști“
jin ne-au venit un elicopter de
la Ministerul de Interne, de la
Inspectoratul General de Aviaţie, care a survolat zona şi din
elicopter s-a localizat o persoană căzută foarte aproape de Vârful Negoiu. S-au deplasat imediat echipe terestre, l-au identﬁcat, l-au găsit pe alpinistul respectiv decedat şi s-a dispus
evacuarea acestuia într-o zonă
în care poate veni elicopterul

pentru a-l prelua, dat ﬁind faptul că este foarte mult de mers”,
a mai spus Adrian David.
Soţia alpinistului Torok Zsolt spune că acesta a plecat
singur pe munte de mai multe
zile, dar că nu şi-a făcut griji
întrucât ştia că în zonă nu este semnal de telefon.
„A plecat marţi, marţi seara
am vorbit cu el, era la refugiul
Călţun. Miercuri dimineaţa a
plecat într-o plimbare şi s-a întâmplat. Ştiind că e într-o zonă
fără semnal, nu ne-am alertat
foarte tare. De miercuri nu mai
ştiam nimic de el. Azi dimineaţă au ajuns un grup la refugiul
Călţun şi au văzut că lucrurile
lui sunt acolo. Eu într-adevăr
ştiam că trebuie să vină, dar ştiam că el are la el cort şi absolut tot ce are nevoie, am zis, ştie
ce face. Şi dimineaţă când am
aﬂat că i-au găsit lucrurile, am
sunat imediat şi am anunţat. El
trebuia duminică să se întoarcă. A plecat singur şi urma să
se întâlnească cu alte persoane
acolo. Asta a fost problema, că
aşa ne-am sesizat că ceva nu
este în regulă, ﬁind o zonă fără semnal”, a spus soţia alpinistului, Laura Torok.

Torok Zsolt era unul dintre cei mai cunoscuți
alpiniști din România

Foto: adevărul.ro

Şeful Salvamont Sibiu,
Adrian David, crede că
Zsolt Torok a murit după ce
o stâncă s-a desprins cu el,
având în vedere că zona în
care se aﬂa, din apropierea
Vârfului Negoiu, este foarte
instabilă şi puţin frecventată de alpinişti. Acesta era
plecat singur pe munte,
într-o zonă fără semnal.
Şeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat că cel
mai probabil accidentul în care a murit alpinistul Torok Zsolt s-a produs după ce o stâncă s-a desprins cu el.
„A fost unul dintre cei mai
buni alpinişti din România, eu
cred că s-a desprins o stâncă
cu el, dat ﬁind faptul că acolo este o zonă foarte instabilă
şi este un traseu foarte puţin
frecventat de alpinişti”, a spus
Adrian David.
Potrivit acestuia, căutările
alpinistului au început sâmbătă dimineaţă. „Noi am primit doar în dimineaţa aceasta solicitarea (de a-l căuta-n.r),
dar se pare că de miercuri nu
a mai răspuns”, a mai spus
şeful Salvamont Sibiu. Acesta susţine că imediat au fost

Foto: Facebook Zsolt Torok

Posibile cauze ale decesului lui Zsolt Torok. „Eu cred că s-a desprins o stâncă cu el”

Zona în care a fost găsit trupul lui Zsolt Torok este una foarte
instabilă şi este un traseu foarte puţin frecventat de alpinişti

Cine a fost Zsolt Torok
Torok Zsolt era unul dintre cei mai cunoscuți
alpiniști din România. În 2016, el a urcat
cinci vârfuri în Himalaya, iar în trei dintre ascensniuni i-a fost alături Vlad Căpușan. Cei
doi au realizat în 2016 în Himalaya două
premiere naţionale și o premieră mondială,
în acest caz ﬁind primii oameni care au ajuns
pe Peak 5 din regiunea Makalu, un munte înalt de 6.421 de metri, care nu a mai fost urcat de nimeni până în acel moment, în condi-

ţiile în care vârful a fost deschis ascensiunii în
2003. În 2013, Torok Zsolt a condus expediţia românească ce a ajuns pe Nanga Parbat,
8.126 de metri, considerată cea mai mare
performanţă în alpinismul românesc. Zsolt
Torok este unul dintre cei mai cunoscuţi și
apreciaţi alpinști români la nivel mondial,
realizator al mai multor premiere. Printre
altele, a fost pe Maratonul Marilor Pereţi,
Trilogia Alpilor și pe K2.
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După o vară liniștită,
cresc chiriile în Cluj-Napoca
Prețurile imobiliarelor
clujene stagnează
în mijlocul verii,
dar se anunță o revenire
pe creștere în toamnă,
anunță specialiștii
în imobiliare.
Prețul de vânzare al apartamentelor în Cluj-Napoca în luna iulie a rămas în general la
nivelul lunii precedente, înregistrându-se o ușoară creștere de
8 euro/mp. Astfel, prețul mediu a fost de 1.528 de euro/mp
față de luna iunie, când a fost
1.520 de euro/mp. De altfel, în
majoritatea cartierelor, prețurile
apartamentelor nu au suferit
modiﬁcări semniﬁcative comparativ cu luna precedentă. Cu
mici excepții, prețul mediu de
vânzare al apartamentelor în luna iulie s-a menținut în jurul
valorilor înregistrate în luna iunie, potrivit Blitz Imobiliare.
„Considerând variația foarte
mică a prețurilor imobilelor în
perioada recentă, putem vehi-

cula o oarecare stagnare a pieței.
La nivelul cererilor și al ofertelor există o ﬂuctuație a numărului acestora, însă fără efecte
sesizabile. (...) Disponibilitatea
clienților este o variabilă
esențială, așadar posibilitatea unei creșteri a numărului de
tranzacții în lunile de toamna
este evidentă, având în vedere
faptul ca lunile de vară sunt luni
cu perioade de concedii”, consideră brokerul Ștefan Dumitraș.
Cu toate acestea, sunt două
cartiere în care s-au înregistrat

scăderi importante de prețuri.
În cartierul Iris, prețul a scăzut
cu 102 euro/mp, de la 1.413
euro/mp în luna iunie, la 1.311
euro/mp în iulie. De asemenea,
în cartierul Bună Ziua s-a înregistrat o scădere de preț cu 67
de euro , de la 1.439 de euro/
mp în luna iunie, la 1.376 de
euro/mp în iulie.
Pe de altă parte, în alte două cartiere prețurile au urcat
comparativ cu luna precedentă. Astfel, cea mai mare creștere
a fost înregistrată în cartierul

Gruia, cu 110 euro/mp, de la
1.366 euro/mp în luna iunie,
la 1.476 euro/mp în iulie. O
creștere semniﬁcativă de preț
a fost înregistrată și în cartierul Dâmbu Rotund, unde prețul
a crescut cu 70 de euro, de la
1.211 euro/mp în iunie, la 1.282
de euro/mp în luna iulie.
Pe de altă parte, prețul mediu al chiriilor a rămas relativ constant în luna iulie, înregistrându-se chiar o ușoară
scădere de 2 euro/mp, comparativ cu luna iunie, de la
448 de euro/mp, la 446 de euro/mp. Cu toate acestea, în
cea mai mare parte a cartierelor prețul a crescut ușor,
comparativ cu luna iunie. Viitorii studenți care vor veni
din toamnă la Cluj-Napoca au
început deja să își caute o
locuință pe care să o închirieze, astfel că este de așteptat
ca prețurile chiriilor să crească în lunile următoare, susțin
experții în imobiliare.

Tranzacția The Office,
vârful de lance al pieței imobiliare
Doar patru tranzacţii
de peste 10 milioane
de euro au fost închise
în primul semestru
pe piaţa imobiliară
românească.
În primele şase luni ale
anului 2019, peste 70% din
volumul de 340 de milioane
de euro a fost generat de doar
două tranzacţii – The Ofﬁce,
în Cluj-Napoca, respectiv portofoliul de centre comerciale
al Prime Kapital. Toate acestea în contextul în care în ultima vreme se vehiculează informaţii despre o „încălzire”
accentuată a pieţei de investiţii imobiliare locale, iar cumpărătorii rămân foarte atenţi,
potrivit raportului transmis,
luni, de ﬁrma de consultanţă
imobiliară JLL România.
„Este adevărat că există
un număr crescut de tranzac-

ţii în diverse stadii de negociere pe piaţa de investiţii,
care este posibil să ducă piaţa la cel mai mare volum de
după 2014, spre 1,2 miliarde
euro. Cu toate acestea, cumpărătorii rămân foarte atenţi
şi procesele de due-diligence
sunt foarte detaliate”, a declarat Andrei Văcaru, Head
of Capital Markets JLL România, potrivit news.ro.
Specialiştii arată că prima
jumătate a anului a demonstrat că există lichiditate în
oraşele secundare pentru produse de calitate, instituţionale, fapt susţinut atât de cea
mai mare tranzacţie din acest
interval de timp, respectiv
vânzarea The Ofﬁce din Cluj
Napoca, cât şi de faptul ca
70% din volumul total de investiţii s-a îndreptat spre alte
oraşe decât Bucureştiul. De a-

semenea, peste jumătate din
investiţiile din primul semetru au vizat clădiri de birouri,
tendinţă care este aşteptată să
continue şi în perioada următoare, birourile rămânând cea
mai lichidă clasa de active
imobiliare în prezent.

Vă reamintim că fraţii Adrian şi Dragoş Pavăl, fondatorii
Dedeman, cel mai mare business antreprenorial românesc,
au semnat contractul prin care
The Ofﬁce din Cluj-Napoca a
fost preluat de Dedeman de la
dezvoltatorii proiectului, NEPI
Rockcastle şi Ovidiu Şandor. The
Ofﬁce, clădire de care s-a interesat şi miliardarul Ion Ţiriac, a
consemnat cea de-a doua tranzacţie dintre Dedeman şi Ovidiu Şandor. Proiect evaluat la

130 mil euro în raportul NEPI
pe 2018, The Ofﬁce are o suprafaţă de aproape 60.000 mp şi o
rată de ocupare de 100%.
„Această tranzacţie marchează încă un pas important în strategia noastră de
investiţii. Proiectul The Ofﬁce reprezintă o alegere ideală pentru Dedeman şi ne-a
convins atât prin localizarea
sa într-unul dintre cele mai
importante şi dezvoltate oraşe ale ţării, cât şi prin standardele înalte de calitate şi
sustenabilitate pe care le îndeplineşte. Prin continuarea
achiziţiilor pe piaţa imobiliară locală ne dorim totodată să consolidăm încrederea
tuturor antreprenorilor români şi să le insuﬂăm curajul de a-şi susţine marile aspiraţii” a precizat Dragoş Pavăl, preşedintele Dedeman.
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Ungureanu, USR CLuj:
„Sistemul de sănătate
patronat de pile, neamuri”

Jurnaliști și agenți de turism,
plimbați pe banii C J Cluj
Forul județean speră că în urma acestei acțiuni de promovare
a județului turiștii se vor înghesui să viziteze Clujul.
50 de jurnaliști, bloggeri
și agenți de turism
se vor plimba timp de trei
zile prin județul Cluj
pe banii Consiliului
Județean pentru
a promova principalele
obiective turistice.
Consiliul Județean achiziționează servicii de cazare,
masă și transport pentru realizarea unui infotrip în
județul Cluj. Valoarea estimată a contractului este de
55.000 lei fără TVA (aproximativ 12.000 de euro), iar
finanțarea se face din bugetul județului.
„Centrul Național de Informare și Promovare Turis-

tică Cluj propune organizarea unui infotrip în județ pentru touroperatorii și mass media cu proﬁl turistic (bloggeri,
reprezentanți ai revistelor de
specialitate, realizatori de
emisiuni radio-tv cu proﬁl turistic). Scopul este de a realiza o mai bună promovare a
patrimoniului istoric, cultural și de cult din județul Cluj.
Infotripul reprezintă una dintre principalele acțiuni de
marketing utilizate în industria turismului. Până în prezent, în județul Cluj a fost realizată doar o singură acțiune
prin care patrimoniul turistic
al județului a fost adus în
atenția operatorilor de turism.

Anticipăm următoarele beneficii: punerea în lumină a
patrimoniului județului, generarea unui flux semnificativ de turiști și creșterea
numărului de turiști pe raza județului Cluj”, transmite instituția.
Jurnaliștii și agenții de turism vor beneﬁcia de servicii de cazare în regim hotelier de 3 stele cu mic dejun
inclus, în camere tip single,
cu acces nelimitat și gratuit
la internet în cameră.
„Cazarea se va face într-o
singură unitate hotelieră ce va
dispune de parcare proprie, 3
nopți de cazare între 8 și 11
octombrie. Solicităm prânz și

cină pentru un număr estimativ de maxim 50 de persoane,
respectiv 3 prânzuri și 3 cine”,
se arată în caietul de sarcini.
În acești bani, Consiliul
Județean va oferi și servicii de
transport rutier cu autocar de
50 de locuri (cerințe minime autocar: instalație audio-video, dvd
player, mp3player, microfon pentru ghid) care va parcurge estimativ 600 de kilometri.
Ce speră Consiliul Județean
să obțină: promovarea
județului Cluj ca destinație
turistică, prezentarea principalelor obiective din patrimoniul turistic al județului
(muzee, atracții naturale, monumente istorice).

Deputatul USR de Cluj
Emanuel Ungureanu(foto)
a reacţionat ferm
după dezvăluirile
unui medic din cadrul
Unităţii de Primiri
Urgenţe a Spitalului
Judeţean Clinic
de Urgenţă Craiova.
Medicul Doriana Mustafa reclama, într-o postare pe
pagina de Facebook, după
o gardă istovitoare, faptul
că este nevoită să consulte
pacienţii printre înjurături,
ameninţări şi trafic de influenţă. Deputatul clujean promite că va da startul unei
campanii de conştientizare
a cetăţenilor despre rolul
medicilor de la urgenţă.
„UPU înseamnă urgenţă,
nu policlinică fără plată! Situaţia medicilor în UPU este catastrofală, presiunile
la care sunt supuşi de foate mulţi cetăţeni cu adevărat iresponsabili, care îşi
bat joc de ideea de Urgenţă, este uriaşă. Voi declanşa peste câteva zile o campanie susţinută de informare a cetăţenilor cu privire
la rolul pe care îl are Unitatea de Primiri Urgenţe şi
medicul urgentist”, spune
Emanuel Ungureanu.

Vicepreşedintele Comisiei
pentru sănătate şi familie din
cadrul Camerei Deputaţilor
susţine că „trăim o dramă ca
naţiune”, în condiţiile în care „statul maﬁot a alungat
15.000 de medici în ultimii 13
ani” – un „genocid pentru care nu răspunde nimeni”.
Emanuel Ungureanu a reacţionat şi la odiosul caz de la
Spitalul de Psihiatrie Săpoca,
în urma căruia cinci persoane
şi-au pierdut viaţa, iar alţi opt
pacienţi au fost grav răniţi de
un bărbat scăpat de sub control care i-a măcelărit cu un stativ pentru perfuzii. După ce ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea
a cerut „să nu ﬁe politizat cazul”, deputatul clujean susţine
că e deja prea târziu: din cei
13 consilieri locali ai comunei
buzoiene Săpoca, 7 fac parte
din PSD, trei dintre aceşti social-democraţi ﬁind angajaţi la
Spitalul de Psihiatrie Săpoca.
„Crimele de la Săpoca fac
parte din ﬁlmul horror al sistemului de sănătate patronat de pile, neamuri, năşii.
Sistemul de îngrijire a pacienţilor cu boli psihice din
România are deﬁcienţe uriaşe, doar după ce moare cineva ies la lumină”, mărturiseşte Emanuel Ungureanu.

PUBLICITATE

PSD Cluj mârâie la alianța USR-PLUS,
pe care o acuză de „blat politic” cu PNL
În ultimele zile,
reprezentanţii alianţei
USR PLUS din Cluj
„au încercat să mimeze
opoziţia la PNL”
şi la liderii săi, arată
cu degetul liderul PSD
Cluj, deputatul
Horia Nasra (foto).
Liderii PSD Cluj spun că,
dacă timp de trei ani vocea liderilor USR „a lipsit cu desăvârşire”, abandonând problemele locale în faţa discursului radical la nivel naţional,
astăzi încearcă o „cosmetizare politică”, având în vedere
apropierea alegerilor locale de
anul viitor. Social-democraţii
se întreabă dacă senatorul Mihai Goţiu şi deputatul Emanuel Ungureanu nu au curaj
să intre într-o competiţie directă cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, re-

spectiv preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.
„Oare conducerea USR
PLUS şi parlamentarii acestei alianţe nu au observat
haosul imobiliar din municipiu? Oare conducerea USR
PLUS şi parlamentarii acestei alianţe, în virtutea campaniilor susţinute cu tentă
morală, au analizat situaţia
celor doi lideri ai PNL crescuţi de Boc şi care peste
noapte s-au îmbogăţit din salariul de bugetar? Oare parlamentarii USR PLUS, senatorul Goţiu şi deputatul Ungureanu, chiar nu au curajul să-i contracandideze,
într-o competiţie politică directă, pe Emil Boc şi Alin Tişe? Oare acest blat la nivel
judeţean are aprobarea de la
centru, din Bucureşti sau este girat doar de caracatiţa

gulerelor albe din Cluj-Napoca?”, se întreabă, într-un
comunicat de presă, deputatul PSD Horia Nasra.
„Dacă liderii USR PLUS doresc o alianţă cu PNL, partidul
care a dat cei mai mulţi con-

damnaţi pentru fapte de corupţie în Cluj, de la Sorin Apostu,
Radu Bica până la Horea Uioreanu, să o facă cinstit, deschis,
pentru că nu pot ﬁ «oameni noi»
cu înţelegeri vechi”, aﬁrmă Nasra, preşedintele PSD Cluj.
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Începe sesiunea de toamnă
a bacalaureatului 2019
Peste 43.000 de absolvenţi
de clasa a XII-a vor intra
săptămâna viitoare în sesiunea de toamnă a bacalaureatului. Probele scrise vor
începe pe 21 august, cu examenul scris la limba şi literatura română.
În sesiunea iulie-iulie
2019, procentul de promovare a tuturor celor care au susţinut bacalaureatul a fost
69,1% (de la 67,2% înainte
de contestaţii). Datele de la
Ministerul Educaţiei arată că
75,5% dintre elevii din promoţia 2018-2019 au promovat bacalaureatul.
Procentul de promovabilitate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest
an a fost aproape similar cu
2018, 80.71%, iar 177 de elevi
au obţinut media 10,00.

Calendar Bacalaureat 2019
Sesiunea august-septembrie 2019
15 – 19 iulie 2019 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune
de examen
26 iulie 2019 – Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
21 august 2019 Limba și literatura română – proba Ea)
– probă scrisă
22 august 2019 Limba și literatura maternă – proba Eb)
– probă scrisă
23 august 2019 Proba obligatorie a proﬁlului – proba Ec) –
probă scrisă
26 august 2019 Proba la alegere a proﬁlului și specializării –
proba Ed) – probă scrisă
27, 28 august 2019 Evaluarea Competenţelor lingvistice de
comunicare orală în Limba română – proba A
29 august 2019 Evaluarea Competenţelor lingvistice de comunicare orală în Limba maternă – proba B
30 august, 2 septembrie 2019 Evaluarea Competenţelor digitale – proba D
2-3 septembrie 2019 Evaluarea Competenţelor lingvistice
într-o limba de circulaţie internaţională – proba C
3 septembrie 2019 Aﬁşarea rezultatelor la probele scrise (până
la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)
3 – 6 septembrie 2019 Rezolvarea contestaţiilor
7 septembrie 2019 Aﬁşarea rezultatelor ﬁnale la BAC 2019
PUBLICITATE

Nu iei nota 5 la
Evaluarea Naţională,
ajungi meseriaş!
Ministerul Educației propune o nouă modificare
pentru anul şcolar 2019-2020
Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro
Elevii care intră anul
acesta clasa a VIII-a, susţin Evaluarea Naţională
2020 şi nu obţin media
5 ar urma să ﬁe obligaţi
să meargă la învăţământul profesional.
Propunerea aparţine Ministerului Educaţiei şi a fost
avizată favorabil în data de
14 august, de partenerii sociali ai instituţiei în şedinţa
Comisiei de Dialog Social.
Proiectul de ordin de admitere la liceu în anul şcolar
2020-2021 votat astăzi prevede că elevii care nu au media 5 nu intră în repartizarea
computerizată la liceu, deci
îşi continuă învăţământul obligatoriu în învăţământul
profesional sau în şcolile duale, nu în liceele teoretice,
tehnologice sau vocaţionale.
Interdicţia de a intra la liceu cu medii sub 5 ar urma
să se aplice pentru elevii care în septembrie intră în clasa a VIII-a.

Elevii care au sub 5
la evaluare au şanse
mici să ia BAC-ul

PUBLICITATE

Criza meseriaşilor se resimte din plin în câmpul de
muncă de când Ecaterina Andronescu a desﬁinţat şcolile
profesionale. Sau, mai degrabă, le-a înlocuit cu licee tehnologice, unde elevii sunt obligaţi să obţină bacalaureatul.
Din acest motiv elevii sunt tot
mai puţini motiv pentru care,
decizia a fost bine primită de
către Federaţia Naţională a
Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, mai
ales din cauza faptului că un
copil care intră la liceu cu media 3, are şanse foarte mici să
promoveze examenul de Bacalaureat. Această problemă
a fost subliniată în urmă cu
câteva luni şi de către Valentin Cuibus, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.
„Sunt specialităţi la care
cererea este foarte mare: mecanici auto, bucătari, zona
electrică. Sunt zone în care
cererea este mică, cum ar ﬁ
cea de construcţii. Asta e surprinzător, ﬁindcă în Cluj se
construieşte foarte mult. Zona legată de confecţii încălţăminte şi confecţii îmbrăcăminte sunt foarte puţin cerute.
Pot să ﬁe proﬁle cerute de
agentul economic, dar nu vrea
nimeni să meargă. Aici singura şansă este o campanie foar-

Elevii care nu iau peste 5 la Evaluarea Națională ar putea ﬁ obligați
să urmeze cursurile unei școli profesionale

Calendar Evaluarea Națională 2020
● 2 – 5 iunie 2020 Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a la
Evaluarea Naţională 2020
● 5 iunie 2020 Elevii de clasa a VIII-a termină școala
● 15 iunie 2020 Limba și literatura română – examen scris
● 17 iunie 2020 Matematică – examen scris
● 18 iunie 2020 Limba și literatura maternă – examen scris
● 22 iunie 2020 Aﬁșarea rezultatelor înaintea contestaţiilor
(până la ora 12:00), urmată de înregistrarea contestaţiilor (între orele 14:00 – 20:00)
● 27 iunie 2020 Aﬁșarea rezultatelor ﬁnale
te agresivă din partea agenţilor economici, împreună cu
noi, care deja a început în aşa
fel încât lumea să ştie, să le
ﬁe puse la dispoziţie toate
informaţiile. Să ştie, spre
exemplu, că mecanicul de
acum douăzeci de ani nu
seamănă cu mecanicul de
acum. Dotările şi întreg procesul tehnologic care a fost
acum douăzeci de ani este
total diferit. Totul e impecabil, condiţiile sunt foarte bune. Părintele e cel care decide la vârsta aceea. Informaţia trebuie să ajungă la părinte, iar apoi decizia îi aparţine”, a spus Cuibus.

Firmele caută
cu disperare meseriaşi
Fiindcă e o criză atât de
mare de meseriaşi, tot mai
multe clase au fost înﬁinţate
în şcolile clujene, iar ﬁrmele
care au nevoie de forţă de
muncă oferă burse elevilor.
„Am mers pe necesarul
identiﬁcat din discuţiile cu
mediul de afaceri. Am avut

mai multe întâlniri cu agenţii economici mari. Până la
urmă, numărul de clase de
învăţământ dual a crescut la
douăzeci. Ce înseamnă învăţământul dual? Înseamnă
un sistem în care angajatorul este mult mai implicat în
decizie, pe de o parte. Sunt
nişte facilităţi pe care le oferă angajatorul, posibilul angajator, o bursă suplimentară faţă de cea pe care o dă
statul român. Este vorba de
masă, transport, haine. Deci
aici depinde de la unul la altul. Ultimii care au intrat în
discuţie sunt cei de la Electrica. Ei au cerut suplimentar clase şi li s-au aprobat
pentru că am văzut că sunt
foarte serioşi şi care oferă o
bursă de 500 de lei peste cea
oferită de stat. Oferă condiţii speciale pentru posibilii
tineri pe care să îi exagereze. Aici depinde de cererea
pe piaţă şi depinde de angajator”, a explicat Valentin
Cuibus, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj.
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S-a dat startul pentru Walking Month 2019
Competiția Walking Month, organizată la Cluj, strânge fonduri pentru prima ambulanţă socială din Transilvania
Competiţia Walking
Month, organizată la
Cluj-Napoca în ﬁecare an,
va ﬁ dedicată în 2019
strângerii de fonduri pentru prima ambulanţă socială din Transilvania,
o unitate mobilă care va
merge în comunităţile izolate din mediul rural.
Înscrierile au loc în perioada 19 august – 11 septembrie,
iar competiţia se va desfăşura între 16 septembrie – 15
octombrie, festivitatea de premiere urmând să aibă loc în
22 octombrie.
Concursul caritabil Walking
Month revine în 2019 cu cea
mai ambiţioasă ediţie de până
acum, al cărei scop va ﬁ strângerea de fonduri pentru prima
ambulanţă socială din Transilvania. Ambulanţa socială este o unitate mobilă care va călători în comunităţile rurale şi
izolate din regiune, respectiv
un vehicul special amenajat
care va include un cabinet pentru consultanţii de medicină
primară şi un spaţiu destinat
asistenţei şi serviciilor sociale.
Serviciile vor include consultanţă juridică, consiliere
în situaţii de violenţă domestică, orientare profesională şi
ajutor în găsirea unui loc de

Concursul caritabil Walking Month revine în 2019 cu cea mai ambiţioasă ediţie de până acum, al cărei scop va ﬁ strângerea de fonduri pentru prima ambulanţă socială din Transilvania

muncă, dar şi asistarea persoanelor vulnerabile în relaţia cu autorităţile statului,
ajutându-le să completeze cererile necesare pentru obţinerea actelor de identitate, a
venitului minim garantat sau
a diverselor ajutoare şi subvenţii la care au dreptul. Asemenea situaţii sunt frecvente – în documentarea proiectului, organizatorii au întâlnit comunităţi de zeci de
persoane care nu au nici măcar certiﬁcat de naştere, ceea ce în practică le face imposibilă interacţiunea cu orice instituţie de stat.

Costurile pentru un an
de funcţionare
Organizatorii Walking
Month îşi doresc să strângă
fondurile necesare achiziţiei
şi amenajării vehiculului, dar
şi pentru a-i asigura costurile
primului an de funcţionare,
astfel încât până la ediţia viitoare ambulanţa socială să
deservească cel puţin 10.000
de beneﬁciari. Gama acestor
servicii se va putea extinde,
în timp, prin implicarea unor
noi voluntari sau organizaţii-partenere, care să îşi extindă serviciile în zonele rurale
cu ajutorul noului vehicul.

„Locuind la oraş, putem merge oricând la medic sau la o instituţie a statului. Mai mult, putem face acest drum pe jos, cu
maşina, cu taxiul sau unul din
serviciile de car-sharing, cu bicicleta sau cu transportul în comun. Tot în România, dar la ţară, mii de oameni nu au acces
la servicii medicale de bază, nu
primesc întotdeauna asistenţă
socială, iar un drum spre oraş
este o aventură, în lipsa unui
mijloc de transport accesibil.
Acesta e scopul nostru – să «unim cele două Românii», atât
prin înﬁinţarea unui serviciu
mobil capabil să reducă din de-

calaj, cât şi printr o campanie
prin care locuitorii oraşelor să
devină conştienţi de problemele sociale grave care există la
doar câţiva kilometri distanţă
de casa lor”, explică Andreea
Misarăş, Events & Communications Coordinator şi membru al
Comitetului CSR al Betfair Romania Development.

Walking Month,
la cea de-a cincea ediţie
Walking Month se aﬂă la
cea de-a 5-a ediţie. În 2015, cei
600 de participanţi au strâns
42.000 de lei pentru dotarea
cu aparatură medicală a unui

spital de copii din Cluj-Napoca; în 2016, numărul concurenţilor a crescut la 1.440, care au donat 132.126 pentru terapia de care aveau nevoie copiii cu dizabilităţi neuro-motorii. Anul 2017 a adus 146.520
de lei donaţi către Beard
Brothers, ceea ce a permis organizaţiei să îşi dubleze capacitatea serviciului The Beard
Mobile, primul taxi comunitar
gratuit destinat persoanelor care nu se pot deplasa, în timp
ce anul trecut 295.000 de lei
au fost oferiţi clubului sportiv
„Lamont”, pepinieră de campioni paralimpici ai României.
PUBLICITATE

„Festivalul Enescu” aduce
în septembrie, la Cluj-Napoca,
șase recitaluri în premieră
Cea de-a 24-a ediţie
a Festivalului Internaţional
„George Enescu”
(31 august-22 septembrie)
aduce publicului clujean
o serie de recitaluri de gală,
în cadrul „Festivalului Enescu
la Cluj”, unde Filarmonica de
Stat „Transilvania” este partener oﬁcial.
În perioada 4-14 septembrie 2019, artişti de talie mondială vor oferi 6 evenimente
muzicale de cel mai înalt nivel. Celebra pianistă Elisabeth
Leonskaja sau spectaculosul
pianist şi compozitor japonez,
Nobuyuki Tsujii, nevăzător
din naştere, sunt unii dintre
invitaţii de marcă ai evenimentului. Cele şase concerte
vor avea loc la Auditorium
Maximum şi la Sala Studio a
Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”. Biletele sunt în
continuare disponibile
Pe scena sălii Auditorium
Maximum vor susţine recitaluri unii dintre cei mai aşteptaţi artişti din cadrul festivalului: pianista Elisabeth Leonskaja – „ultima mare doamnă a şcolii ruse” (10 septembrie) şi Nobuyuki Tsujii – japonezul nevăzător care a ui-

mit lumea muzicii cu tehnica
sa la pian (14 septembrie).
La rândul ei, Sala Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” va reuni recitalurile unor
nume consacrate şi ale unor
tinere talente ale generaţiei de
azi: renumitul violonist David
Grimal – extrem de apreciat
de compozitori şi de publicul
tânăr (9 septembrie), pianistul canadian Charles Hamelin, care a atras atenţia prin

stilistica şi maturitatea sa muzicală, ﬁind recompensat cu
numeroase premii internaţionale (4 septembrie), Monte
Piano Trio – grup recunoscut
pentru sensibilitatea şi energia pe care o transmite spectatorilor (5 septembrie) şi Ziyu
He – violonist chinez care a
devenit unul dintre cei mai tineri artişti invitaţi să cânte
alături de Orchestra Filarmonicii din Viena (8 septembrie).
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Trump caută soluţii
să cumpere Groenlanda
Donald Trump a conﬁrmat
că doreşte achiziţionarea
de către Statele Unite a
teritoriului danez autonom
Groenlanda „din motive
strategice”. Preşedintele
american aﬁrmă că ideea
„nu este singura” de acest
fel pe care o are, relatează
The Guardian.
Interesul preşedintelui american pentru achiziţionarea teritoriului a fost primită de comunitatea internaţională cu
amuzament, dar cu indignare
în Groenlanda şi Danemarca.
Guvernul provinciei semi-autonome a precizat că teritoriul
său nu este de vânzare. Prim-ministrul Danemarcei a aﬁrmat la
rândul său că orice discuţie de
acest fel este absurdă.
Cu toate acestea, duminică,
consilierul pe probleme economice de la Casa Albă, Larry Kudlow, a conﬁrmat ştirea într-un
interviu, înainte ca Trump însuşi să le spună reporterilor că

„ideea a apărut în discuţie” şi
că „se gândeşte la posibilitate”.
Preşedintele SUA a spus
apoi, fără a avea vreo dovadă sau vreo informaţie oﬁcială că „Danemarca este afectată puternic de Groenlanda,
din cauza căreia pierd 700 de
milioane de dolari pe an”.
Prim-ministrul Danemarcei,
Mette Frederiksen a declarat
pentru un ziar local că „Groenlanda nu este de vânzare. Groenlanda nu este daneză. Groenlanda aparţine oamenilor care
locuiesc în Groenlanda. Sper că
administraţia americană nu are
în mod serios în plan aşa ceva”.

lungime de 62,7 kilometri şi
a fost concepută pentru viteze de 130 km/h.
La ceremonia de inaugurare, preşedintele Aleksandar Vucic a spus că acest tronson de
autostradă, construit de ﬁrma
chineză Shandong Hi-speed
Group, va contribui la îmbunătăţirea calităţii vieţii în Serbia şi va atrage investitori în
oraşe de-a lungul autostrăzii.
Serbia a încheiat anul 2018
cu un mic excedent bugetar,
iar planul de cheltuieli pe
2019 mizează pe un deﬁcit
de 0,5%. Datoria publică totală a Serbiei se situa la sfârşitul lunii mai la 51,8% din
Produsul Intern Brut.

Mesaj în sticlă al unui
marinar rus, din 1969,
descoperit în Alaska
Un bărbat din Alaska
a găsit o sticlă ce conţinea
un mesaj scris în anul 1969
de către un marinar rus.
Scrisoarea a devenit virală
pe reţelele sociale, astfel
a ieşit la iveală că autorul
mesajului încă trăieşte.
Tyler Ivanoff a găsit o scrisoare, într-o sticlă, scrisă în
limba rusă şi a publicat-o pe
pagina lui de Facebook pentru ca cineva să-l ajute cu traducerea, potrivit BBC.
„A fost greu de desfăcut.
Mi-am folosit dinţii ca să reuşesc. Era încă uscat în interior şi mirosea a vin sau
un alt tip de alcool, vechi.
Scrisoarea era uscată”, a de-

Brexitul fără acord va avea
efecte catastrofale
The Sunday Times a publicat un raport al guvernului britanic
care dezvăluie efectele dezastruoase ale unui Brexit dur

A fost deschisă prima
autostradă „chinezească”
din Europa
Preşedintele Serbiei,
Aleksandar Vucic, şi ambasadorul Chinei la Belgrad,
Chen Bo, au participat
duminică la inaugurarea
autostrăzii E-763, denumită
„Milos cel Mare”, aceasta
ﬁind prima autostradă construită de chinezi în Europa
deschisă traﬁcului, informează Euronews şi Tanjug.
Autostrada E-763 face parte dintr-o reţea transeuropeană de autostrăzi care face legătura între Gdansk şi Atena,
precum şi între Istanbul şi portul Bar de la Marea Adriatică.
Autostrada inaugurată duminică face legătura între oraşele Obrenovac şi Ljig, are o
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clat Tyler Ivanoff. În sticlă era scris mesajul:„Felicitări
sincere! De pe nava mamă
VRXF Sulak din ﬂota Extremului Orient. Felicit pe cine
găseşte această sticlă şi vă
cer să răspundeţi la adresa
Vladivostok -43 BRXF Sulak.
Vă dorim multă sănătate şi
mulţi ani de viaţă”.
Scrisoarea a fost redactată
pe 20 iunie 1969 de un marinar rus aﬂat la bordul navei
Sulak. După ce a devenit publică, presa rusă l-a identiﬁcat pe marinar ca ﬁind Capitanul Anatoly Botsanenko.
Acesta ar ﬁ început să plângă de bucurie când a aﬂat că
cineva a găsit mesajul lui.

Au mai rămas doar
75 de zile până la data
de 31 octombrie, data
la care este programată
ieşirea Regatului Unit
din Uniunea Europeană
cu sau fără un acord
Regatul Unit se va confrunta cu un deﬁcit major de alimente, combustibil şi medicamente dacă părăseşte blocul
european fără un acord, conform predicţiilor compilate de
o agenţie a guvernului britanic sub numele de „Operation
Yellowhammer” (n.r. – Operaţiunea Presura Galbenă).
În document se mai arată
că reinstituirea unei graniţe între Irlanda şi Irlanda de Nord,
unul dintre principalele puncte de conﬂict ale negocierilor,
va duce la perturbări serioase
ale traﬁcului naval în porturile britanice, fapt ce ar putea
să dureze până la trei luni.
Livrările de medicamente
şi produse farmaceutice din
Europa vor ﬁ, de asemenea,
afectate serios – vor ﬁ predispuse la întârzieri, iar disponibilitatea alimentelor proaspete va ﬁ şi ea redusă, fapt ce va
duce la creşterea preţurilor.

La data de 31 octombrie este programată ieşirea Regatului Unit din Uniunea Europeană cu sau fără un acord

Publicul şi companiile rămân nepregătite pentru un
Brexit fără acord, iar lipsa
de predictibilitate provocată
de negocierile fără un rezultat palpabil dintre UE şi Regat pe de-o parte şi apoi dintre guvernul britanic şi Parlament pe de alta, au îngreunat crearea planurilor de
contingenţă.
„Nu încercăm să inducem
panică, acesta chiar este cea
mai realistă evaluarea a situaţiei cu care ne vom confrunta dacă părăsim blocul european fără un acord”, a decla-

rat o sursă guvernamentală
pentru The Sunday Times.

Brexit pe 31 octombrie,
fără cale de întoarcere
În timp ce opoziţia laburistă încă mai visează la dărâmarea guvernului Johnson, un
guvern care rezistă cu o majoritate de doar un parlamentar, executivul de la Londra a
abrogat un act legislativ adoptat în 1972 care dădea forţă legii europene în Regat. Abrogarea actului va intra în vigoare
pe 31 octombrie. „Acesta e un
semnal clar pentru oamenii

din această ţară că nu mai
există cale de întoarcere – vom
părăsi Uniunea Europeană,
după cum am promis, pe 31
octombrie, oricare ar ﬁ circumstanţele”, a declarat secretarul de stat pentru Brexit,
Steve Barclay.
Săptămâna trecută, liderul
opoziţiei, Jeremy Corbyn, a
declarat că ia în calcul depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului Johnson şi că în cazul în care aceasta va reuşi, va forma un
guvern provizoriu până la depăşirea problemei.

SUA nu mai deţin supremaţia militară în Pacific
SUA nu mai deţin supremaţia militară în Paciﬁc şi
ar putea avea tot mai
multe diﬁcultăţi în a-şi
apăra aliaţii împotriva
Chinei, a cărei inﬂuenţă
este tot mai puternică în
zonă, apreciază un reputat
centru de reﬂecţie australian într-un raport incendiar, informează luni AFP.
În această analiză, dată publicităţii luni, Centrul de Studii asupra SUA din cadrul Universităţii din Sydney descrie
armata americană drept „o

forţă pe cale să se atroﬁeze”
şi ale cărei capacităţi sunt „în
mod periculos depăşite” şi
„prost pregătite” pentru o confruntare cu China.
Dacă este corectă, această
evaluare ar presupune urmări
grave pentru numeroşii aliaţi
ai SUA, ﬁe că este vorba de
Australia, de Taiwan sau Japonia, care depind mult de
garanţiile americane în materie de securitate.
Instalarea lui Donald Trump
la Casa Albă, cu al său credo
„America First” (America îna-

inte de toate), a adăugat temeri privind o dezangajare a
SUA, care ar ﬁ mai puţin dispuse să-şi apere aliaţii în ipoteza unei agresiuni din partea
Chinei, de exemplu. Însă, acest
raport lasă să se înţeleagă că,
chiar dacă ar dori să intervină, SUA s-ar putea confrunta
cu diﬁcultăţi în a o face.
Autorii studiului evocă
chiar şi o „insolvabilitate strategică” a Washingtonului,
avansând ideea că deceniile
de război şi de angajament în
Orientul Mijlociu şi de subﬁ-

nanţare în Paciﬁc au avut drept
consecinţă expunerea aliaţilor SUA în Oceania.
„China, în schimb, este tot
mai capabilă să sﬁdeze ordinea regională prin forţă ca urmare a investiţiilor sale de
mare anvergură în sisteme militare avansate”, se subliniază în analiză. În timpul preşedinţiei lui Xi Jinping, bugetul oﬁcial pentru apărare al
Chinei a crescut cu aproape
75%, până la 178 de miliarde de dolari, cifră care ar ﬁ
sub cea reală.
PUBLICITATE
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Huawei, împinsă în afara pieţei din SUA
Donald Trump continuă să se opună unei colaborări, din „motive de securitate naţională”
Preşedintele Statelor
Unite, Donald Trump,
a declarat că nu doreşte
ca Washingtonul să facă
afaceri cu compania chineză de telecomunicaţii
Huawei, cu toate că,
potrivit unor informaţii,
Administraţia sa ar urma
să extindă licenţa temporară de import pentru
gigantul chinez,
potrivit Reuters.
Presa internaţională anunţa vineri că Departamentul
de Comerţ al Statelor Unite
este pe cale să extindă cu 90
de zile această licenţă, permiţându-i ﬁrmei chineze să
se aprovizioneze de la companiile americane, astfel încât Huawei să poată să le
ofere în continuare servicii
clienţilor existenţi.
Duminică, însă, Donald
Trump le-a declarat jurnaliştilor că nu doreşte ca Statele
Unite să semneze contracte
comerciale cu compania chineză din motive de securitate naţională.
„În acest moment se pare că nu vom face afaceri”,
a spus Trump. „Nu vreau să
facem afaceri deloc, pentru
că este vorba despre securitatea naţională şi cred că
presa a relatat despre acest
subiect într-un mod uşor di-

Donald Trump: „Nicio entitate guvernamentală nu va lua echipament de la Huawei”
ferit”, a adăugat preşedintele american.
El nu a făcut duminică referire la posibila extindere a
„licenţei generale temporare”.
Tot duminică, Larry Kudlow, directorul Consiliului
Economic Naţional, a declarat că Departamentul de Comerţ va extinde licenţa pentru Huawei cu 90 de zile, ca
un gest de „bună-credinţă”,
în contextul negocierilor din-

tre Statele Unite şi China privind comerţul.
În ultimul an, Huawei a
devenit al doilea cel mai mare jucător global pe piaţa telefoanelor. Astfel, Google,
companie americană, are direct de câştigat din asta. Totodată, şi furnizorii de componente câştigă din succesul companiei. Doar că
Huawei a nimerit în războiul comercial dintre China

200 de zile îţi ia să descoperi
că ai fost victima unui atac cibernetic
O companie descoperă că a
fost victima unui atac cibernetic şi că acesta a avut
un impact asupra afacerii
în aproximativ 150-200
de zile, notează specialiştii
Eset, într-o cercetare publicată recent pe blogul
din România a companiei.
„Activitatea experţilor în
securitate IT a unei companii
mari constă, de regulă, în protejarea reţelei, a infrastructurii şi a dispozitivelor de muncă şi a tuturor datelor prelucrate de companie (...) numărul total de dispozitive utilizate într-o companie poate ﬁ
destul de ridicat. În alte cazuri, o companie poate avea
un cadru restrâns de management, format din 100 de
persoane, şi 10.000 de angajaţi implicaţi în producţie, ﬁind nevoie, astfel, de un număr relativ redus de dispozitive endpoint, dar numeroase servere, o linie de producţie cu propriul sistem de operare şi diverse dispozitive Internet of Things (IoT) (...) În
ambele cazuri, dispozitivele
utilizate sunt conectate la o
reţea corporativă şi, ca atare,
menţinerea protecţiei tuturor
acestor dispozitive, a reţelei
corporative şi a datelor stoca-

te devine o sarcină mai diﬁcilă pentru echipa de profesionişti IT. În general, este nevoie de aproximativ 150-200
de zile până când o companie descoperă că a fost victima unui atac cibernetic şi ca
acesta a avut un impact asupra business-ului într-un fel”,
sunt de părere specialiştii.
Conform cercetării, în multe cazuri, Eset a întâlnit companii care rulează simultan
un număr mare de agenţi, până la 15-17 pe reţeaua şi dispozitivele lor, în încercarea de
a obţine o acoperire maximă.
„Cu toate acestea, utilizarea
unui număr mare de agenţi, de
la furnizori diferiţi, creează un
mediu care nu este foarte sigur. Acest lucru poate avea un
impact negativ asupra perfor-

manţei sistemului, securităţii
şi volumului de muncă al personalului IT. Ca urmare a acestei complexităţi, companiile
s-au confruntat cu o presiune
tot mai mare asupra resurselor
de securitate IT, costuri mai ridicate şi o expunere mai largă
la riscuri. În astfel de condiţii,
aceştia încearcă, de regulă, să
se orienteze spre reducerea numărului de agenţi, alegând platforme în care agenţii pot ﬁ gestionaţi dintr-un singur tablou
de bord", explică compania de
securitate cibernetică.
În acest context, Eset anunţă crearea unor soluţii de securitate precum Eset Remote
Administrator, care a fost iniţial proiectat pentru gestionarea de la distanţă a securităţii dispozitivelor endpoint.

şi America, ceea ce a dus la
decizia din mai.

Acuzații de spionaj
Sub acuzaţii de spionaj,
Huawei a fost transformată
într-o companie cu care ﬁrmele americane n-ar trebui să lucreze. Departamentul de Comerţ al SUA a permis iniţial
Huawei să achiziţioneze unele
produse americane. Apoi,
Trump s-a întâlnit cu preşedin-

tele Chinei şi-a lăsat de înţeles
că ar putea ﬁ loc de înţelegere. Tot Trump a revenit asupra
declaraţiilor şi-a spus ca nicio
entitate guvernamentală nu va
lua echipament de la Huawei.

Trump nu exclude
ca ﬁrme ca Google
să continue, temporar,
colaborarea cu chinezii
„Nu vreau să facem afaceri deloc şcu Huawei, pen-

tru că este vorba despre securitatea naţională şi cred că
presa a relatat despre acest
subiect într-un mod uşor diferit”, a spus Trump. Când
vine vorba de autorităţi, e
clar că ﬁrma chineză nu va
intra acolo. În ceea ce priveşte mediul privat, informaţia Reuters e susţinută de
declaraţia lui Larry Kudlow,
consilier pe probleme de economie al lui Trump.
Cele 90 de zile vor fi cruciale şi pentru negocierile
dintre America şi China. Cele două ţări sunt într-un
război comercial în privinţa tarifelor de import-export. Totodată, Trump a spus
că va aplica taxe noi importurilor din China, începând
cu 1 septembrie.
Dacă cele 90 de zile vor
fi confirmate pe 19 august,
Huawei îşi va putea lansa
toate telefoanele plănuite
pentru 2019. Asta nu înseamnă că din 2020 vom
mai discuta de aceeaşi companie şi aceleaşi dispozitive. Cea mai mare problemă
nu e însă pentru dispozitive viitoare, ci pentru cele
aflate pe piaţă.
La nivel de securitate naţională, şi România discută
despre implicaţiile unui parteneriat cu Huawei.
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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“ prezicătoare 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.
APARTAMENTE
¤ Vând apartament cu 2 camere,
decomandat, etaj 2, pe str. Horea
nr. 55, preț 85.000 euro. Informații
la telefon 0733-430324. (7.7)
¤ Vând apartament cu 2 camere, decomandat, suprafaţa 52
mp, et. 1, str. Teleorman, mobilat, utilat, preţ 86.000 euro, negociabil. Informaţii și alte detalii
la tel. 0740-694047.
¤ PF vând apartament 3 camere
pe Calea Turzii, 79 mp utili, decomandat, mobilat, utilat, ideal
pentru locuinţă închiriere, investiţie. Apartamentul este compus
din 2 camere, 1 living, 1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 2 spaţii de
depozitare, loc de parcare cu CF.
Pret 119.900 Euro, negociabil.
Tel. 0745-025163, 0726-337157.

CASE/CABANE
¤ Vând casă formată din 2 apartamente, o garsoniera, intrări separate, curte 400 mp,
garaj, vedere la munte, în orașul; Câmpeni, jud Alba. Pret
60.000 Eu. Tel. 0771 156 350
¤ Vând casă cu grădină în comuna Vorniceni, str. Uzinei, judeţul Botoșani, cu multe auxiliare pe lângă casă. Pentru informaţii suplimentare și alte detalii
sunaţi la tel. 0763-769120.
TERENURI

De vânzare teren
intravilan 2500 mp în
localitatea Tureni nr. 111,
judeţul Cluj, plus
construcţie casă de locuit
70 mp, compusă din 2
camere, hol, bucătărie şi
baie, curent electric, apă
la fântână, zonă foarte
liniştită.
Informaţii la tel.
0751-760639,
0723-172514.

¤ Vând teren în supr. de 800
mp, front 17,78 ml la sosea
asfaltată, în centrul satului
Măcicașu, com. Chinteni, cu
toate utilitatile. Informaţii suplimentare la tel.
0734-777772.
¤ 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 suplimentare la tel. 0745-251703.

ÎNCHIRIERI
¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere,
proaspăt zugrăvit, centrală proprie, izolat termic, utilat complet,
ocupabil imediat, cart. Mărăști,
zona Cinema Mărăști, preț 400
euro. Pentru informații și detalii
sunați la 0758-051260.(3.7)

APARTAMENTE
LOCURI DE MUNCĂ
¤ Familie soţ, soţie, cu doi copii,
căutăm o garsonieră de închiriat fără mobilă sau semimobilat
pe termen lung. Așteptăm telefoane pe nr. 0746-499960 sau
0759-663204.
¤ Caut cioban la oi, cu experienţă, care sa știe să mulgă. Cerem și oferim seriozitate. Pentru
informaţiile suplimentare apelaţi la tel. 0742-431611.
¤ Caut loc de muncă în domeniul
alimentaţiei publice, pe postul de
BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pricepută, îndemănatică. Ofer și cer
seriozitate maximă. Pentru oferte
vă rog apelaţi 0758-356073.
¤ Caut de lucru în domeniul gastronomiei, part-time (în zilele libere), experienţă în domeniu.
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi
la tel. 0745-802150.
¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experienţă 18 ani (și pe comunitate),
cat. B și C, cunoscător al lb. germane și engleze. Rog și ofer seriozitate. Sunaţi la tel.
0752-397165 sau 0745-50131

SERVICII
¤ Instalator apă gaz, sanitare,
încălzire. Execut lucrări, intervenţii, reparaţii. Aragaze, obiecte sanitare, convectoare,
mașini de spălat, boilere, centrale, teracote, cabine de duș,
etc. Informaţii suplimentare la
telefon 0740-252139.

— VALABIL PENTRU PERSOANE FIZICE —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

NUME ŞI PRENUME:
ADRESĂ:
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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 prezicătoare“ 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
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.

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje
la utilaje de tâmplărie. Informaţii la tel. 0741-192255 sau
0727-701469.
¤ Depanare și reparaţii TV la
domiciliul clientului, cu garanţie. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la
0264-547523, 0744-877328.
¤ Montăm uși și geamuri, autorizat Porta Doors. Informaţii
la tel. 0745-993104.

REPARAŢII PENTRU
CASA TA
Ţiglă petalică, ţiglă
ceramică, reparaţii
jgheaburi burlane, placări
cu polistiren, ﬁnisaje
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. (15.15)
¤ Agent de asigurări, închei,
efectuez orice fel de asigurări.
Asigurările se pot plăti online
sau numerar, iar polițele pot ﬁ
trimise electronic sau înmânate
personal. Cer și ofer seriozitate.
Tel. 0749-915233. (1.5)

UZ CAZNIC
¤ Vând pentru baie, chiuvetă faianţă albă, cu baterie, 60 x 50

AUTO-MOTO

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
¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, an 2008, 7 locuri, culoare
gri, 210.000 km, în stare bună
de funcţionare. Preţ negociabil.
Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ VÂND Dacia 1410, an 1997,
pentru programul RABLA, acte în
regulă, preţ negociabil. Informaţii și relaţii suplimentare la telefon 0740-694047.
¤ Vând DACIA 1307L, an
1995, pentru programul RABLA, acte în regulă. Informaţii
și relaţii la telefon 0754-312994.

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

DIVERSE
¤ Vând toaletă inteligenta care
îmbină funcțiile de wc și bideu în
același obiect sanitar. Informații
la telefon 0724808088(1.5)
¤ Vând găini oătoare sub un an,
rasa LOHMANN, preţ 15 lei respectiv 12 lei. Informaţii suplimentare la telefon 0745-265436.
¤ De vânzare ţiglă. Preţ avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon
0749-435564 sau 0758-939822.

¤ Vând putină din lemn pentru
brânză, de 25 l, preț 180 RON.
Pentru informații suplimentare
sunați la telefon 0264-424005
sau 0745-300323. (1.7)
¤ Vând roiuri de albine, familii
de albine și polen. Informații și
relații suplimentare la tel. 0722515094. (1.7)
¤ Vând țigle la prețul de 50
bani/buc. Pentru informații suplimentare sunați la telefon
0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând materiale pentru croșetat,
varietate mare. Informații la tel.
0735-146040. (1.7)
¤ Vând uși, geamuri din lemn,
de la o casă în demolare. Tel.
0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând scaun de masaj portabil,
cu husă nouă. Preț negociabil.
Informații și detalii suplimentare
la tel. 0745-782061 sau 0758335235. (1.7)

MOBILIER
¤ Vând moblier de cameră și
colţar în stare foarte bună, preţ
foarte avantajos. Pentru informaţii suplimentare sunaţi la telefon 0744-702473, după ora 12.
¤ Vând două birouri pentru calculator , dim. 70 x 130 x 86 cm,
culoare combinaţie wenge și
stejar auriu, stare perfectă, preţ
250 RON/buc., și raft de bibliotecă cu dulap pentru acte, cu 3
rafturi și cu dulap cu 2 uși în
partea de jos (cu etajere interioare), cu chei, dim. H â 205 cm,
L â 90 cm, adâncime 40 cm, culoare wenge cu stejar auriu, stare impecabilă, preţ 350 RON.
Cele 3 piese de mobilier sunt
ideale pentru agenţii de turism,
agenţie imobiliară sau alte activităţi de birou. Nu asigurăm
transportul. Tel. 0741-278287.
¤ Vând canapea de două persoane și 2 două fotolii. Relaţii
suplimentare la tel. 0741028813. (1.7)
¤ Vând pătuț din lemn cu două
sertare pentru copii. Informații
suplimentare la telefon 0264424005 sau 0745-300323. (1.7)
¤ Vând două scaune vechi marca IOSEF KOHM (Austria), pansonate și etichetate, an 1917,
model cu dungi, stare foarte
bună. Informații și la tel. 0743853630. (1.7)
¤ Vând de la o terasă, ușă metalică cu geam din sticlă.
Informații suplimentare la telefon 0264-424005 sau 0745300323. (1.7)
¤ Vând masă de birou pentru
elevi, cu un corp, cu sertar,
puțin folosit, preț negociabil.
Informații suplimentare la tel.
0741-028813. (1.7)

DONAȚII
¤ Donez recamier. Pentru
informații suplimentare sunați
la telefon 0264-424005 sau
0745-300323. (1.7)
MATRIMONIALE
¤ Aș dori să cunosc domn din
anii 1967, 1974, 1977, pentru
relație serioasă. Eu, sunt romantică, fără obligații, blonă, cu aspect
ﬁzic plăcut. Aștept răspuns la tel.
0743-492064. (1.11)

PIERDERI
¤ Subsemnata Pop Alexandra
Ioana, medic rezident an 5 Anestezie și Terapie Intensivă, pierdut
etichetele cu coduri de bare necesare pentru carnetul de rezident. Le declar nule.
¤ AC FUTURE SOUND S.R.L., CUI
37882738 declar pierdut și nul
certiﬁcat constatator în baza Legii
359/2004 cu privire la beneﬁciar.

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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ANUNŢ DE MEDIU

„S.C. LIDL I.R.M. S.C.S., titular al proiectului
„Construire supermarket LIDL, amenajări accese şi locuri
de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare şi
totem, racorduri la utilităţi şi branşamente, împrejmuire",
anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de
încadrare de către APM Cluj, făra evaluarea impactului
asupra mediului și, fără evaluarea impactului asupra corpurilor
de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul menționat, propus a ﬁ amplasat
în municipiul Gherla, str. Hășdății, nr. 1, jud. Cluj.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o
fundamentează pot ﬁ consultate șa sediul APM Cluj din
Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609,
tel.0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail ofﬁce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, prrecum
și la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la
data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității
competente pentru ptotecția mediului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. ECOTIC TRANSILVANIA S.R.L.

UMB GRUP
angajează

PILOT ELICOPTERE
posesor licenţă EC135, dar și alt tip de licenţă de zbor.
C.V.-urile se pot transmite prin fax la nr.
0234-208.229,
e-mail la adresa secretariat1@umbgrup.ro

ANUNŢ DE MEDIU
AUTORIZAȚIE DE MEDIU
În conformitate cu O.U.G. 195/2005, aprobată prin
Legea 265/2006 cu modiﬁcările si completările ulterioare
si Ord. 1798/2007, S.C. CUBB FURNITURE S.R.L.,
anunță începerea demersurilor in vederea obținerii
Autorizației de Mediu pentru activitatea: „Atelier fabricare
mobilă“ situat in sat Florești, comuna Florești, Str. Cetății
ferma 16 Hala nr 1, jud. Cluj.
Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul
Agenției de Protecție a Mediului Cluj-Napoca, Calea
Dorobanților, nr. 99, biroul „Relaţii cu publicul”, după
următorul program: luni între orele 9:00 – 16:00, marţi joi între orele 9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecția
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modiﬁcările
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC MBA
ABSOLUT SRL anunță începerea demersurilor în vederea
obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul „Exploatarea
punctiformă a agregatelor minerale din albia minoră a
râului Arieş-Balastieră Corneşti“din localitatea Cornești FN.
Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, în zilele de luni - joi
între orele 9.00 – 14.00 și vineri între orele 9.00-12.00.

SecondTex angajează
vânzătoare
Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărﬁi
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

Reprezentanţa Auto
Hyundai Sibiu

angajează:

•GESTIONAR (se cer: competenţe în coordonarea logistică
a unui punct de lucru, competente în activităţi de gestiune
și management al deșeurilor, studii superioare; (studii
superioare de mediu/tehnice/economice constituie avantaj)
•MANIPULANT (alături de Șofer, respectiv Gestionar,
Manipulantul este responsabil cu activităţile de
încărcare-descărcare-depozitare, în teren și la punctul de
lucru)
•ŞOFER categ B (Șoferul este responsabil de buna
funcţionare și întreţinere a autoutilitarei puse la dispoziţie,
iar alături de Manipulant, este responsabil de coordonarea
și preluarea efectivă a DEEE și de întocmirea ﬂuxului
documentar pentru acestea în teren, Șoferul participa (atunci
când este cazul) alături de manipulant la preluarea și
manipularea DEEE).
Se oferă: salariu motivant, tichete de masă, mediu de
lucru nou și plăcut.
Domeniul de activitate al societăţii: Colectare deșeuri
de echipamente electrice și electronice
Punct de lucru: Florești, jud. Cluj
C.V.-urile se vor trimite la adresa: transilvania@ecotic.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE
U.M. 01512 Sibiu, din Ministerul Apărării Naţionale, cu
sediul în localitatea Sibiu, strada Revoluţiei nr. 3-5,
judeţul Sibiu, cod ﬁscal 4241117,
organizează următorul concurs pentru ocuparea unui
post vacant de personal civil contractual, astfel:
- 1 post de administrator ﬁnanciar tr.III (Centrul secundar
de învăţare a limbilor străine Cluj-Napoca)/studii medii,
absolvite cu diplomă de bacalaureat; nivelul de acces la
informaţii clasiﬁcate este secret de serviciu, ﬁind necesar
acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind
veriﬁcarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la
informaţii clasiﬁcate sau a certiﬁcatului de securitate, în
situaţia în care va ﬁ declarată „admisă”; vechime în muncă:
6 luni, astfel:
– 16.09.2019, ora 09.00 – proba scrisă;
– 20.09.2019, ora 09.00 – interviu;
– data limită de depunere a dosarelor – 03.09.2019,
ora 15.00.
Depunerea dosarelor se va face la U.M. 01049 Cluj-Napoca
(str. Moș Ion Roată nr. 1-3) pentru Centrul secundar de
învăţare a limbilor străine Cluj-Napoca;
Organizarea concursului se va face la sediul UM 01512
Sibiu, str. Revoluţiei nr. 3-5, loc. Sibiu, judeţul Sibiu.
Detaliile organizatorice necesare vor ﬁ aﬁșate la sediul unităţilor
militare menţionate și pe site-ul www.armyacademy.ro
Date de contact ale secretariatului:
- U.M. 01512 Sibiu – 0269/432990, int. 1140;
- U.M. 01049 Cluj-Napoca – 0264/417228, int. 139
sau 130.

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto
Pregătitor vopsitorie auto
Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:
tel 0752-449012
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în cartușe pentru imprimante
CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro
www.prink.ro
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O „dublă” de milioane... de euro!
Duelul cu Slavia Praga, colac de salvare pentru CFR Cluj şi fotbalul românesc
Pe scurt
Nagy István, bronz
la CN de box tineret
150 de sportivi din peste 100 de
cluburi din ţară și-au dat întâlnire
în perioada 12-17 august la Sala
de Atletism din Bacău, care a
găzduit Finala Campionatului
Naţional de box pentru Tineret
Masculin. Competiţia a fost organizată de către SCM Bacău și
Primăria municipiului Bacău, împreună cu Federaţia Română de
Box, constituind un ultim criteriu
de selecţie pentru Campionatul
European Under 19 ce va avea
loc la începutul lunii septembrie,
în Bulgaria. CS Universitatea Cluj
a avut doi reprezentanţi la această competiţie. Samuel Șanta a
intrat în ring în limitele categoriei
46 – 49 de kg, dar nu a reușit să
obţină un loc în semiﬁnală, în
timp ce Nagy István a cucerit medalia de bronz la categoria 52 de
kg, după ce a pierdut la puncte
accederea în ﬁnală în favoarea
lui Radu Marian Ionuţ de la
Chiajna București.

Răileanu şi Stanciu,
argint la volei pe plajă
Plaja Dandana din staţiunea
Mamaia a găzduit în perioada
12-18 august ﬁnala
Campionatului Naţional de volei
pe plajă Seniori, iar CS
Universitatea a participat cu o
echipă la feminin și una la masculin. Perechea universitară formată
din Adina Stanciu și Sorina
Răileanu s-a clasat pe treapta a
doua a podiumului naţional, cucerind astfel medaliile de argint,
după ce au cedat aurul în faţa perechii Cojocaru Marina și Vaida
Beata, de la CS Lake View
Constanţa. „Nu am reușit să ne
concentrăm suﬁcient de mult în această ﬁnală și s-a văzut rezultatul. Urmează Cupa României, unde sperăm că vom reuși să ne luăm revanșa!”, a subliniat voleibalista universitară Adina Stanciu,
potrivit u-cluj.ro. Echipa masculină
a CS „U” Cluj, formată din Adrian
Pop și Mădălin Dăineanu, s-a clasat pe locul 11. Cupa României are loc între 19-22 august.

CFR – Slavia, primul
meci cu VAR din
istoria cluburilor
româneşti
După ce naţionala U21 a văzut
care sunt beneﬁciile arbitrajului
video la Euro 2019, a venit rândul
ca și o echipă de club să dispute
primul meci cu VAR. Din faza
play-off-ului Ligii Campionilor,
UEFA introduce video-asistenţa,
astfel că CFR Cluj – Slavia Praga
se transformă într-un reper istoric
pentru fotbalul românesc, ﬁind
prima partidă cu VAR disputată la
noi în ţară. De asemenea, fazele
litigioase din Liga 1 vor putea
avea, în sfârșit, o rezolvare, iar
sistemul VAR va ﬁ implementat și
în campionatul românesc.
Anunţul a fost făcut de Orlando
Nicoară, directorul general al EAD
Interactive, deţinătorul drepturilor
TV pentru Liga 1, însă sistemul va
ﬁ implementat începând doar cu
play-off-ul acestui sezon. „Vom încerca să avem implementat arbitrajul video din play-off-ul acestui
sezon și din sezonul viitor să-l împlementăm la toate meciurile.
Face parte din producţia meciurilor de Liga 1, producţie care trebuie să respecte anumite standarde, să ﬁe respectate cerinţele
pentru arbitrajul video”, a declarat Nicoară, potrivit digisport.ro.

Raymond FÜSTÖS
redactia@monitorulcj.ro

10 milioane de euro,
garantate!

CFR Cluj va întâlni în
această seară campioana
Cehiei, în meciul tur
din play-off-ul Ligii
Campionilor. Cu sete
de performanţă şi cu dorul
de a reauzi Imnul
Champions League la
Cluj-Napoca, „feroviarii”
pot da un veritabil „tun
ﬁnanciar” dacă vor trece
de Slavia Praga.
La şapte ani de la ultima
caliﬁcare în grupele UEFA
Champions League, formaţia
din Gruia bate din nou la poarta celei mai tari competiţii intercluburi din lume. Atunci,
după ce a eliminat Slovan Liberec în turul 3 preliminar şi
FC Basel în play-off-ul competiţiei, „feroviarii” se aşezau
la „masa bogaţilor”, într-o grupă cu Braga, Galatasaray şi
Manchester United. Acum,
după atâţia ani de la victoria
răsunătoare de pe Old Trafford,
vişiniii sunt la un pas de o
nouă performanţă uriaşă în
contextul fotbalului românesc
la ora actuală.
Nevoită să parcurgă un
drum anevoios, cu adversari
incomozi precum kazahii de
la FC Astana, israelenii de la
Maccabi Tel Aviv şi, mai ales,
scoţienii de la Celtic Glasgow,
campioana României a reuşit să ajungă la ultima treaptă înainte de grupele Ligii
Campionilor. Cu un Dan Petrescu inspirat, care a transformat elevii săi în adevăraţi
războinici – aşa cum chiar
„invidiosul” Gigi Becali recunoştea –, CFR Cluj a reuşit
să treacă, rând pe rând, la limită, ce-i drept, dar cu multă determinare de ﬁecare obstacol. „Cum s-o facem şi pe

Prezenţa în play-off-ul Ligii Campionilor le aduce clujenilor nu mai puţin de 5 milioane de euro din partea UEFA. Mai mult decât atât, chiar
dacă vor ﬁ eliminaţi de Slavia, odată intraţi în grupele
Europa League „feroviarii” vor
încasa un alt cec în valoare
de circa 2,9 milioane de euro. Practic, caliﬁcarea miraculoasă cu Celtic i-a asigurat lui
CFR Cluj venituri de peste 8
milioane de euro de la UEFA,
fără a lua în calcul bonusurile pentru victorie şi egal sau
încasările din bilete din Europa League! Fostul oﬁcial din
Gruia, Daniel Stanciu a recunoscut: „În momentul acesta,
CFR are grupele Europa League pe masă, are 10 milioane
de euro garantate!”.
Pe lângă cei 280.000 de
euro pentru eliminarea lui
Astana şi 1,1 milioane de euro pentru eliminarea lui Maccabi Tel Aviv, bonusul substanţial pe care urmează să-l
încaseze CFR Cluj ar rezolva
absolut toate grijile ﬁnanciare din acest moment! La începutul lunii iunie, bilanţul
depus de campioana României pe anul ﬁscal 2018 arăta sumbru: CFR a ieşit cu minus 7,54 milioane de euro,
iar datoria clubului se apropia de 20 de milioane de euro, „feroviarii” cheltuind de
două ori mai mulţi bani decât au încasat! Totuşi, mirajul celor 15,25 milioane de
euro, atenţie!, doar pentru
simpla caliﬁcare în grupele
Champions League, este mult
prea atractiv pentru elevii lui
Petrescu, care promit că vor
mânca terenul diseară în prima bătălie cu Slavia Praga!

Moral pozitiv, lot valoros, susţinerea fanilor, antrenor de calibru: CFR Cluj are toate „armele” necesare
să treacă şi de ultimul hop în drumul spre „masa bogaţilor”, diseară, în Gruia, de la ora 22:00

ÎNCASĂRI

500.000 €
este bonusul lui Dan Petrescu pentru accederea
în grupele Europa League

1.000.000 €
va încasa „Bursucul“ dacă va duce clujenii
în grupele Champions League

asta?”, se întreabă „Bursucul” înaintea „dublei” de foc
cu Slavia Praga.

Totuşi, cine este
Slavia Praga...?
La prima vedere, cehii pleacă favoriţi pentru caliﬁcarea
în grupe (acolo unde au ajuns
o singură dată în istorie), asta dacă e să ne luăm strict
după valoarea jucătorilor. Elevii pregătiţi de Jindřich Tr-

pišovský au o valoare a lotului aproape dublă faţă de ardeleni – 40,6 mil. de euro
comparativ cu doar 24,4 mil.
de euro. De menţionat că la
campioana Cehiei evoluează
în acest moment şi doi jucători români, Nicolae Stanciu
şi Alexandru Băluţă, primul
ﬁind unul dintre cei mai valoroşi jucători ai Slaviei (3,5
mil. de euro), al doilea după
vedeta Tomáš Souček, cotat

la 7 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.
Pe plan intern, Slavia Praga are în palmares 5 titluri
de campioană a Cehiei, ultimul obţinut în sezonul trecut. De asemenea, adversara „feroviarilor” are 14 titluri
câştigate în Cehoslovacia,
precum şi alte 5 Cupe ale Cehiei. Trebuie precizat faptul
că, în sezonul trecut al Europa League, Slavia a ajuns
până în sferturile de ﬁnală,
acolo unde a fost eliminată
cu greu de Chelsea, cea care avea să câştige trofeul. Cu
mai bine de două decenii în
urmă, în sezonul 1995-96,
cehii erau eliminaţi de Bordeaux în semiﬁnalele Cupei
UEFA, actuala Europa League, competiţie pe care clujenii şi-au asigurat-o deja,
indiferent de rezultatul „dublei” cu Slavia. Iar dacă tot
am pomenit de cea de-a doua competiţie europeană...

Lipsa de omogenitate şi-a spus cuvântul: handbalistele, doar locul 3 la Zalău
Sala Sporturilor din Zalău
a programat în perioada
16-17 august ediţia a XII-a
a Cupei Consiliului
Judeţean Sălaj.
La turneul amical au participat echipele SCM Craiova,
CSM Slatina, CS „U” Cluj şi
gazda HC Zalău. Handbalistele Clubului Sportiv Universitatea Cluj s-au clasat doar pe locul 3 după ce au înregistrat următoarele rezultate: SCM Craiova – „U” Cluj 27-26 (12-12),
„U” Cluj – CSM Slatina 29-26
(14-11), respectiv HC Zalău –
„U” Cluj 26-25 (8-14).
„Evoluţia echipei a fost
mult mai bună decât la meciurile precedente. Se vede
lipsa de omogenitate, dar spe-

răm ca până la prima etapă
echipa să joace ceea ce ne dorim. Mai avem turneul de pregătire de la Baia Mare în care dorim să evoluăm şi mai
bine spre deosebire de cel de
la Zalău. O felicităm pe Rosa,
care a luat premiul pentru cea
mai bună jucătoare a turneului!”, a declarat directorul
sportiv al handbalistelor universitare, Mircea Cucuian, potrivit u-cluj.ro.
Sezonul trecut, elevele
pregătite de Alin Bondar au
evitat în ultima clipă un eşec
ruşinos, salvându-se cu greu
de la retrogradare, la baraj.
Universitatea Cluj a câştigat
cu 26-21 duelul cu CSM Slatina, în ultimul meci de la

barajul de promovare, reuşind să rămână în primul
eşalon handbalistic. „Studentele” aveau nevoie de un egal sau o victorie în ultimul
meci după ce au învins Târgu Mureş şi au remizat cu
Dacia Mioveni în primele două meciuri de la turneul de
baraj, asigurându-şi, într-un
ﬁnal, prezenţa în noul sezon
al Ligii Florilor. O stagiune
în care speră să evite emoţiile de anul trecut...
Ediţia a III-a a Trofeului „Minaur” la handbal feminin va
avea loc în perioada 22-24 august, iar echipele participante
sunt CS Minaur Baia Mare, „U”
Cluj, CS Măgura Cisnădie şi
Iuventa Michalovce.

Rezultatele și marcatoarele „studentelor” la Zalău
SCM Craiova – „U“ Cluj 27-26 (12-12)
Senocico 7, Lazăr 6, Gandulfo 6, Araujo 3, Boian 2, Moraru
1, Chintoan 1
„U“ Cluj – CSM Slatina 29-26 (14-11)
Dindiligan 5, Preda 5, Mincu 4, Moraru 4, Chintoan 3,
Senocico 2, Gandulfo 2, Pica 2, Tamaș 1, Araujo 1
HC Zalău – „U“ Cluj 26-25 (8-14)
Lazăr 6, Senocico 6, Chintoan 4, Gandulfo 4, Pica 2,
Dindiligan 1, Moraru 1, Araujo 1

