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ADMINISTRAŢIE

Boc promite 4 noi 
parkinguri în 2020
Primăria Cluj-Napoca se laudă că va 
construi nu mai puţin de 13 parkinguri 
în cartiere şi în centru.  Pagina 2

SĂNĂTATE

Imaginile dezastrului 
la UPU Cluj-Napoca
Toalete insalubre, sală de aşteptare fără aerisi-
re şi pericol de infecţii la fi ecare colţ. Pagina 3

EDUCAŢIE

Tinerii de 10, premiaţi 
de ÎPS Andrei
Mitropolitul Andrei a premiat 17 absol-
venţi de liceu din care au avut media 10 
la bacalaureat.  Pagina 5

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

Zeci de mii de persoane au participat în ultimele 5 zile la festivalul Electric Castle care s-a desfăşurat la Bonţida. 
Ca niciodată, au curs cu sute de reclamaţii privind drumul de acces către castel. Inclusiv organizatorii au avut 
probleme: artiştii au rămas blocaţi în trafic! Drumuri alternative există, dar sunt jalnice. Pagina 7

METEO

Astăzi, vreme caniculară. 
Marţi, temperaturile scad

ACTUALITATE

Un şofer oprit de poliţie a arătat 
un permis de conducere din 1971

Temperaturile vor atinge, 
în cursul zilei de luni, valori 
caniculare, iar cele mai ridi-
cate valori vor fi înregistrate 
în Lunca Dunării, Oltenia şi 
Muntenia. Meteorologii anun-
ţă că marţi, temperaturile o 
să scadă, ca apoi să se apro-
pie de cele normale pentru a-
ceastă perioadă.

„Luni se încălzeşte, o să 
avem o vreme călduroasă, ca-
niculară în Câmpia Română – 
nu peste tot, ci doar local. 
Temperaturile maxime vor fi 
în general între 26 şi 36 de 
grade, cu cele mai mari valori 

în Lunca Dunării”, spune re-
prezentantul ANM.

În prima zi a săptămânii, 
temperaturile vor atinge luni 35 
sau chiar 36 grade în Oltenia şi 
în Muntenia. În restul teritoriu-
lui, maximele vor fi  cuprinse în-
tre 25 şi 33 de grade Celsius.

„Vor fi  perioade cu înnorări 
accentuate, averse, descărcări 
electrice şi intensifi cări de vânt, 
posibil chiar şi cu aspect de vi-
jelie, ziua, în mare parte din 
Transilvania, Moldova, la mun-
te şi pe arii restrânse în restul 
teritoriului”, mai precizează 
meteorologul.

Un bărbat de 68 de ani a fost 
prins la volan, în Suceava, cu un 
permis eliberat în anul 1971 de 
Republica Socialistă România. 
Acesta le-a spus poliţiştilor că nu 
are alt permis şi nu ştia că tre-
buia să îl schimbe.

Potrivit reprezentanţilor In-
spectoratului de Poliţie al Ju-
deţului Suceava, maşina con-
dusă de bărbatul de 68 de ani 
a fost oprită pe DJ 178A, în 
comuna Todireşti.

Localnicul a prezentat un per-
mis de conducere categoriile B 
şi C eliberat în anul 1971 de Re-
publica Socialistă România, în-

să neactualizat. Bărbatul a de-
clarat că nu are alt permis de 
conducere şi nu a ştiu că nu a-
re dreptul de a conduce autotu-
risme pe drumurile publice.

În urma verifi cărilor, poliţiş-
tii au constatat şi că maşina a-
re inspecţia tehnică periodică 
expirată şi nu este asigurat R-
CA, motiv pentru care bărba-
tul de 68 de ani a fost sancţio-
nat contravenţional.

Pe numele acestuia a fost în-
tocmit un dosar penal pentru 
conducerea pe drumurile publi-
ce a unui autovehicul fără a po-
seda permis de conducere.
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Soluţia în anvelope
B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 
Tel/Fax: 0264.415.167
email:  cristina.pencof@romsystems.ro 

pencofcristina@gmail.com

AA

Directorul artistic al Festivalului de Carte Transilvania, 
lovit de un taximetrist. „Vreau să plec din ţară”
Gabriel Bota a avut un schimb de replici cu un taximetrist în urma căruia directorul 
artistic al Festivalului Internaţional de Carte Transilvania a fost lovit. Pagina 6

30 de km în 4 ore!
Festivalul care aduce superstaruri pe cele mai proaste drumuri

Electric Castle, de ani buni, 
un festival pe placul tinerilor

Cea de-a șaptea ediție a festivalului s-a încheiat. Timpul pierdut în trafic spre Castelul din Bonțida 
nu i-a oprit pe zecile de mii de tineri să se distreze maxim la Electric Castle. Printre artiștii care i-au 
impresionat și i-au făcut să vibreze de fericire au fost: Limp Bizkit, Florence + The Machine, Thirty 
Seconds To Mars, Bring Me The Horizon, Subcarpați și mulți alții. Pagina 7



2 actualitate.monitorulcj.ro luni, 22 iulie 2019

PUBLICITATE

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

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

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

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

 Experiență de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

e 

a 

IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Donath Media sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.

ISSN 2065 – 6408
Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL

Acționariat: Sorin Stanislav – 60%, Paul Niculescu – 40%
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Redactor-șef I Bianca Preda

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

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

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

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la BETA MEDIA GROUP

Cordonator Mare Publicitate – Călin Tanțău
Coordonator Mica publicitate – Iuliana Nagy
IT – Radu Moraru

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
Distribuție – Sorin Mădărășan

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul de Arieș, Mesagerul de Alba

Raymond Füstös – sport
Bianca Tămaș – social
Tibi Demeter – social

Eliza Lucaciu – dtp
Mihaela Puiac – dtp
Alexandra Sofroni – dtp

PUBLICITATE

18
0
/24

0
C

Variabil

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

18°/26° Variabil

19°/26° Variabil

18°/24° Variabil

18°/27° Variabil

16°/22° Variabil

15°/20° Ploaie

16°/21° Ploaie

14°/20° Ploaie

CLUJ-NAPOCA

Plantaţii uriaşe de canabis, 
descoperite într-un sat 
din județul Cluj! 
51 de plante de canabis au fost ridicate în 
urma unei percheziţii efectuate pe raza ju-
deţului Cluj. “La data de 17 iulie, poliţiștii 
BCCO, sub coordonarea procurorilor DIICOT, 
au efectuat o percheziţie domiciliară, pe ra-
za judeţului Cluj, pentru documentarea acti-
vităţii infracţionale a doi bărbaţi bănuiţi de 
trafi c de droguri de risc. Astfel, au fost des-
coperite 2 culturi outdoor de canabis, una 
în curtea imobilului în care locuiau cei doi, 
cealaltă la circa 300 de metri de imobil. 
După punerea în executare a mandatului 
de percheziţie domiciliară emis de 
Tribunalul Cluj, au fost ridicate 51 de plante 
de canabis cu masa verde de 28 de kilogra-
me. De asemenea, au fost ridicate 2 grin-
dere, un cântar electronic, un cort pentru 
creșterea plantelor indoor împreună cu in-
stalaţia de iluminat și un ventilator. Cei în 
cauză sunt cercetaţi pentru comiterea in-
fracţiunii de trafi c de droguri de risc, unul 
dintre aceștia fi ind arestat preventiv pentru 
30 de zile”, transmite IPJ Cluj.

Trei maşini, implicate 
într-un accident 
spectaculos la Dej
Un accident de circulaţie a avut loc joi seara, 
în jurul orei 23:20, pe strada Ecaterina 
Teodoroiu din municipiul Dej. “La data de 18 
iulie, ora 23:20, un tânăr în vârstă de 20 de 
ani, din Dej, în timp ce conducea autovehicu-
lul pe strada Ecaterina Teodoroiu din Dej, nu 
a adaptat viteza de deplasare la efectuarea u-
nei manevre de virare la dreapta, acroșând cu 
partea dreaptă spate autovehiculul parcat pe 
partea dreapta a străzii, fi ind apoi proiectat în 
autovehiculul condus regulamentar din sens 
opus de un bărbat de 57 de ani, din Dej, care, 
în urma impactului a intrat în coliziune latera-
lă cu un autovehicul parcat pe partea stângă 
a străzii. În urma accidentului a rezultat răni-
rea ușoară a unei persoane și avarierea celor 
4 autovehicule”, transmite IPJ Cluj.

Persoană înecată 
în lacul Cichi din Turda
Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost 
găsit decedat în lacul Cichi din Turda. "Un 

echipaj de pompieri a intervenit vineri cu o 
barcă de salvare pentru a scoate corpul unui 
bărbat în vârstă de cca 60 de ani ce se afl a 
în lacul Cichi din zona Băile Sărate, munici-
piul Turda. Intervenţia a fost desfășurată în 
jurul orei 11.00, iar persoana scoasă din lac 
prezenta semne cadaverice evidente, drept 
pentru care a fost predată personalului 
Institutului de Medicină Legală prezent la lo-
cul evenimentului", transmite ISU Cluj.

Cadavru, găsit 
într-un şanţ în Floreşti
Cadavrul unui bărbat, despre care se pre-
supune că era mort de câteva zile, a fost 
găsit într-un șanţ, la marginea unui teren 
din Florești. Pompierii au mers la faţa lo-
cului și au scos corpul din șanţ. Din prime-
le informaţii, se pare că bărbatul era mort 
de câteva zile. „Un echipaj de pompieri a 
scos corpul unui bărbat de circa 30 de ani, 
căzut într-un șanţ situat pe marginea unui 
teren viran din localitatea Florești. 
Bărbatul prezenta semne cadaverice evi-
dente și se pare că se afl a căzut de câteva 
zile în șanţul adânc de circa 1,5 m”, au 
transmis reprezentanţii ISU Cluj.

Pe scurt

Primarul Emil Boc promite 

patru noi parkinguri până 

în septembrie 2020. Este 

vorba de două parkinguri 

pe strada Primăverii şi alte 

două pe Mogoşoaia şi în 

Haşdeu, care, potrivit pri-

marului, vor fi  inaugurate 

peste un an. Aceste parkin-

guri vor oferi aproape 

1.300 de locuri de parcare. 

În ceea ce priveşte parkin-

gul de la Oncologie, aici 

lucrurile stagnează.

„Parkingul Primăverii nr. 20 

este cu termen de fi nalizare 

august 2020, Parkingul Primă-

verii nr. 8, termenul este iulie 

2020 pentru fi nalizare. În ce-

ea ce priveşte Mogoşoaia nr. 

7-9, termenul de fi nalizare es-

te iulie 2020. Sunt cele mai im-

portante parkinguri care se afl ă 

în lucru. Urmează Parkingul 

Hasdeu cu termen de fi naliza-

re septembrie 2020. În privin-

ţa Parkingului de la Oncologie 

aşteptăm în continuare avizul 

de la Ministerul Sănătăţii şi am 

vorbit personal cu doamna mi-

nistru Sorina Pintea asigurân-

du-mă că va trimite acest ac-

cept ca Primăria să poată rea-

liza la Oncologie acest parking. 

Urmează parkingul modular 

de pe strada Liviu Rebreanu 

să intre într-o dezbatere publi-

că. E primul parking diferit de 

cele existente”, a comentat pri-

marul Emil Boc.

Încă de acum cinci ani Pri-

măria Cluj-Napoca a început 

demersurile pentru construi-

rea parkingului suprateran de 

pe strada Primăverii nr. 20. 

Parkingul suprateran ar urma 

să aibă 6 etaje cu o capacita-

te de 400 de locuri. Valoarea 

totală a investiţiei este de 25,5 

milioane lei fără TVA. (5,5 mi-

lioane de euro). Potrivit mu-

nicipalităţii, fi nanţarea inves-

tiţiei se face din bugetul lo-

cal. Durata de realizare a 

parkingului este de 18 luni. 

Potrivit municipalităţii, exe-

cutantul este Asocierea TCI & 

Projektentwicklung SRL & 

Conpac Arhitect SRL. Viitorul 

parking va fi  construit pe o 

suprafaţă de 1532,32 mp.

În ceea ce priveşte parkingul 

de pe Primăverii nr. 8, ordinul 

de începere a lucrărilor a fost dat 

deja la fi nalul anului 2018, iar 

lucrările au început în ianuarie 

2019. Vorbim aici de un parking 

cu 266 de locuri de parcare, do-

uă niveluri de subsol, parter şi 

două etaje supraterane. Potrivit 

Primăriei Cluj-Napoca, terenul 

pe care se propune construirea 

parkingului are suprafaţa de 5.547 

mp şi este situat în cartierul Mă-

năştur delimitat de străzile Pri-

măverii şi Peana, “într-un spa-

ţiu nesistematizat ocupat în pre-

zent de 106 garaje individuale”. 

Valoarea investiţiei este de 18,9 

milioane lei + TVA (peste 4,1 

milioane euro), iar constructo-

rul, TCI Contractor General, are 

un termen de execuţie, conform 

contractului, de 18 luni. Viitorul 

parking ar urma să fi e inaugu-

rat în luna iulie 2020. Banii pro-

vin exclusiv de la bugetul local.

Pe strada Mogoşoaia, tot în 

cartierul Mănăştur, ar urma să 

fi e dat în folosinţă un alt parking 

de 292 de locuri. Terenul des-

tinat acestui obiectiv – în su-

prafaţă de 3.910 mp – este ocu-

pat în acest moment de garaje 

construite în sistem provizoriu. 

Edilul promite că parkingul ca-

re se va contrui pe acest teren 

va deveni funcţional până în 

iulie, 2020. Accesul în acest 

parking se va face pe str. Emil 

Cioran, iar ieşirea se va asigu-

ra în str. Mogoşoaia.

Cel de-al patrulea parking 

suparteran se afl ă în constru-

ţie, în zona Hasdeu (str. Păs-

torului) şi ar urma să fi e fi -

nalizat în septembrie 2020. 

Parkingul va avea în total 320 

de locuri. Dintre acestea, 238 

de locuri vor fi  rezervate stu-

denţilor şi cadrelor didactice 

de la UBB, care vor benefi cia 

de o reducere de 10% din va-

loarea abonamentelor stan-

dard. Restul de 82 de locuri 

vor putea fi  ocupate de alţi 

şoferi care caută un loc de 

parcare în zonă. Municipali-

tatea investeşte 30 de milioa-

ne de lei pentru realizarea a-

cestui parking-ului. Terenul 

a fost alocat de UBB.

Atât primarul Emil Boc, 

cât şi viceprimarul Dan Tar-

cea, susţin că municipalita-

tea a demarat în această pe-

rioadă construcţia a nu mai 

puţin de 13 parkinguri în car-

tiere şi în zona centrală. Es-

te vorba, pe lângă parkingu-

rile Primăverii nr. 20 şi nr. 

8, de parkingurile Hasdeu, 

Mogoşoaia, Trotuşului, Al-

bac, Azuga, Gheorghe Dima, 

Sighişoarei, parkingul de la 

Oncologie, parkingul subte-

ran din Piaţa Cipariu sau 

parkingul privat pe strada 

Avram Iancu.

Primăria Cluj-Napoca promite
4 parkinguri noi în 2020
Primăria Cluj-Napoca se laudă că a demarat construcţia a nu mai puţin 
de 13 parkinguri în cartiere şi în zona centrală

În 2018, în Mănăştur, s-a inaugurat Parkingul Negoiu cu 372 de locuri de parcare, la cinci ani de la anunţarea investiţiei.

°/ ° i bilBĂIŞOARA6° Variabil

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „În privinţa Parkingului 
de la Oncologie aşteptăm 
în continuare avizul de la 
Ministerul Sănătăţii şi am 
vorbit personal cu 
doamna ministru Sorina 
Pintea asigurându-mă că 
va trimite acest accept ca 
Primăria să poată realiza 
la Oncologie acest 
parking.“
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O aplicaţie web care ana-

lizează posibilele reacţii 

dintre medicamente şi ali-

mente sau între diverse 

combinaţii de medica-

mente, utilă atât pacienţi-

lor, cât şi medicilor şi far-

maciştilor, a fost dezvolta-

tă de o absolventă a UBB 

Cluj-Napoca.

Edith Karda a declarat că 

a lucrat la aplicaţia web câte-

va luni, din toamna anului 

trecut, aceasta constituind şi 

tema lucrării sale de licenţă 

la absolvirea facultăţii.

„Am dezvoltat o aplicaţie 

web, «Medinfo», care analizea-

ză posibilele reacţii dintre me-

dicamente şi alimente sau în-

tre diverse combinaţii de me-

dicamente, care a constituit şi 

lucrarea mea de licenţă. Apli-

caţia se adresează atât medi-

cilor şi farmaciştilor, cât şi pa-

cienţilor care folosesc mai mul-

te combinaţii de medicamen-

te şi oferă accesul la o bază de 

date internaţională de peste 

13.000 de medicamente şi su-

plimente alimentare. Proiectul 

este util pacienţilor care pot 

verifi ca, astfel, dacă pot lua 

două sau mai multe medica-

mente în acelaşi timp, ca nu 

cumva să aibă efecte adverse, 

dar îi ajută şi pe medici în pre-

scrierea unor reţete. M-am in-

spirat de la bunica mea, ca-

re are multe medicamente de 

luat şi m-am gândit că în si-

tuaţia ei sunt multe persoa-

ne în vârstă, care evită, ast-

fel, o posibilă intoxicaţie cu 

medicamente. Aplicaţia îi aju-

tă şi pe farmacişti, care, la 

fel, pot elibera medicamente 

fără riscuri asupra unor pa-

cienţi. Am început să lucrez 

la aplicaţie din toamna anu-

lui trecut timp de câteva luni”, 

a spus Edith Karda.

Potrivit acesteia, „Medinfo” 

oferă utilizatorului şi informa-

ţii privind interacţiunea medi-

camentelor cu anumite alimen-

te şi efectele care pot apărea.

„De exemplu, sunt medi-

camente care nu se pot admi-

nistra dacă un pacient consu-

mă citrice”, a explicat absol-

venta universităţii clujene.

Edith Karda şi-a propus ca, 

în perioada următoare, apli-

caţia sa inovativă să fi e dis-

ponibilă pe web, sub forma 

unui site, dar şi să ajungă pe 

dispozitive mobile – telefon 

sau tabletă.

Tânăra a absolvit în acest 

an programul de studii Infor-

matică în limba germană a U-

niversităţii „Babeş-Bolyai” 

(UBB) Cluj-Napoca.

Aplicaţia care ajută pacienţii 
să ştie cum se pot combina 
medicamenteleMinistrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, a declarat vineri 

că salariile personalului 

medical au ajuns la un 

nivel decent şi că „nu mai 

este nevoie ca pacienţii 

să le completeze venituri-

le”, iar iniţiativa de a trimi-

te în spitale „pacienţi sub 

acoperire” nu este o „vână-

toare de vrăjitoare”, ci o 

acţiune menită să determi-

ne respectarea legii.

„Am spus-o foarte clar – nu 

este o vânătoare de vrăjitoare, 

nu terorizăm pe nimeni, pur şi 

simplu vrem să se respecte le-

gea. Suntem sistemul public de 

sănătate, în care statul român 

investeşte: anul trecut – majo-

rarea salarială, anul acesta – 

dotarea cu echipamente medi-

cale. Nu cred că mai putem 

vorbi despre condiţionarea di-

rectă sau indirectă a actului me-

dical (...) Eu sper să schimbăm 

mentalităţi. Salariile persona-

lului medical au ajuns la un ni-

vel decent, astfel încât nu mai 

este nevoie ca pacienţii să le 

completeze veniturile”, a afi r-

mat Sorina Pintea.

Pintea a mai declarat că nu 

înţelege de ce măsura privind 

introducerea de "pacienţi falşi" 

în spitalele publice a stârnit 

controverse şi nemulţumiri în 

rândul unor persoane din sis-

temul medical.

Ministrul a reiterat că ide-

ea unei astfel de măsuri nu îi 

aparţine, aceasta fi ind imple-

mentată de ani de zile în Eu-

ropa şi chiar în România, un-

de în ciclul I de acreditare a 

spitalelor există nişte indica-

tori care măsoară gradul de 

satisfacţie a pacienţilor, prin 

utilizarea „pacientului fals” 

care intră în spital.

„Nu înţeleg de ce se poa-

te simţi cineva terorizat când 

este corect şi respectă legile. 

Vorbim despre spitalele publi-

ce din România, fi nanţate din 

fonduri publice. Vorbim des-

pre majorarea salariilor, care 

ar trebui să ducă la diminua-

rea acestui fenomen şi la creş-

terea satisfacţiei pacientului 

cu privire la calitatea actului 

medical, dar din păcate acest 

lucru nu s-a întâmplat. (...) 

Nu ne-am transformat într-o 

poliţie, în niciun caz. Aceste 

neajunsuri sunt sesizate con-

ducerilor unităţilor sanitare, 

care trebuie să ia măsurile ca-

re se impun. Deci sunt nişte 

lucruri fi reşti, care se întâm-

plă în toată lumea civilizată 

şi vă spun foarte sincer nu am 

înţeles de ce această contro-

versă pe această temă”, a de-

clarat Sorina Pintea.

Ea a precizat că i s-a soli-

citat în calitate de ministru al 

sănătăţii să rezolve problema 

plăţilor informale din spitale 

şi că a cerut sprijinul sindica-

telor, care au spus că acest lu-

cru nu este de competenţa lor.

Pintea a afi rmat că datoria 

tuturor celor care lucrează în 

sistemul medical este să pună 

pacientul pe primul loc şi a 

subliniat în acest context că în 

spitale lucrează şi foarte mul-

ţi specialişti devotaţi, care şi-au 

pus viaţa în slujba pacienţilor, 

care au înţeles rigorile siste-

mului public de sănătate şi ca-

re nu sunt nemulţumiţi.

„Cred că feed-backul pe ca-

re l-am primit din partea lor 

este sufi cient, adică cu toţii 

suntem interesaţi ca pacien-

tului să-i fi e mai bine şi până 

la urmă asta facem. De ce să 

sufere aceşti oameni pentru 

că sunt nişte uscături care 

aruncă o pată asupra întregu-

lui sistem? (...) Condiţionarea 

actului medical nu este nor-

mală şi este o infracţiune, dar 

recunoştinţa pe care unii pa-

cienţi doresc să o arate unor 

medici este un lucru fi resc, 

care se întâmplă în toată lu-

mea civilizată şi nu condamn 

astfel de gesturi. Şi eu am fă-

cut acest lucru, am mulţumit, 

dar condiţionarea actului me-

dical nu este permisă. Nici 

condiţionarea indirectă, adi-

că mă comport urât, nu fac 

ceva, aşteptând, pentru că pa-

cientul asta ştie. Pe de altă 

parte, pacientul trebuie să ştie 

că salariile în sănătate au ajuns 

la un nivel decent, deci nu 

mai este nevoie să complete-

ze veniturile personalului me-

dical”, a susţinut Pintea.

Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, îndeamnă oamenii 
să renunţe la „plic” când merg la medic

Clujeni care ajung la 

Unitatea de Primiri Urgenţe 

de la Spitalul Judeţean 

Clujean au de îndurat con-

diţii grele din cauza nepă-

sării celor care ar fi  trebuit 

să le asigure condiţii mini-

me în unităţile medicale 

Dacă ai nevoie la toaletă ca 

aparţinător, trebuie să ceri 

voie să ajungi la un grup 

sanitar comun (femei şi 

bărbaţi) plasat în zona de 

urgenţe unde îşi fac „nevoi-

le”, pacienţii, medicii, asis-

tentele şi aparţinătorii care 

stau, inclusiv în stradă, 

reclamă deputatul 

Emanuel Ungureanu.

„Trebuie construit imedi-

at un grup sanitar care să 

deservească aparţinătorii 

pentru ca accesul acestora 

să nu se facă în zona roşie 

unde sunt îngrijiţi bolnavii, 

unii în stare foarte gravă! 

Mai întreb, din nou, DSP Cluj 

ce măsuri a luat pentru re-

zolvarea acestei probleme? 

Conducerea Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj de 

ce nu a găsit nicio măsură 

de a îmbunătăţi situaţia pâ-

nă acum?”, se întreabă de-

putatul clujean.

„Aceasta este toaleta de la 

Unitatea de Primiri Urgenţe ca-

re ţine de Spitalul Judeţean 

Cluj. O sa vedeţi circuitul la 

care s-au gândit mai marii spi-

talului, un circuit care ar tre-

bui să fi e complet separat pen-

tru pacienţi şi aparţinători. A-

parţinătorii care stau afară 

ajung la acest grup sanitar par-

curgând un traseu care nu ar 

trebui să fi e pentru cei care 

sunt îmbrăcaţi în civil, care 

vin din stradă. Este necesar un 

grup sanitar separat pentru pa-

cienţii care sunt la UPU sau 

pentru personalul de aici şi un 

cu totul alt circuit pentru pa-

cienţii care stau afară. Toaleta 

nu are capac, nu are hârtie igi-

enică, există ceva improvizat 

pentru săpun lichid. Săpun li-

chid nu este. Curăţenia este 

relativă, aşa arată o baie un-

de sunt şi aparţinători, şi pa-

cienţi şi persoane bolnave. Zo-

na pe care o parcurge un apar-

ţinător care vine de la toaletă, 

în spate este zona de primiri 

urgenţe, se merge printr-un 

hol, holul comunică cu cele-

lalte zone unde există accesul 

pentru pacienţi şi se merge în 

zona sălii de aşteptare. Sala de 

aşteptare pentru pacienţi nu 

are aer condiţionat, este foar-

te mică această încăpere, com-

plet improprie, într-o clădire 

veche, înghesuită, vai de ca-

pul ei. Cei care stau aici jos, 

aparţinătorii, trebuie să mear-

gă la baie unde se intersectea-

ză cu pacienţii. În curte s-ar 

fi  putut amenaja un grup sa-

nitar pentru aparţinători. Ci-

ne are nevoie la wc vine din 

stradă, intră în Unitatea de 

Primiri Urgenţe cu încălţămin-

tea pe care o are, oamenii se 

şterg de haine că nu există 

hârtie igienică, pun mâna pe 

uşă, de aici infecţiile nosoco-

miale. Am fi lmat într-o zi re-

lativ lejeră la UPU. Astea sunt 

condiţiile în care ajungem la 

UPU într-un oraş cu pretenţii 

cum este Clujul, aceasta este 

situaţia de foarte mulţi ani. 

Am făcut nenumărate sesizări 

pentru a arăta că aceste cir-

cuite nu sunt conform legii, 

am sesizat DSP. Soluţia o to-

aletă într-un circuit separat de 

aparţinători, aer condiţionat 

(...) Soluţii sunt, dar trebuie 

să existe voinţă”, este de pă-

rere Ungureanu.

IMAGINILE DEZASTRULUI LA UPU CLUJ

Toalete insalubre, sală de aşteptare fără 
aerisire şi pericol de infecţii la fiecare colţ
Emanuel Ungureanu a făcut o vizită la Unitatea de Primiri Urgenţe din Cluj, iar imaginile au arătat o realitate crudă.

Așa arată toaleta de la Unitatea de Primiri Urgenţe care ţine de Spitalul Judeţean Cluj

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR Cluj

 „Astea sunt condiţiile 
în care ajungem 
la UPU într-un oraş 
cu pretenţii cum este 
Clujul, aceasta este 
situaţia de foarte 
mulţi ani. Am făcut 
nenumărate sesizări 
pentru a arăta că 
aceste circuite nu sunt 
conform legii, am 
sesizat DSP. Soluţia
 o toaletă într-un 
circuit separat de 
aparţinători, aer 
condiţionat (...) 
Soluţii sunt, dar 
trebuie să existe 
voinţă“
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Preşedintele PSD, Viorica 

Dăncilă, a anunţat sâmbă-

tă, că fi ecare organizaţie 

din ţară va avea de obţinut 

un scor la alegerile prezi-

denţiale, care urmează 

să fi e fi xat, în caz contrar, 

liderii locali vor trebui să 

demisioneze după alegeri.

Întrebată dacă organizaţii-

le locale vor avea fi xată o ţin-

tă pentru alegerile prezidenţi-

ale, Viorica Dăncilă a răspuns: 

„Da. Încă nu am stabilit pro-

centul pentru fi ecare organi-

zaţie, dar acest lucru este es-

te un act de normalitate. Atunci 

când eşti ales, îţi asumi o res-

ponsabilitate. Şi cred că aceas-

tă responsabilitate trebuie să 

şi-o asume fi ecare organizaţie, 

pentru că nu putem obţine vic-

toria pe care ne-o dorim dacă 

nu vom avea o implicare a tu-

turor organizaţiilor. Fiecare or-

ganizaţie judeţeană va avea 

un target, îşi va asuma acest 

target, pentru că aşa cum pre-

şedintele partidului, conduce-

rea partidului, îşi asumă anu-

mite lucruri, această asumare 

trebuie să meargă până la ni-

velul fi ecărei comunităţi", a 

explicat Viorica Dăncilă.

Întrebată ce se va întâm-

pla cu liderii care nu vor atin-

ge obiectivul fi xat, Dăncilă a 

precizat că „în mod normal 

trebuie să îşi dea demisia”. 

„Atunci când îţi asumi un lu-

cru, trebuie să-l duci la bun 

sfârşit”, a adăugat preşedin-

tele PSD.

Premierul Viorica Dăncilă 

a fost prezentă sâmbătă la Con-

ferinţa de alegeri a PSD Sibiu. 

Aproximativ 20 de protestatari 

au manifestat în faţa Centru-

lui Cultural "Ion Besoiu" din 

Sibiu în timp ce aveau loc a-

legeri în PSD Sibiu.

„Am văzut că a ieşit în spa-

ţiul public că am intrat pe o 

intrare laterală, că mi-a fost 

teamă, că au fost 20 de per-

soane, care au protestat aici, 

la această locaţie. Nu. Am in-

trat pe intrarea principală. Aco-

lo era intrarea principală. În 

partea laterală au stat cei ca-

re au protestat. Să ştiţi că am 

avut dorinţă de dialog şi am 

întrebat dacă vor ceva, dacă 

vor să vorbească, să solicite 

ceva. Nu au vrut nimic. Ca de 

obicei, au fost câteva persoa-

ne care s-au obişnuit şi care 

cred că jignirile sau care ţipă 

mai tare este constructiv pen-

tru această ţară, pentru acest 

judeţ", a declarat premierul.

Dăncilă: „Liderii judeţeni 
PSD trebuie să demisioneze”

Alianţa USR-PLUS a stabi-

lit, în urma unor negocieri 

interne, ca Dan Barna 

(foto) să fi e candidatul ali-

anţei la prezidenţiale, iar 

pentru funcţia de premier 

l-au validat pe Dacian 

Cioloş. Anunţul a fost 

făcut, duminică, de cei 

doi lideri ai alianţei 2020.

Cele două partide au de-

cis colaborarea într-o alian-

ţă politică ale cărei obiecti-

ve asumate sunt câştigarea 

prezidenţialelor, localelor şi 

parlamentarelor.

„Obiectivul nostru este ca 

eu, în calitate de candidat al 

alianţei USR-PLUS, să ajung 

în turul al doilea. Este o pro-

babilitate evidentă că preşe-

dintele Iohannis va fi  celălalt 

candidat din turul al doilea, 

reprezentantul PNL. Pentru 

România va fi  un semn de ma-

re normalitate şi însănătoşire 

să aibă opţiunea în turul doi 

între candidatul PNL şi can-

didatul USR-PLUS”, a decla-

rat Dan Barna, în cadrul unei 

conferinţe de presă.

Dacian Cioloş, validat de 

alianţa 2020 USR-PLUS pen-

tru funcţia de premier, dacă 

aceasta va câştiga alegerile, a 

afi rmat că românii vor o schim-

bare, PSD fi ind un partid ne-

democratic.

„Românii aşteaptă ca lu-

crurile să se schimbe în ţa-

ră în mod fundamental şi 

structural, nu doar peticeli 

pe ici pe colo. Ceea ce se în-

tâmplă şi se va întâmpla în 

lunile următoare va dovedi 

românilor că mobilizarea pe 

care au arătat-o la europar-

lamentare şi la alegerile din 

ultimii trei ani de zile pro-

duce schimbări şi în politi-

ca din România. Există şan-

se mari ca pentru prima da-

tă în ultimii 15-20 ani să 

avem în turul doi al alegeri-

lor prezidenţiale candidaţi 

care provin din forţe demo-

cratice, pentru că PSD-ul din 

păcate nu îl putem conside-

ra o forţă democratică, aco-

lo e o forţă de clan unde gru-

puri de interese acţionează 

în comun şi au luat ostatici, 

menţinând zone de sărăcie. 

Lucrurile acestea trebuie să 

se termine în România”, a 

susţinut Dacian Cioloş.

El a adăugat că obiectivul 

alianţei 2020 este „obţinerea 

unei majorităţi în Parlament 

pentru a modifi ca Constituţia 

şi pentru a pune în aplicare 

programul de guvernare”.

USR-PLUS intră în campanie: 
Barna, preşedinte – Cioloş, premier

Sorin Câmpeanu a declarat, 

sâmbătă, la fi nalul reuniu-

nii de la Cluj-Napoca 

a CNR, că instituţiile 

de învăţământ superior 

din România trebuie să aibă 

o ofertă educativă de calita-

te, disponibilă în limbi străi-

ne, şi aceastea trebuie 

cunoscută prin intermediul 

unor acţiuni la care partici-

pă atât potenţial candidaţi, 

cât şi universităţi străine.

„Promovarea integrată şi 

susţinută a universităţilor ro-

mâneşti în exteriorul ţării es-

te primul palier al internaţio-

nalizării, trebuie să avem o 

ofertă educativă de calitate, 

disponibilă în limbi străine şi 

aceastea trebuie cunoscută 

prin intermediul unor acţiuni 

la care participă atât potenţi-

al candidaţi, cât şi universi-

tăţi din Europa sau din întrea-

ga lume. Este nevoie de o creş-

tere a vizibilităţii universită-

ţilor româneşti în străinătate, 

cu oferta educaţională. Nicio 

universitate românească nu 

se va putea dezvolta şi nu va 

putea supravieţui dacă nu va 

înţelege importanţa internaţi-

onalizării şi a legăturilor cu 

mediul socio-economic, sub 

imperativul de dezvoltare a 

calităţii în educaţie, cercetare 

şi guvernanţa universităţilor”, 

a spus Câmpeanu.

Potrivit acestuia, în luna 

mai, sub egida CNR, la Wa-

shington au participat 24 de 

universităţi româneşti care 

şi-au prezentat oferta educa-

ţională alături de alte 3.500 

din întreaga lume la Expozi-

ţia Anuală NAFSA, iar în sep-

tembrie CNR va participa cu 

un stand românesc la o reu-

niune internaţională la Hel-

sinki, unde vor fi  prezente 31 

de universităţi româneşti.

În cadrul şedinţei CNR de 

la Cluj-Napoca s-a mai discu-

tat despre formarea continuă 

a cadrelor didactice, în con-

diţiile în care trebuie ieşit din 

cercul vicios în care universi-

tăţile se plâng de calitatea nu 

foarte bună a absolvenţilor de 

liceu, în timp ce în învăţă-

mântul liceal există nemulţu-

miri faţă de calitatea cadrelor 

didactice care predau la liceu.

„CNR a mai făcut o propu-

nere de armonizare a legisla-

ţiei educaţiei cu cea din do-

meniul muncii şi sănătăţii, lip-

sa de coerenţă în reglementa-

re făcîndu-se simţită pe mai 

multe paliere. De asemenea, 

în cadrul reuniunii, s-a căzut 

de acord ca sistemul GDPR să 

fi e aplicat unitar la nivelul u-

niversităţilor. Astfel, încă de 

la început, contractele de în-

scriere între universitate şi 

candidat trebuie să menţione-

ze punctual fi ecare moment 

în care instituţia va face uz 

de datele personale ale can-

didatului, iar acesta ia la cu-

noştinţă şi va trebui să îşi dea 

sau nu acordul privind prelu-

crarea datelor. La întâlnire au 

participat şi reprezentanţii or-

ganizaţiilor studenţeşti din Ro-

mânia, care au prezentat pro-

bleme specifi ce”, a menţionat 

preşedintele CNR.

„Fără promovare în afara țării, 
universităţile nu pot supravieţui”
Universităţile nu vor putea supravieţui dacă nu înţeleg importanţa 
promovării ofertei în străinătate în afara ţării, spune preşedintele 
Consiliului Naţional al Rectorilor (CNR), Sorin Câmpeanu

Sorin Câmpeanu - preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor
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Arhiepiscopia Ortodoxă  a 

Clujului i-a premiat î n ulti-

mii ani pe elevii care au 

avut rezultate de excepţ ie 

la î nvă ţ ă tură , atâ t ca o 

formă  de recunoaş tere a 

performanţ elor lor, câ t mai 

ales pentru a sublinia grija 

Bisericii pentru educaţ ia 

viitoarelor generaţ ii ş i pen-

tru soarta tinerilor.

În acest sens, Înaltpreasfi n-

ţitul Arhiepiscop şi Mitropo-

lit Andrei i-a premiat dumini-

că, 21 iulie, în Catedrala Mi-

tropolitană din Cluj-Napoca 

pe cei 17 absolvenţi de liceu 

din Arhiepiscopia Clujului, ca-

re au obţinut media 10 la exa-

menul de Bacalaureat, sesiu-

nea iunie-iuliea 2019.

Din judeţul Cluj sunt 15 

absolvenţi, care au obţinut 

nota maximă, iar din judeţul 

Bistriţa-Năsăud, sunt 2 absol-

venţi. Fiecare elev a prrimit 

din partea Înaltpreasfi nţitului 

Andrei un premiu de 1.000 de 

lei, iar valoarea premiilor ofe-

rite este de 17.000 de lei.

Arhiepiscopia Ortodoxă 
a Clujului a premiat 
elevii de 10 la Bac

În 17 judeţe din toată 

ţara, ratele de corigenţi 

sau elevi lăsaţi cu situaţia 

neîncheiată cresc masiv 

în clasa a VIII-a, potrivit 

unei statistici publicate 

de Ministerul Educaţiei.

wDin datele publicate de 

minister se vede clar cum în 

clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a 

elevii sunt trecuţi clasa, rate-

le de corigenţă fi ind unele mi-

ci, de câteva procente pe an 

şcolar, după care în clasa a 

VIII-a procentele sunt deja cu 

două cifre, între 10 şi 19%.

„Noi intenţionăm să mer-

gem să facem o evaluare, să 

descifrăm mecanismul in-

tern prin care am ajuns la 

Brăila la aproape 20% din 

elevii clasei a VIII-a să fie 

corigenţi sau repetenţi“, a 

spus Ecaterina Andronescu. 

Aceasta a anunţat că o eva-

luare este în curs.

„Elevii nepromovaţi şi cu 

situaţia neîncheiată. Asupra 

acestei categorii de elevi 

vom face o analiza, pentru 

că reprezintă un numar im-

portant din această promo-

ţie şi despre ei nu ştim da-

că vor fi în etapa următoa-

re sau nu“, a mai declarat 

Ecaterina Andronescu.

Ministrul a remarcat şi 

„cifrele relativ mari la clasa 

a V-a” în privinţa celor ră-

maşi corigenţi sau cu situa-

ţia neîncheiată, “ceea ce în-

seamnă că la trecerea la ci-

clul gimnazial elevii au o 

problemă. Va trebui să ve-

dem cum putem să remedi-

em această problemă“.

„Procentul corigenţilor în 

clasa a V-a variază mult, sca-

de la clasele a VI-a şi a VII-a 

şi din nou ajungem până la 

apropape 20% în clasa a VI-

II-a. Această situaţie a cori-

genţilor la clasa a VIII-a va 

face obiectul unei analize 

foarte serioase la nivelul Mi-

nisterului Educaţiei. Pe aces-

te judeţe ne vom concentra 

analiza, pentru a evita să re-

petăm situaţia“, a declarat 

Ecaterina Andronescu.

În 17 judeţe copiii sunt lăsaţi corigenţi masiv, 
ca să nu intre în Evaluarea Naţională. Clujul e în top.

• Brăila 19,96%

• Călărași 16,25%

• Tulcea 16,01%

• Iași 15,81%

• Ilfov 15,49%

• Prahova 14,47%

• Ialomița 13,84%

• Vaslui 13,58%

• Cluj 12,4%

• Sibiu 13,20%

• Caraș-Severin 11,96%

• Olt 11,6%

• Bistrița-Năsăud  11,35%

• Covasna 11,25%

• Maramureș 10,96%

• Satu Mare 10,69%

• Galați 10,61%

Județele vizate de anchetă

Peste 13.000 de candidaţi 

şi-au depus dosarele în pri-

mele trei zile de admitere 

la UBB, numărul fi ind sem-

nifi cativ mai mare decat cel 

înregistrat în aceeaşi peri-

oadă a anului trecut, când 

numărul dosarelor depuse 

în primele trei zile 

de înscrieri a fost cu peste 

2.300 mai mic.

Aproape 11.000 dintre can-

didaţii din acest an s-au în-

scris pentru studiile de licen-

ţă, în timp ce alţi 2.515 de 

candidaţi doresc să urmeze 

programele de master ale UBB.

FSEGA, Mate-Info 
şi Psihologie, 
cele mai căutate

Cea mai căutată facultate 

este, după primele trei zile 

de înscriere, Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor, unde au fost de-

puse 1.791 de dosare pentru 

studiile de licenţă cu frecven-

ţă, urmată de Facultatea de 

Matematică şi Informatică – 

cu 1.567 de dosare pentru 

studiile de licenţă la zi, Fa-

cultatea de Psihologie şi Şti-

inţele Educaţiei – cu 1.082 

de dosare depuse, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării, un-

de au fost depuse 869 de do-

sare de înscriere, respectiv 

Facultatea de Litere, care a 

avut, în primele trei zile de 

înscriere, 831 de candidaţi.

În ceea ce priveşte înscri-

erile pentru învăţământul la 

distanţă, prima poziţie este 

ocupată de Facultatea de Psi-

hologie şi Ştiinţe ale Educa-

ţiei – cu 339 de dosare de-

puse în primele trei zile de 

înscriere, urmată de Facul-

tatea de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor – 165 

de dosare şi Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării – 106 

de candidaţi.

Cele mai căutate specia-

lizări de master sunt, după 

trei zile de înscrieri, cele 

ale Facultăţii de Ştiinţe E-

conomice şi Gestiunea Afa-

cerilor, unde au fost depu-

se 780 de dosare, urmate 

de cele ale facultăţilor de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Edu-

caţiei – 396 de dosare, Fa-

cultatea de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale Comu-

nicării – 209 de dosare, re-

spectiv Facultatea de Geo-

grafie, unde numărul can-

didaţilor a ajuns la 205.

Specializările în limba 
maghiară şi germană 
la mare căutare

Primele patru zile de în-

scrieri la UBB au adus 1404 

de candidaţi pentru cele 1102 

de locuri bugetate de la spe-

cializările de licenţă cu frec-

venţă în limba maghiară, nu-

mărul fi ind mult mai mare de-

cât cel înregistrat în aceeaşi 

perioadă de admitere a anu-

lui 2018 (908 de dosare), în 

timp ce numărul candidaţilor 

înscrişi pe cele 164 de locuri 

bugetate existente la progra-

mele de licenţă în limba ger-

mană a ajuns, după patru zi-

le de înscriere, la 230.

Cele mai căutate speciali-

zări în limba maghiară sunt 

cele oferite de Facultatea de 

Ştiinţe Economice şi Gestiu-

nea Afacerilor, unde au fost 

depuse 258 de dosare pentru 

studiile de licenţă cu frecven-

ţă, urmate de cele ale Facul-

tăţii de Psihologie şi Ştiinţele 

Educaţiei – cu 226 de candi-

daţi, în timp ce la Facultatea 

de Matematică şi Informatică 

au fost depuse 205 de dosare 

pentru studiile de licenţă zi 

în limba maghiară.

În ceea ce priveşte înscri-

erile la specializările în limba 

germană, prima poziţie este 

ocupată de Facultatea de Şti-

inţe Economice şi Gestiunea 

Afacerilor, unde au fost depu-

se 68 de dosare pentru cele 

33 de locuri bugetate la nivel 

licenţă-zi, urmată de Faculta-

tea de Matematică şi Informa-

tică, unde s-au înscris 67 de 

candidaţi pentru 45 de locuri, 

urmate de cele ale Facultăţii 

de Litere, cu 42 de candidaţi 

pe 29 de locuri bugetate.

Numărul absolvenţilor de 

liceu care şi-au depus dosa-

rele pentru locurile scoase la 

concurs la liniile de studiu în 

limbile maghiară şi germană 

ale Universităţii Babeş-Bolyai 

este în creştere semnifi cativă 

faţă de anul trecut.

Universitatea Babeş-Bolyai 

oferă, pentru anul universi-

tar 2019-2020, un număr de 

4.975 de locuri bugetate des-

tinate absolvenţilor de liceu, 

peste 9.400 de locuri în re-

gim cu taxă şi 2.700 de locuri 

pentru învăţământ la distan-

ţă pentru studii universitare 

de nivel licenţă.

La nivel master, UBB scoa-

te la concurs, pentru anul u-

niversitar 2019-2020, un nu-

măr 3.375 de locuri la buget 

şi 6.106 de locuri la taxă.

Mii de tineri s-au înscris în primele zile 
ale admiterii la Universitatea Babeș-Bolyai
Foarte mulţi candidați au fost intersaţi de specializările în limba maghiară şi germană

11.000 dintre candidaţii din acest an s-au înscris pentru studiile de licenţă, în timp ce alţi 2.515 de candidaţi doresc să urmeze programele de master
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Organizatorii Someş 

Delivery şi iniţiatorii peti-

ţiei pentru curăţarea 

malurilor Someşului cer 

o dezbatere publică săptă-

mâna următoare, ca prim 

pas în rezolvarea crizei 

gunoielor din Floreşti.

Dezbaterea va avea loc sub 

formatul unei mese rotunde, 

joi, 25 iulie, de la ora 16:00, la 

Casa Tranzit, Sala Studio, chiar 

pe malul Someşului din cen-

trul Clujului. Sunt aşteptaţi la 

dezbatere: Emil Boc, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Pe-

tru Horia Şulea, primarul co-

munei Floreşti, reprezentanţi 

ai Apelor Române, Gărzii de 

Mediu, Companiei de Apă So-

meş, Consiliului Judeţean Cluj, 

Hidroelectrica, specialişti în do-

meniu şi societatea civilă.

„Considerăm impetuos 

aducerea la aceeaşi masă, 

într-un proces efi cient şi trans-

parent, a instituţiilor cu atri-

buţii în administrarea Some-

şului pentru găsirea unor mă-

suri efi ciente de rezolvare a 

problemei şi apoi menţinerea 

unor standarde de protejare 

a cursului de apă… Nu mai 

e o problemă doar a fl oreşte-

nilor, a devenit o problemă a 

clujenilor care sunt vădit ne-

mulţumiţi”, a declarat Marius 

Moga, coordonator al proiec-

tului Someş Delivery.

Indignare din cauza 
gunoaielor

La fi nalul celei de-a 5-a edi-

ţii Someş Delivery, pe fondul 

campaniilor de igienizare şi 

al indignării în rândurile so-

cietăţii civile vizavi de starea 

insalubră a malurilor râului, 

organizatorii au iniţiat o pe-

tiţie pe platforma Declic prin 

care cer primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca, Emil Boc şi 

lui Petru Horia Şulea, prima-

rul comunei Floreşti să igie-

nizeze de urgenţă malurile 

Someşului şi să găsească so-

luţii pentru prevenirea rede-

pozitării gunoiului care ame-

ninţă sănătatea clujenilor şi 

fl oreştenilor.

Acestui demers i s-a alătu-

rat şi campionul olimpic, Ivan 

Patzaichin, care a fost prezent 

la evenimentul Someş Delivery 

şi a navigat cu canotca alături 

de participanţi. El a semnat as-

tăzi petiţia şi a încurajat fanii 

săi să semneze la rândul lor.

„Nu putem ţine apele cu-

rate până nu găsim soluţiile 

ÎMPREUNĂ. Adică autorităţi, 

cetăţeni şi organizaţii. Şi, du-

pă ce le găsim, să ajutăm să 

fi e cunoscute de toţi şi să le 

aplicăm, fi ecare dintre noi”, 

a spus Ivan Patzaichin pe pa-

gina sa de Facebook.

Masă rotundă pentru un Someş mai curat! 
Sunt aşteptaţi Emil Boc şi Horia Şulea

Omul de cultură voia să 

plece de acasă împreună 

cu soţia şi fi ica de doar 

câţiva anişori cu maşina 

de acasă, însă drumul era 

blocat de un taxi. Când 

taximetristul, care lucrea-

ză pentru fi rma clujeană 

Nova Taxi s-a întors 

la maşină, a avut loc 

un schimb de replici, iar 

Gabriel Bota a fost lovit.

„Trăiesc în ţara cefelor-la-

te, a ţiganilor, hoţilor, infrac-

torilor, încrezuţilor, laşilor, 

nepăsătorilor, jegurilor, miş-

tocarilor, tupeiştilor şi mize-

rabililor. Da, oameni buni, 

asta e ţara în care trăiesc şi 

pe care sper să o părăsesc 

cât mai curând. De această 

dată foarte hotărât. Pentru 

că azi am fost lovit, înjurat, 

batjocorit de instituţii, înjo-

sit pur şi simplu. Este efec-

tiv incredibil ce mi s-a în-

tâmplat, efectiv încă nu pot 

accepta că se mai poate în-

tâmpla aşa ceva în plină zi 

în mijlocul Clujului. Istoric: 

dau să ies din curte cu ma-

şina. În maşină eram cu fe-

tiţa şi cu soţia. În faţa por-

ţii este parcat un taxi fără 

şofer (pe stradă nici o altă 

maşină parcată, deci loc be-

rechet, peste drum parcare 

publică aproape goală). Bun. 

Claxonez, nimic. Aştept, aş-

tept, fetiţa mea tot mai ne-

liniştită că de ce nu putem 

pleca. Iar aşteptăm, iar ni-

mic. Într-un târziu vine. O-

mul (până în acel moment 

încă om) fără nici o treabă 

(probabil venea de la păcă-

nelele de peste drum). Îi 

spun, omule, dă maşina la o 

parte că vreau să ies, oare 

n-ai observat că e curte şi 

poartă? Dar omu devine jeg 

instant, îşi dă arama pe fa-

ţă şi începe să mă înjure. 

Apoi dă să-şi încoarde muş-

chii şi vine către maşina mea. 

În acel moment, văzând că 

am de-a face cu infractori, 

ies din maşină cu gândul că 

lângă mine sunt fetiţa şi so-

ţia mea care puteau fi  puse 

în pericol. Nici nu mă dau 

bine jos că, lângă jegos, mai 

apare nu ştiu de unde alt je-

gos. Îmi dau seama că situa-

ţia poate deveni periculoasă. 

Dar nici nu-mi termin evalu-

area din minte că Jegosul nici 

nu mai stă pe gânduri şi mă 

loveşte fără drept de apel în 

faţă. Până să mă desmeticesc, 

jegoşii deja s-au urcat în ma-

şini şi au fugit! Apuc doar să 

reţin numărul Jegosului ca-

re m-a agresat: CJ-02-NFN, 

un Ford Focus Argintiu Break 

de la taxi Nova. Bun. Până 

acum: înjurat şi lovit. Ur-

mează batjocorirea şi umi-

linţa”, relatează Bota.

Autorităţile 
au fost indiferente

Imediat după incident, cei 

doi soţi au apelat la poliţie, în 

speranţa că se va face drep-

tate, dar poliţia nu şi-a făcut 

apariţia. Nici cei de la Nova 

Taxi nu au fost impresionaţi 

de ceea ce s-a întâmplat.

„Soţia sună la 112. Răs-

punde o doamnă, soţia îi 

spune ce se întâmplă şi so-

licită un echipaj de poliţie. 

Răspunsul doamnei de la Ser-

viciul de Urgenţă 112 este 

simplu: n-am de ce să vă tri-

mit poliţia, mergeţi acasă ori 

mergeţi dumneavoastră la 

poliţie şi depuneţi plângere. 

Soţia perplexă, iau eu tele-

fonul îi spune doamnei iar 

ce s-a întâmplat, că sunt vic-

timă agresată şi cer un echi-

paj. Doamna iar, că nu e ne-

voie. Eu simt că o iau raz-

na. Îi spun iar, doamnă fa-

ceţi-mi legătură cu poliţia, e 

vorba de agresare, e vorba 

de martori care au văzut to-

tul, ce trebuia să se întâm-

ple, să fi u omorât, sau mai 

rău să fi e omorâtă soţia ori 

fetiţa? Şi doamna zice scurt, 

nu e caz de poliţie, dacă do-

riţi vă trimit un echipaj 

Smurd. […] Până la urmă, 

mă pune în legătură cu po-

liţia dar poliţia nu poate ve-

ni decât peste vreo oră şi ce-

va fi indcă e doar un echipaj 

(vineri la ora 15:30 în mijlo-

cul Clujului!!!!) şi mi se re-

comandă ori să aştept ori să 

merg la UPU şi apoi la sec-

ţie să depun o plângere. Mor 

efectiv de nervi. […] Apoi 

sun la compania de taxi No-

va care efectiv nu mă bagă 

în seamă, cineva din secre-

tariat trimiţându-mă elegant 

la plimbare şi-mi spune că 

nu pot să-mi furnizeze nu-

mele Jegului”, povesteşte di-

rectorul artistic al FICT.

Odată ajuns la UPU, deşi 

vizibil rănit, a aşteptat ore 

întregi până cineva i-a acor-

dat atenţie.

Directorul Festivalului de Carte a fost lovit 
de un taximetrist. „Vreau să plec din ţară!”
Gabriel Bota, directorul artistic al Festivalului Internaţional de Carte Transilvania 
a fost lovit în urmă cu câteva zile de un taximetrist.

Gabriel Bota, directorul artistic al Festivalului Internaţional de Carte Transilvania
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Zeci de mii de persoane 

au participat în ultimele 

5 zile la festivalul 

Electric Castle care 

s-a desfăşurat la Bonţida. 

Ca niciodată, au curs 

cu sute de reclamaţii 

privind drumul de acces 

către castel. Inclusiv 

organizatorii au avut 

probleme: artiştii au 

rămas blocaţi în trafi c!

30 de kilometri 
făcuţi în 4 ore!

Vineri seara, drumul spre 

Electric Castle a fost un cal-

var. Problemele au fost încă 

de la ora 15.00 şi până sea-

ra după ora 21.00. Au fost 

aglomerate toate drumurile 

care ies din Cluj-Napoca spre 

Jucu, dar cele mai mari pro-

bleme au fost pe Centura Bu-

levardul Muncii – Apahida şi 

pe DN 1C până la Bonţida.

Un drum cu autobuzul din 

Cluj-Napoca către Castelul 

Banffy a costat 12 lei, dar 

după ora 15.00 a durat, cu 

tot cu aşteptarea la coadă, 

mai mult de patru ore. Fie 

că vorbim de Sala Sporturi-

lor sau de Iulius Mall, fi e că 

vorbim de zilele de vineri, 

sâmbătă sau duminică, co-

zile la urcarea în autocar se 

întindeau pe mai multe su-

te de metri. Pleacă două au-

tobuze de 49-50 de locuri o 

dată la fi ecare 10 minute. 

Timpul de aşteptare pentru 

a prinde un loc în autobuz, 

în cazul în care nu s-a achi-

tat suprataxa, a fost de do-

uă ore, iar drumul, extrem 

de aglomerat, durat încă do-

uă ore. Autobuzele au circu-

lat non-stop, iar după mie-

zul nopţii s-au format cozi 

imense şi la urcarea în mij-

locul de transport cu desti-

naţia Cluj-Napoca.

Cei care au participat la 

festival au putut opta şi pen-

tru transportul cu trenul, au-

tobuzul, taxi sau maşina per-

sonală. Un drum cu taxiul a 

costat 140 de lei, la fel şi unul 

cu Uber sau Bolt. Cei mai câş-

tigaţi au fost cei care au ales 

să vină cu trenul la Bonţida, 

deoarece nu au stat în trafi c, 

singurul neajuns a fost că ga-

ra este la o distanţă de 2 ki-

lometri de festival, drum ca-

re e parcurs pe jos.

Organizatorul Electric 

Castle, Andi Vanca, a dat vi-

na pe cei de la Drumuri Na-

ţionale şi pe Consiliul Jude-

ţean Cluj pentru lipsa dru-

murilor. „Ai crede ca un fes-

tival de talia Electric Castle 

merita macar un drum cu 2 

benzi pe sens. Sau macar un 

drum astfaltat. Sau macar un 

drum. Asta ca sa nu rama-

na blocati in trafi c zeci de 

mii de oameni sau artisti prin 

aeroport”, a scris Andi Van-

ca, pe Facebook, după pro-

blemele de vineri.

Nu este prima dată când 

organizatorii Electric Castle 

se plâng de starea proastă a 

infrastructurii din jurul fes-

tivalului. Probleme au fost 

aproape în fi ecare an.

Superstaruri 
şi show-uri unice

Florence + The Machi-

ne, cel mai aşteptat headli-

ner al acestei ediţii a festi-

valului Electric Castle, a adu-

nat în faţa scenei principa-

le cea mai mare parte din 

cei 55.000 de oameni pre-

zenţi, vineri, în festival.

Cunoscută pentru sensibi-

litate, dar şi sinceritatea cu 

care îşi recunoaşte punctele 

vulnerabile, solista Florence 

Welch i-a rugat pe toţi cei pre-

zenţi să lase telefoanele, să se 

bucure de momentul prezent, 

să privească la cei din jur, şi, 

astfel, să simtă cât sunt de co-

nectaţi unii la ceilalţi şi să tră-

iască show-ul alături de ea. 

„Mulţumesc, România, pen-

tru locul acesta minunat, 

sunt foarte fericită că mă afl u 

aici”, a spus Florence în tim-

pul concertului.

Într-un show în care a vor-

bit mereu despre încrederea 

în sine şi cât de importantă 

este aceasta, Florence a ară-

tat că se poate lăsa, la pro-

priu, în mâinile publicului ei. 

Artista a coborât de pe sce-

nă, a urcat peste gardul care 

o despărţea de public şi, sus-

ţinută de mâinile oamenilor, 

a continuat să intrepreteze 

hit-urile sale celebre.

Sâmbătă seara, britanicii 

de la Bring Me The Horizon 

şi Subcarpaţi au reuşit să 

convingă atât de mulţi oa-

meni cu show-ul lor, încât 

scena principală a fost, din 

nou, locul de unde s-a pro-

pagat distracţia pe tot dome-

niu Castelului Banffy. Din-

tre cei 51.000 de oameni pre-

zenţi, sâmbătă în festival, 

unul primeşte titlul de „cel 

mai norocos”. Un tânăr fan 

Bring Me The Horizon rămâ-

ne cu amintirea vieţii lui de 

la Electric Castle, pentru că 

a avut şansa de a cânta ală-

turi de Oli Sykes. Extrem de 

bine primiţi de fi ecare dată 

de publicul de la castel, mem-

brii Subcarpaţi au avut încă 

o dată certitudinea că au cre-

at un adevărat fenomen în 

muzica românească.

După o pauză de 3 ani, sce-

na The Mill, situată în vechea 

moară a domeniului Banffy, 

s-a redeschis pentru un show 

secret. Aproape 300 de tineri 

care s-au încumetat să... Talk 

to God în punctul special din 

festival au avut astfel acces la 

un show exclusiv susţinut de 

Kruder & Dorfmeister, care au 

sărbătorit alături de fani 25 

de ani de carieră. Entuzias-

mul fanilor i-a convins să ofe-

re un show suplimentar şi în 

Hideout, în aceeaşi noapte.

A cincea zi şi ultima a edi-

ţiei Electric Castle cu numă-

rul 7 a adus noi nume mari 

pe Main Stage –30 Seconds 

to Mars, trupa mai mult de-

cât carismaticilor fraţi Leto. 

Înainte de show, cei mai de-

dicaţi fani ai trupei – veniţi 

chiar şi din Brazilia, UK, SUA 

sau Germania – au avut o 

întâlnire exclusivistă cu mem-

brii, chiar în backstage.

Electric Castle. Festivalul care aduce 
superstaruri pe cele mai proaste drumuri
La ediţia din acest an, lipsa unei infrastructuri decente la nivelul judeţului s-a văzut mai tare 
ca niciodată. 30 de kilometri au fost parcurşi în mai bine de 4 ore!

Zeci de mii de persoane au participat în ultimele 5 zile la festivalul Electric Castle care s-a desfăşurat la Bonţida

Maneaua lui Adrian Minune a ajuns și la 
Electric Castle după ce a răsunat și în boxele de 
la Neversea. Piesa „Așa sunt zilele mele” a lui 
Adrian Minune s-a auzit, vineri noaptea, la 
Electric Castle, fi ind mixată de către DJ-ul din 
Estonia Tommy Cash. Organizatorii fetivalului 
au fost dezamăgiţi de alegerea lui Tommy Cash 
și au anunţat că nu va mai urca niciodată pe o 

scenă la Electric Castle: „Thank you, Tommy 
Cash! For your last ever performance at Electric 
Castle” (Mulţumim, Tommy Cash! Pentru ulti-
ma ta participare vreodată la Electric Castle). 
Ideea lui Tommy Cash a venit după ce DJ-ul 
Salvatore Ganacci a mixat la Neversea piesa 
„Așa sunt zilele mele”, fi ind aclamat de zecile 
de mii de fani prezenţi la festival.

Manele şi la Electric Castle. 
Organizatorii au rupt colaborarea cu DJ-ul care a mixat

O alternativă spre Bonţida 

este şi Drumul Judeţean 161 

prin comuna Gădălin. Acesta 

se afl ă într-o stare accentua-

tă de degradare, maşinile fi -

ind nevoie să facă slalom prin-

tre craterele imense care s-au 

format în ceea ce odată a fost 

asfalt. Cu toate că, în nenu-

mărate rânduri, Primăria Ju-

cu a făcut demersuri pe lân-

gă Consiliul Judeţean pentru 

asfaltarea drumului, locuito-

rii din zonă au rămas doar cu 

nemulţumirile.

În urmă cu câteva luni, 

Consiliul Judeţean Cluj anun-

ţa că va începe lucrările de re-

abilitare şi modernizare pe 

sectorul de drum DJ 161 (DN 

16) – Gădălin – Bonţida – DN 

1C, parte a proiectului cu fi -

nanţare europeană ”Îmbună-

tăţirea infrastructurii rutiere 

de importanţă regională – Tra-

seu Regional Transilvania 

Nord, Drumul Bistriţei”.

Lucrările de modernizare 

care vizează un tronson în lun-

gime de aproape 17 kilometri, 

situat între drumul naţional 

DN 16, pe direcţia Gădălin, şi 

drumul naţional DN 1C, pe 

direcţia Bonţida, vor consta 

într-o serie de operaţiuni com-

plexe care se vor fi naliza prin 

aşternerea de covor asfaltic în 

două straturi – binder şi strat 

de uzură, lucrări de marcaje 

şi semnalizare rutieră etc. De 

asemenea, este prevăzută re-

abilitarea a 5 poduri, precum 

şi a podeţelor, dar şi realiza-

rea de staţii pentru transpor-

tul în comun.

Lucrările vor fi  executate 

de Asocierea Operes SRL – So-

cietatea Napoca SA. Valoarea 

lucrărilor se ridică la suma de 

25.936.675,85 lei, fără TVA.

Alternative zero spre 
Bonţida. Drumuri 
jalnice marca CJ Cluj.

ANDI VANCA | organizator Electric Castle

 „Ai crede ca un festival de talia Electric Castle 
merită măcar un drum cu 2 benzi pe sens. 
Sau măcar un drum astfaltat. Sau măcar un 
drum. Asta ca să nu rămână blocaţi în trafi c 
zeci de mii de oameni sau artişti prin aeroport“

Așa arată drumul județean între Gădălin și Bonțida. 
Poze făcute sâmbătă, 20 iulie 2019
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Peste 20.000 de persoane 

s-au adunat sâmbătă 

pe un larg bulevard din 

centrul Moscovei pentru 

a cere alegeri locale libere 

şi corecte. Oamenii au ieşit 

în stradă la apelul opoziţi-

ei după ce autorităţile ruse 

au invalidat înregistrarea a 

aproximativ 60 de candi-

daţi la alegerile parlamen-

tare din Moscova, un scru-

tin planifi cat pentru luna 

septembrie.

„Este evident cel mai ma-

re miting al opoziţiei din ul-

timii ani”, a declarat opozan-

tul Kremlinului şi bloggerul 

anticorupţie Alexei Navalny, 

prezent în stradă alături de 

aliaţi ai săi.

Într-un discurs adresat mul-

ţimii, Navalny, în vârstă de 43 

de ani, a cerut autorităţilor 

să-i înregistreze pe toţi candi-

daţii până sâmbăta următoa-

re, în caz contrar promiţând 

o nouă demonstraţie de am-

ploare în faţa primăriei.

Comisia Electorală din Mos-

cova a exclus 57 de candidaţi, 

inclusiv aproape toţi indepen-

denţii, invocând vicii de for-

mă sau nereguli pe care aceş-

tia din urmă le denunţă ca fi -

ind fabricate în totalitate.

Proteste de amploare 
în centrul Moscovei

Preşedintele Venezuelei, 

Nicolas Maduro, a respins 

vineri „şantajul” UE, care a 

ameninţat cu noi sancţiuni 

împotriva regimului său 

dacă negocierile dintre 

putere şi opoziţie nu vor da 

rezultate, transmite AFP.

În Barbados, insulă din 

Caraibe, sunt în curs de des-

făşurare negocieri sub me-

dierea Norvegiei între dele-

gaţiile guvernului preşedin-

telui Maduro şi opoziţiei 

conduse de Juan Guaido, re-

cunoscut de peste 50 de ţă-

ri ca preşedinte interimar al 

Venezuelei. Marţi, şefa diplo-

maţiei europene, Federica Mo-

gherini, a declarat că UE „va 

extinde din nou” sancţiunile 

contra puterii lui Maduro da-

că discuţiile nu duc „la niciun 

rezultat concret”.

„Doamna Mogherini a do-

rit să exercite un şantaj asu-

pra dialogului”, a afi rmat vi-

neri Maduro într-o declara-

ţie difuzată de televiziunea 

naţională venezueleană. „Ca-

lifi c declaraţiile doamnei Mo-

gherini ca fi ind infame şi 

aberante”, a adăugat el.

„Venezuela nu va accepta 

presiuni ori şantaj din partea 

nimănui. Dialogul va avansa 

în ritmul în care trebuie să 

avanseze”, a subliniat preşe-

dintele „chavist”.

Venezuela, a continuat el, 

„este pregătită să reziste la 

orice şantaj, venit din par-

tea Uniunii Europene sau a 

Statelor Unite”, primele ca-

re, în ianuarie, l-au recunos-

cut pe Guaido şi care spun 

deschis că doresc răsturna-

rea lui Maduro.

Maduro respinge 
„şantajul” UE

Ministrul britanic 

de Externe, Jeremy Hunt, 

a declarat sâmbătă că 

Iranul „merge pe un drum 

periculos”, după ce 

Teheranul a anunţat că a 

capturat un petrolier bri-

tanic, informează Reuters.

„Acţiunile din Golf repre-

zintă semne îngrijorătoare cu 

privire la faptul că Iranul mer-

ge pe un drum periculos, ile-

gal şi destabilizator, după ce 

autorităţile din Gibraltar au 

sechestrat în mod legal un pe-

trolier care se îndrepta spre 

Siria”, a spus acesta pe Twitter.

„Reacţia noastră va fi  una 

atent analizată, dar solidă. În-

cercăm să găsim o modalita-

te de a rezolva această pro-

blemă”, a adăugat Hunt.

Gardienii Revoluţiei din 

Iran au anunţat, vineri, cap-

turarea unui petrolier britanic 

în Strâmtoarea Hormuz. Na-

va Stena Impero a fost oprită 

de Gardienii Revoluţiei pen-

tru „nerespectarea codului 

maritim internaţional, la so-

licitarea Autorităţii portuare 

şi maritime din provincia Hor-

muzgan”, a transmis site-ul 

Sepahnews.

„Iranul merge 
pe un drum periculos”

Se pune întrebarea: ce se va 

întâmpla după Brexit? 

Deoarece, dacă Marea 

Britanie părăseşte Uniunea 

Europeană, acest lucru va 

însemna sfârşitul libertăţii 

de mişcare pentru atât de 

necesarii lucrători migranţi.

Ţinuturile muntoase ale 

Scoţiei sunt faimoase pentru 

peisajele, castelele şi lacurile 

care-ţi taie răsufl area. Dacă 

adaugi şi nişte cimpoaie şi o 

fustanelă scoţiană, obţii mo-

dul în care turiştii văd aceas-

tă parte a Marii Britanii.

Dar lucrătorii de pe planta-

ţiile de căpşuni nu au parte să 

vadă această latură a Scoţiei. 

Aproape toţi provin din Euro-

pa de Est. Aici câştigă aproxi-

mativ 300 de euro pe săptă-

mână, adică salariul pe o lu-

nă în România şi Bulgaria.

Brexit – sfârşitul 
libertăţii de mişcare

De şapte ani, Dimitri Ion 

îşi petrece lunile de vară în 

Scoţia. În calitate de cetăţean 

al Uniunii Europene, n-a avut 

niciodată probleme la intra-

rea în ţară, însă Brexitul ar 

putea însemna încheierea li-

bertăţii de mişcare.

„Cred că va fi  mai greu. La 

ultimul drum încoace, mi-au 

pus multe întrebări la aero-

port: unde mă duc, de ce, câ-

te ore lucrez, dacă plătesc chi-

rie aici... Multe întrebări. Acum 

patru sau cinci ani, nu mi se 

întâmpla aşa ceva”, spune ro-

mânul, citat de digi24.ro.

Pe timpul verii, aproxima-

tiv 10.000 de lucrători din al-

te ţări UE sunt angajaţi în sec-

torul agricol scoţian. Brexitul 

are un efect îngrijorător şi a-

supra fermierilor scoţieni.

Fermierii scoţieni, 
îngrijoraţi pentru viitor

„Politicienii de la Londra ne 

neglijează şi ne abandonează”, 

spune Angus Porter, cel care 

conduce ferma. El angajează 

140 de lucrători sezonieri, din-

tre care niciunul nu este brita-

nic. Îi este foarte greu să găseas-

că lucrători locali, în Scoţia ru-

rală. Viitorul îl îngrijorează.

„Am construit o industrie 

bazată în întregime pe oameni 

care vin din Uniunea Europea-

nă. Fără ei, ar fi  foarte, foarte 

greu. Nici măcar nu ştiu cum 

am începe să ne facem treaba”, 

spune Angus Porter, fermier.

Arbroath, orăşelul din 

apropiere, a văzut şi zile mai 

bune. Aproape nimeni, aici, 

nu mai poate trăi din pescu-

it. Multe magazine de pe stra-

da principală sunt goale. Lip-

sesc clienţii care să aibă bani 

de cheltuit.

La frizerie e ceva mai mul-

tă activitate. Angajaţii, dar şi 

clienţii, provin din estul Eu-

ropei. Ei spun că de migran-

ţii din UE e nevoie peste tot.

„Nu numai fermierii, ci şi 

fabricile de produse din peşte 

sau crescătoriile de pui de aici. 

La fabricile de produse din peş-

te munca nu e uşoară. Pe dea-

supra, ştim toţi cum miroase 

peştele. Nu e o muncă uşoa-

ră”, subliniază Emin Ozden.

Politicienii vor să-i vadă 
la muncă pe şomerii 
scoţieni

Dar unii politicieni din re-

giune văd lucrurile altfel. Sus-

ţinătorii Brexitului ar prefera 

să-i trimită la muncile agrico-

le pe şomerii scoţieni.

„Când eram şcolar, lucram 

la ferme în timpul vacanţelor. 

În felul ăsta noi, copiii, câşti-

gam un ban. Acum, când vin 

lucrători din străinătate, aceas-

tă oportunitate poate că nu le 

mai e la îndemână localnici-

lor”, spune Ronnie Proctor, pri-

mar al comitatului Angus.

„Căpşunar” român: 
„Scoţienii au lucrat 
2-3 zile şi au plecat”

Localnicii, însă, n-ar vrea 

să locuiască în aceste contai-

nere, la fermă, sau să fi e tre-

ziţi la 5:00 dimineaţa ca să în-

ceapă culesul, spune lucrăto-

rul sezonier Dimitri Ion.

Alături de colegii săi, Dimi-

tri Ion munceşte pentru salariul 

minim adesea 10-12 ore pe zi.

Dimitri Ion, muncitor zilier: 

„Am avut scoţieni care au ve-

nit, au lucrat 2-3 zile şi au ple-

cat, din cauza muncii grele”.

Dimitri ar dori să rămână 

în Scoţia permanent, nu nu-

mai pe durata sezonului de 

recoltare. Şi i-ar plăcea să va-

dă mai mult din Scoţia decât 

câmpurile cu căpşuni. Visul 

lui e să viziteze într-o bună 

zi ţinuturile muntoase, dar 

Brexitul i l-ar putea zădărni-

ci defi nitiv.

Fermierii scoţieni sunt 
îngrijoraţi că vor rămâne 
fără căpşunarii români
Fermele din Scoţia beneficiază foarte mult de forţa sezonieră 
de muncă provenită din Europa de Est

Pe timpul verii, aproximativ 10.000 de lucrători din alte ţări UE sunt angajaţi în sectorul agricol scoţian
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Două aplicaţii false de 

editare foto, care ascun-

deau malware-ul MobOk, 

au fost eliminate din 

magazinul Google Play, 

nu înainte de fi  descărca-

te deja de 10.000 de ori, 

susţin experţii Kaspersky 

Lab într-o cercetare publi-

cată miercuri.

Potrivit specialiştilor, apli-

caţiile „Camera Pink” şi „Ca-

mera Pink 2” au fost conce-

pute pentru a fura informaţii 

personale de la victime, pe 

care le folosesc pentru a le în-

scrie ulterior la abonamente 

plătite. În cele din urmă, cei 

care au fost afectaţi de acest 

malware au descoperit cos-

turi neaşteptate în propria fac-

tură de telefonie mobilă.

„Malware-ul MobOk este 

un backdoor – unul dintre ce-

le mai periculoase tipuri de 

malware, deoarece îi oferă ata-

catorului un control aproape 

total asupra dispozitivului in-

fectat. În ciuda faptului că tot 

ce este încărcat în Google Play 

este atent fi ltrat, nu este pen-

tru prima oară când amenin-

ţările şi-au făcut loc pe dispo-

zitivele utilizatorilor. În mul-

te cazuri, backdoor-urile sunt 

acoperite de o aplicaţie se-

mi-funcţională, care la prima 

vedere pare a fi  o încercare 

slabă, dar inocentă, de a crea 

o aplicaţie legitimă. Din acest 

motiv, aplicaţiile Pink Came-

ra nu au stârnit suspiciuni, a-

vând incluse funcţii autenti-

ce de editare a fotografi ilor şi 

fi ind descărcate din magazi-

nul Google Play”, menţionea-

ză specialiştii Kaspersky Lab.

Aceştia subliniază că, ime-

diat ce utilizatorii începeau 

să-şi editeze fotografi ile utili-

zând Pink Camera, aplicaţii-

le solicitau acces la notifi cări, 

ceea ce iniţia de fapt activita-

tea periculoasă în fundal.

"Odată ce o victimă era in-

fectată, malware-ul MobOk co-

lecta informaţii despre dispo-

zitiv, cum ar fi  numărul de te-

lefon asociat, pentru a folosi 

aceste informaţii în etapele ul-

terioare ale atacului. Apoi, ata-

catorii trimiteau dispozitivu-

lui infectat detalii despre pa-

gini web cu servicii pe bază 

de abonament plătit, iar malwa-

re-ul le deschidea, acţionând 

ca un browser secret, din fun-

dal. Utilizând numărul de te-

lefon obţinut mai devreme, 

malware-ul îl introducea în 

câmpul „înregistrare” şi con-

fi rma achiziţia. Dat fi ind că 

avea control total asupra dis-

pozitivului şi putea să verifi -

ce notifi cările, malware-ul tas-

ta codul de confi rmare SMS 

atunci când intra – totul fără 

să anunţe utilizatorul. Victima 

începea să suporte costurile 

până când observa plăţile pe 

factura de telefon şi se deza-

bona de la fi ecare serviciu", 

explică reprezentanţii compa-

niei de securitate cibernetică.

La ora actuală, aplicaţiile 

„Camera Pink” şi „Camera 

Pink 2” sunt eliminate din ma-

gazinul Google Play.

Două aplicaţii false de editare foto, 
descoperite în Google Play

Infractorii cibernetici pro-

fi tă de perioada examene-

lor din timpul verii, ofe-

rind servicii „la negru” de 

accesare şi falsifi care a 

notelor, online, avertizea-

ză experţii Kaspersky Lab.

Potrivit unui comunicat de 

presă al companiei, cercetă-

torii au decis să analizeze 

mai atent aceste fraude din 

domeniul educaţiei. Astfel, o 

singură căutare online, pe da-

ta de 12 iunie, a dezvăluit 

imediat un furnizor de servi-

cii de hacking de note şi di-

plome false, cu un formular 

de comandă uşor de accesat, 

care permite clientului să alea-

gă domeniul, nivelul şi insti-

tuţia emitentă.

„Ştirile despre tineri care 

pătrund în sistemele şcolare 

pentru a schimba notele, pen-

tru a-şi îmbunătăţi prezenţa 

la cursuri sau pentru a între-

rupe testele nu sunt noi, la fel 

cum nu este nici disponibili-

tatea unor false certifi cări şi 

diplome. De-a lungul anilor, 

a fost creată o industrie nea-

gră înfl oritoare, facilitând în-

şelăciunea atunci când vine 

vorba de realizările academi-

ce. Aceasta include forumuri 

de discuţii, ghiduri şi video-

clipuri”, explică sursa citată.

În acest context, Kaspers-

ky Lab recomandă următoa-

rele măsuri pentru a proteja 

sistemele şi tinerii împotriva 

fraudei din educaţie: dacă o 

diplomă pare suspectă, aceas-

ta trebuie verifi cată la institu-

ţia emitentă, deoarece aces-

tea deţin evidenţa ofi cială a 

diplomelor emise; introduce-

rea unei forme de autentifi ca-

re în doi paşi pentru sisteme-

le informatice, şi în special, 

pentru accesul la evidenţele 

despre elevi, note şi evaluări.

Hackerii oferă online 
servicii „la negru” 
de falsificare a notelor

FaceApp a redevenit un 

fenomen. După ce în 2017 

a avut prima gură de glorie, 

în 2019 îmbătrâneşte oame-

nii şi, eventual, colectează 

totul despre ei. E un feno-

men viral al internetului şi 

grijile faţă de confi denţiali-

tate sunt pe măsură. 

Ce facem de aici înainte?

FaceApp este noua senza-

ţie de pe internet. Fenomenul 

pare să fi  ieşit puţin de sub 

control şi arată o problemă 

mai mare cu care ne confrun-

tăm, zilnic, pe internet.

FaceApp a făcut 
Facebook să fi e plin 
de oameni bătrâni

Chiar dacă nu am folosit 

aplicaţia FaceApp, am văzut 

cu toţii cum reţelele sociale 

au fost inundate cu imagini 

ale prietenilor noştri cu riduri, 

păr alb şi barbă.

FaceApp a fost creată în Ru-

sia şi foloseşte o formă de inte-

ligenţă artifi cială pentru a îţi per-

mite să-ţi schimbi aspectul în 

fotografi i, cu nişte rezultate des-

tul de impresionante. Aplicaţia 

nu este una nouă. A devenit vi-

rală încă din 2017, însă şi-a re-

câştigat popularitatea acum, prin 

fi ltrul pe care îl poţi aplica pe o 

fotografi e de-a ta ca să vezi cum 

vei arăta la bătrâneţe.

Peste 150 de milioane de 

utilizatori Android au descăr-

cat FaceApp de pe Google Play. 

Aplicaţia se afl ă în topul celor 

mai bine cotate aplicaţii de pe 

iOS în 121 de ţări.

Numărul uriaş de utiliza-

tori care au ales să-şi schim-

be înfăţişarea cu ajutorul Fa-

ceApp arată încă o dată felul 

în care ne raportăm la lucru-

rile de pe internet şi cât de 

puţin suntem educaţi în ceea 

ce priveşte securitatea online.

Ce face aplicaţia 
cu informaţiile 
pe care le are despre noi?

Răspunsul se afl ă chiar în 

textul termenilor de utilizare, 

cu care toţi utilizatorii FaceA-

pp au fost de acord înainte să 

înceapă să-şi editeze pozele. 

Pe scurt, odată ce bifezi că-

suţa respectivă, compania a-

re permisiunea să deţină şi să 

dea mai departe toate datele 

pe care i le furnizezi.

Astfel, are licenţa să „folo-

sească, reproducă, modifi ce, 

adapteze, publice, traducă, cre-

eze lucrări derivate, distribuie 

şi afi şeze public” toate datele 

pe care le colectează: de la nu-

me, username, la fotografi ile pe 

care le încarci în aplicaţie. Par-

tea şi mai proastă e că aplicaţia 

are dreptul să le şi vândă mai 

departe, oricui ar fi  interesat de 

acestea, scrie playtech.ro.

Bineînţeles, creatorii apli-

caţiei neagă aceste acuzaţii. 

Aceştia recunosc că fotografi -

ile utilizatorilor sunt încărca-

te în cloud, însă susţin că to-

tul este pentru o mai uşoară 

utilizare. Astfel, cei care folo-

sesc FaceApp nu ar mai fi  ne-

voiţi să încarce de fi ecare da-

tă o fotografi e în aplicaţie. Cre-

atorii neagă şi faptul că date-

le tale sunt vândute terţilor.

Gravitatea problemei a fost 

recunoscută şi la nivel înalt. 

Un senator american susţine 

că FaceApp reprezintă o pro-

blemă de securitate naţională 

şi un risc major în ceea ce pri-

veşte confi denţialitatea. Aces-

ta a solicitat FBI-ului să lanse-

ze o investigaţie în acest sens.

De asemenea, politica de con-

fi denţialitate a aplicaţiei nici 

măcar nu ar fi  în conformitate 

cu legea GDPR din Europa.

Fenomenul de acum 
e şi un exemplu al lipsei 
alfabetizării digitale

Zilnic, oamenii sunt păcă-

liţi într-un fel sau altul pe in-

ternet. În primul rând, din ca-

uza lipsei de scepticism de ca-

re dau dovadă în mediul on-

line. Luăm de bune majorita-

tea ofertelor incredibile care 

ne ies în cale pe site-uri, dăm 

click-uri pe orice link ne atra-

ge atenţia şi descărcăm fi şie-

re din surse care mai de care 

mai îndoielnice.

Iar poate printre cele mai des 

întâlnite modalităţi prin care ne 

facem rău singuri pe internet 

este bifarea „în orb” a unor po-

litici de confi denţialitate. La fel 

cum este şi cazul FaceApp.

Există şi anumite limite în 

acest sens, peste care putem 

trece cu greu.

În medie, un utilizator al 

internetului ar avea nevoie de 

25 de zile întregi pe an numai 

pentru a putea trece prin toa-

te politicile de confi denţiali-

tate ale site-urilor pe care le 

vizitează şi ale aplicaţiilor pe 

care le foloseşte.

Să luăm exemplul Facebook.

Foarte puţini dintre noi au 

renunţat complet la utilizarea 

reţelei sociale, chiar dacă afl ăm 

zilnic noi modalităţi prin care 

ne colectează datele fără să ştim.

De asemenea, şi scandalul 

Cambridge Analytica a pornit 

de la o chestie inofensivă. Un 

simplu test de personalitate a 

ajuns să fi e motivul pentru 

care datele a 87 de milioane 

de oameni au ajuns în mâini-

le nepotrivite. În ciuda aces-

tui fapt, probabil nu te-ai gân-

dit de două ori când ai des-

cărcat FaceApp.

De ce nu ne pasă 
sufi cient de datele 
personale

Ca simpli utilizatori ai in-

ternetului, e difi cil să conşti-

entizăm cât de importante sunt 

de fapt aceste date personale 

şi cât de mari sunt riscurile.

Înainte de internet, concep-

tul de intimitate era unul sim-

plu. Dacă erai singur la tine 

acasă, ştiai garantat că nimeni 

nu te poate urmări. Intimitatea 

a scăzut odată cu evoluţia me-

diului online, iar acum nu ştii 

niciodată dacă eşti sau nu spi-

onat prin camera de la laptop 

sau dacă adresa ta de mail ajun-

ge pe mâini nepotrivite atunci 

când te abonezi la un newsletter 

pe un site întâmplător.

Deşi nu ne putem lipsi de 

el, internetul nu e deloc un 

loc sigur. Modalităţile prin ca-

re putem avea totuşi parte de 

o experienţă ceva mai puţin 

lipsită de riscuri online sunt 

destul de multe, iar prudenţa 

şi scepticismul sunt printre 

cele mai bune arme pe care 

le avem pentru folosirea în si-

guranţă a internetului, fără să 

ne trezim că datele noastre 

ajung pe mâinile ruşilor.

Fenomenul FaceApp: că te vinzi sau nu 
ruşilor, problema e mult mai mare
Nu e un secret că datele noastre sunt colectate de site-urile şi aplicaţiile pe care le folosim zilnic

FaceApp a fost creată în Rusia şi foloseşte o formă de inteligenţă artifi cială pentru a îţi permite să-ţi schimbi aspectul în fotografi i,
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (4.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, baie, 
bucătărie, cămară, beci, sobe 
noi, apă caldă, pomi tineri de 
brazi, tuia, fosă septică la DN, la 
7 km de Borsec, renovată com-
plet. Infromaţii la telefon 
0744-643989. (5.7)

¤ Vând casă de vacanţă în com. 
Borșa, jud. Cluj, suprafaţa 3000 
mp, teren cu pomi fructifi eri, 
utilităţi, apă în curte, curent 
electric. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0741-079283. (5.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 
mp, parţial pantă, zona Roma-
na, liniștită, cu toate utilităţile, 
asfalt, acces ușor spre centru și 
autostradă. Informaţii la tel. 
0722-353810 sau 
0745-605924. (5.7)

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

TERENURI

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.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. ¼, în cartierul Grigores-
cu, zonă liniștită, pentru persoană 
serioasă. Relaţii la telefon 
0264-212695. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

SERVICII

Instalator apă gaz, 
sanitare, încălzire. 

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

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

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

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRA-

TUIT

resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (5.7)

REPARAŢII PENTRU 
CASA TA

Ţiglă petalică, ţiglă 
ceramică, reparaţii 

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

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

25 ani garanţie pe 
materiale – 5 ani 

garanţie manoperă
12% DISCOUNT PENTRU 

PENSIONARI
Cerem şi oferim 

seriozitate!
Tel. 0740-499712. (4.15)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mi-
ci, mari și persoane fi zice. Pen-
tru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-501252. (5.7)

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

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

AUTO-MOTO

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

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

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

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (4.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (4.7)

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

UZ CAZNIC

¤ Vând 3 sobe din teracote, 2 cu 
model, stare foarte bună, preţ 
700 RON, 800 RON și 1000 RON. 
Informaţii suplimentare la telefon 

0264-424005 sau 0745-300323. 
(4.7)

MOBILIER

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

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

¤ Vând masă de birou pentru 
elevi, cu un corp, cu sertar, pu-
ţin folosit, preţ negociabil. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând canapea de două persoane 
și 2 două fotolii. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând două scaune vechi mar-
ca IOSEF KOHM (Austria), panso-
nate și etichetate, an 1917, mo-
del cu dungi, stare foarte bună. 
Pentru informaţiiși detalii sunaţi 
la tel. 0743-853630. (4.7)

¤ Vând recamier din lemn ma-
siv, cu ladă lenjerie, în stare 
foarte bună, și dulap cu 2 uși, 
culoare maro, preţ negociabil. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0741-028813. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc un domn 
cetăţean străin pentru relaţie 
serioasă. Eu, sunt născută în 
1971, delicată, fără obligaţii. 
Aștept răspuns cu loc de întâlni-
re și oră exactă la tel. 
0743-492064. (4.7)

PIERDERI

¤ Subscrisa AGROMEC MOCIU 
MANAGEMENT SRL, cu sediul soci-
al situat în Sat Mociu, Comuna 
Mociu, Str. Principală Nr.8, Jud. 
Cluj, înmatriculata la Registrul Co-
mertului sub nr. J12/1589/2011, 
CUI: RO28629729,  declară pier-
dut și nul Certifi catul de înregistra-
re seria B nr. 2466104, emis de 
Ofi ciul Registrului Comerțului de 
pe lângă Tribunalul Cluj la data de 
15.06.2011.

¤ Amarena Klm S.R.L., 
J12/965/2014, CUI 32924646, 
declar pierdut CUI și certifi cate 
constatatoare emise de O.R.C. 
Cluj. Se declară nule.

ERATĂ

CONVOCATOR
Consiliul de administraţie al S.C. SAMUS TEC S.A- 

denumita in continuare „SOCIETATEA“., o societate pe 
acțiuni înfi ințată și funcționând conform legilor din România, 
Cod Unic de Înregistrare RO 35350378 înmatriculată la 
Registrul Comerțului sub Nr. J12/3845/2015, cu sediul 
social în Dej, str. Văii, nr.2, jud.Cluj, reprezentat prin domnul 
TECAR IOAN –Președintele Consiliului de administrație, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare și cu actul constitutiv 
al societăţii, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a 
Acţionarilor (”AGEA”) pentru data de 19.08.2019 începând 
cu ora 9,00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 
12.08.2019, cu următoarea ordine de zi :

1. Refi nanţarea creditului de investiţii de la EXIM BANK 
în valoare de 13.500.000 lei şi liniei de credit în valoare de 
3.000.000 lei de la SAN PAOLO, de către CEC BANK şi majorarea 
liniei de credit cu 9.000.000 lei de către CEC BANK.

2. Aprobarea constituirii unor garanţii pentru garantarea 
creditului şi a liniei de credit contractata de la CEC BANK astfel:

- utilaje linia de prefabricate
- hala prefabricate – afl at în CF nr.62025 nr. Cad. 62025 Dej
- CF nr. 51434 nr. Top 922/1 Ocna Dej – proprietatea SC 

SAMUS TEC SA
-  CF nr. 51435 nr. Cad. 51435 Ocna Dej – proprietatea 

SC SAMUS TEC SA
-  CF nr. 51430 nr. Top 1843 Dej - proprietatea 
SC SAMUS TEC SA
3. Garantarea creditului de investiţii în valoare de 2.000.000 

Euro, contractat de M G TEC GRUP SĂ de la CEC BANK, astfel:
- utilaje linia de prefabricate
- hala prefabricate – afl at în CF nr.62025 nr. Cad. 62025 Dej
-  CF nr. 51434 nr. Top 922/1 Ocna Dej – proprietatea 

SC SAMUS TEC SA
-  CF nr. 51435 nr. Cad. 51435 Ocna Dej – proprietatea 

SC SAMUS TEC SA
–  CF nr. 51430 nr. Top 1843 Dej - proprietatea 

SC SAMUS TEC SA
4. Diverse.

Acţionarii pot participa la lucrările AGEA personal sau prin 
reprezentant cu procura specială. Formularul de procura specială 
se poate obţine de la sediul SC Samus Tec SĂ. Procură specială 
se întocmește și semnează de către acţionarul reprezentat în 3 
exemplare originale. Un exemplar se trimite la SC Samus Tec 
SA până la data de 14.08.2019, al doilea exemplar se înmânează 
reprezentantului, iar al treilea exemplar se păstrează de acţionar.

Vor putea participa și vota la lucrările AGEA acţionarii 
înregistraţi în Registrul Acţionarilor SC Samus Tec SA la data 
de referinţă 12.08.2019.

Începând cu data de 19.07.2019 documentele și 
materialele informative referitoare la problemele înscrise 
pe ordinea de zi a AGEA vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor, 
la sediul societăţii din localitatea Dej str. Văii nr. 2, judeţul 
Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00.

În cazul în care nu sunt întrunite condiţiile cerute de lege, 
a doua convocare se face pentru dată de 22.08.2019 ora 
9,00 cu aceeași ordine de zi.

Administrator Unic
TECAR IOAN

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



luni, 22 iulie 2019 | monitorulcj.ro   11

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 MEDIU

SC. BMG GALAXY SRL din localitatea Valea 
Draganului, nr. 71, com. Poieni, jud. Cluj, intentioneaza sa 
solicite de la ABA Crisuri Oradea obtinerea unui Aviz de 
gospodarirea apelor pentru investitia ,,Construire pensiune 
agroturistica, fosa septica vidanjabila, amenajari exterioare, 
racorduri si bransamente la utilitatile din zona“. Aceasta 
investitie este o investitie noua. Ca rezultat al procesului 
de realizare a investitiei vor rezulta ape uzate care vor fi  
stocate intr-un bazin vidanjabil. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi carile si completarile 
ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii 
suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire 
a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si 
recomandari se pot adresa solicitantului  la adresa sus 
mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile 
de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. I. Bogdan, nr. 35, 
mun. Oradea, jud. Bihor.

AVIZ DE MEDIU

COMUNA JUCU în calitate de titular, anunță publicul 
interesat asupra declanșării  etapei de încadrare,  conform 
H.G. nr. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru ,,REACTUALIZARE PUG COMUNA JUCU’’ în comuna 
Jucu, jud. Cluj. 

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultată la sediul 
COMUNEI JUCU, din comuna Jucu, sat Jucu de Sus, nr.112, 
județul Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 900-1300 și 
vineri, între orele 900-1100, din data 22.07.2019. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 09.08.2019, la APM Cluj, Calea 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-
410722; 0264-410720, fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Direcţia Generală De Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Cluj 
organizează CONCURS, 

în data de 13.08.2019 ora 10,00 proba scrisă și în data 
de 21.08.2019 proba de interviu la sediul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului din strada G-ral 
Eremia Grigorescu, nr. 37 – 39, pentru ocuparea următoarelor 
posturi vacante:

- 8 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Centrul de abilitare și reabilitare Jucu

- 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul de Servicii pentru Recuperarea 
Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu nr.9 
”Ţăndărică” Cluj-Napoca

- 1 post, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, cod COR 325901, 
pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Îngrijire și Asistenţă 
Luna de Jos

- post, EDUCATOR (S), cod COR 263508, pe perioadă 
nedeterminată, la Complexul de Servicii pentru Recuperarea 
Copiilor cu Handicap Neuropsihic Ușor și Mediu nr.9 
”Ţăndărică” Cluj-Napoca

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului, Str. 
G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Serviciul Managementul 
Resurselor Umane și la telefon 0264/420146 și 0264/420147 
interior 434.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului aprobată prin legea 265/2006  cu modifi cările și 
completările ulterioare și ordinul 1798/2007, S. C. ECOLECT 
NEW RECYCLE având sediu social în Loc. Florești, jud. 
Cluj,  anunță începerea demersurilor în vederea obținerii 
autorizației de mediu pentru obiectivul punct de lucru - 
Reciclarea deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811 din 
loc. Cluj Napoca, str. Calea Baciului nr 45, Jud. Cluj. 

Eventualele sugestii și reclamații se vor depune la sediul 
APM Cluj, calea Dorobantilor nr 99, în zilele de Luni între 
orele 9 - 16,  Marți - Joi între orele 9 - 14, Vineri 9 - 12.    

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 
Rutier – I.S.C.T.R., instituţie publică fi nanţată din surse 
proprii, dorește închirierea unui spaţiu de birouri pentru 
Inspectoratul Teritorial nr. 4 și punctul de lucru județean 
Cluj în suprafaţă de cca. 230 mp.

Criteriul de atribuire este: preţul total de închiriere lunar 
cel mai scăzut dintre ofertele admisibile. Prin preţul total 
de închiriere lunar se înţelege preţul solicitat pentru suprafaţa 
utilă totală ofertată inclusiv costul tuturor utilităţilor (energie 
electrică, energie termică, apă-canal și salubritate).

Documentaţia în vederea depunerii ofertelor se obţine 
gratuit de la sediul central al I.S.C.T.R. din B-dul. Dinicu 
Golescu nr. 38, sector 1, poarta G, București sau poate fi  
accesată pe site-ul I.S.C.T.R. - www.isctr-mt.ro – secţiunea 
Informaţii de interes public – Transparenţă – Achiziţii.

Pentru contact se va utiliza adresa de e-mail: iss-
secretariat@isctr-mt.ro. 

Oferta semnată și ștampilată va fi  transmisă în plic sigilat, 
pe care va fi  menționat OFERTA ÎNCHIRIERE SPAȚIU BIROURI 
PENTRU INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 4 ȘI PUNCTUL DE 
LUCRU JUDEȚEAN CLUJ, până cel târziu în data de 02.08.2019 
ora 1200, direct sau prin poștă pe adresa I.S.C.T.R. din b-
dul Dinicu Golescu nr. 38, poarta G, parter, Registratura 
I.S.C.T.R., sector 1, București.

ANUNŢ DE MEDIU

Primaria Margau anunta publicul interesat asupra 
luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru 
Protectia Mediului Cluj in cadrul procedurii de evaluare 
adecvata, de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape ale 
procedurii de evaluare adecvata pentru proiectul ’ Modernizare 
drumuri in comuna Margau, judetul Cluj’, propus a fi  
amplasat in localitatile Margau, Bociu, Scrind-Frasinet si 
Rachitele, comuna Margau, judetul Cluj. 

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor mr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 9-14 si 
vineri intre orele 9-12. 

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj in zilele de luni-joi intre orele 
9-14 si vineri intre orele 9-12.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Grupul de distribuţie 
de automobile 

RENAULT – DACIA – NISSAN 
din Cluj Napoca 

angajează:

- MECANICI AUTO
- VOPSITORI AUTO
- TINICHIGII AUTO

- ELECTRONIȘTI
- INSPECTORI ITP

- AGENȚI DE VÂNZĂRI
- FEMEI DE SERVICIU

- AGENȚI DE PAZĂ

Vă rugăm să trimiteţi CV-urile dvs până la data 
de 02.08.2019 la următoarea adr: SC DACIA SERVICE 
CLUJ FELEAC SA, str. Calea Turzii nr. 253-255 sau la 
adresa de email: resurse_umane@otcgroup.ro, cu 
specifi carea postului pentru care aplicaţi. 

Relaţii suplimentare la telefon-0264/704744.

Consorţiul format din:
SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 

Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

și

Cabinet individual de Insolvenţă Tod Sergiu 
Dan, cu sediul în Oradea, str. Arinului, nr.20 judeţ Bihor, 
respectiv cu birou în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
25, ap. 5, jud. Cluj având CIF 33426690, reprezentată prin 
practician în insolvenţă Tod Sergiu Dan,

în calitate de administrator judiciar al SAWA METAL SA 
(în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Decebal, nr. 79, 
jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. 
J12/3256/2006, având C.U.I. RO19069274, prin încheierea 
din data de 12.04.2016 în dosarul nr. 1333/1285/2015, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

anunţă valorifi carea prin licitaţie publică a activelor 
constând în:

• Proprietate imobiliară situată în Cluj-Napoca, str. 
Cantonului, nr. FN, jud. Cluj înscrisă în Cartea Funciară nr. 
251751 Cluj-Napoca, compusă din: sub A1 teren – în 
suprafaţă de 15.124 mp, nr. cadastral 251751 și sub A1.1 
construcţie constând în magazie atelier în suprafaţă construită 
de 552 mp, nr. cadastral 251751-C1; sub A1.2 construcţie 
constând în magazii ateliere în suprafaţă construită de 165 
mp, nr. cadastral 251751-C2; sub A1.3 construcţie constând 
în staţie compresoare în suprafaţă construită de 81 mp, nr. 
cadastral 251751-C3. De asemenea, în anexa la Cartea 
Funciară menţionată, fi gurează sub A1.4 construcţie constând 
în post trafo în suprafaţă construită de 14 mp, nr. cadastral 
251751-C4; sub A1.5 construcţie constând în magazie atelier 
în suprafaţă construită de 530 mp, nr. cadastral 251751-C5,

La preţul de 4.763.200,00 lei + TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 05.08.2019, ora 15:00 

la sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj. Înscrierea la licitaţie, 
achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu 
cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 12.08.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751.016.040 și prin 
e-mail: offi ce@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.          C.I.I. Tod Sergiu Dan
Asociat coordonator            Tod Sergiu Dan
Av. Marius Grecu
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Gigi Becali face cel 
mai aşteptat transfer 
al verii la FCSB
Gigi Becali nu a renunţat la cel 
mai dorit transfer al verii. 
Bradley de Nooijer ar putea 
ajunge la FCSB, după dubla din 
turul 2 preliminar al Europa 
League dintre Viitorul și Gent. 
Informaţia a fost furnizată de 
Helmut Duckadam, la Digi Sport.
„Vrem să luăm un fundaș stânga 
bun pe bani. Am putea să îl lu-
ăm pe De Nooijer, dar după 
acest meci cu Gent. Ganea nu es-
te neapărat o soluţie. Nu a jucat 
de mult timp. Dacă nu îl luăm pe 
De Nooijer, nu mai luăm alt fun-
daș stânga. Așteptăm să își revi-
nă Stan și Momcilovic. De ce să 
dai un milion de euro pe un fun-
daș stânga când mai ai doi?”, a 
spus Duckadam la Digi Sport.
Bogdan Andone cere cu dispera-
re un fundaș stânga, însă este 
ignorat de Gigi Becali, care a 
anunţat că nu se grăbește, fi ind 
dispus să aștepte după De 
Nooijer. În acest moment, FCSB 
nu are un fundaș stânga valid, 
iar tehnicianul de 44 de ani s-a 
văzut nevoit să improvizeze.

Mike Cestor a venit 
în Gruia să ia titlul
Mike Cestor a venit la CFR Cluj li-
ber de contract după despărţirea 
de Astra Giurgiu. Rămas cu un 
gust amar după ce a așteptat 
luni de zile salariile de la Ioan 
Niculae, a jucat pe burta goală, 
dar și-a găsit mereu resurse fi zice 
și psihice să evolueze la un nivel 
înalt, stoperul e pus pe fapte 
mari în Gruia. Fotbalistul francez 
cu origini congoleze mărturisește 
că discuţia avută cu antrenorul 
campioanei a fost decisivă în de-
cizia lui de a ajunge în Gruia.
„CFR e cel mai important club din 
România”, spune Mike Cestor, 
fotbalist CFR Cluj. Fundașul în vâr-
stă de 27 de ani este sincer atunci 
când vine vorba despre obiective-
le sale în Gruia: își dorește să fi e 
cel mai bun din Liga 1. Cestor es-
te convins că echipa sa are șanse 
în Liga Campionilor. „Dacă s-au 
uitat la meciul cu Astana, jucătorii 
de la Maccabi își dau seama cât 
de încrezători suntem în forţa 
noastră. Oricum, șansele sunt e-
gale, 50-50 la dubla cu Maccabi. 
Dacă trecem și de ei, putem ajun-
ge departe, lucrurile vor fi  echili-
brate. Dacă mergem în Liga 
Europa, putem avea un parcurs și 
mai lung”, a mai spus fotbalistul.

U-BT Cluj, transferuri 
de jucători cu 
meciuri în Euroligă
U-Banca Transilvania a ajuns la 
un acord cu Karlo Zganec și Artis 
Ate, doi jucători care se anunţă a 
fi  mult peste media campionatu-
lui românesc de baschet mascu-
lin. Karlo Zganec poate evolua pe 
postul de pivot și extremă de for-
ţă, iar în ultimel sezoane a evolu-
at în Croaţia la Cedevita Zagreb, 
formaţie alături de care a câștigat 
titlul în Croaţia și a jucat în com-
petiţii importante precum 
Euroligă și EuroCup. Noul pivot al 
clujenilor a bifat două sezoane în 
Euroligă, între 2014 și 2016, 
strângând 30 de partide. Artis Ate 
este un leton care poate evolua 
ca și fundaș, iar în ultimul sezon a 
reușit să câștige titlul naţional cu 
VEF Riga în campionatul intern. 
Baschetbalistul de 29 de ani a 
ajuns până în sferturile de fi nală 
ale puternicii Ligi VTB.

Pe scurt

Câteva mii de persoane 

au participat sâmbătă 

după-amiază la festivitatea 

de întâmpinare a Simonei 

Halep la Constanţa, eveni-

ment organizat de admi-

nistraţia locală în cadrul 

căruia campioana a pre-

zentat publicului trofeul 

câştigat pe 13 iulie în tur-

neul de la Wimbledon.

După ce a parcurs drumul 

dintre Palatul Sporturilor şi 

Piaţa Ovidiu la bordul unui 

autocar supraetajat descope-

rit, arătând trecătorilor trofe-

ul de la Wimbledon, Simona 

Halep a urcat pe scena speci-

al amenajată în Piaţa Ovidiu, 

de unde a adresat mesajul său 

de recunoştinţă tuturor celor 

care au avut o contribuţie în 

devenirea sa mare campioa-

nă a tenisului mondial. „Sunt 

recunoscătoare Primăriei Con-

stanţa pentru că a făcut posi-

bil acest eveniment, această 

întâlnire cu concetăţenii mei. 

Este o zi specială pentru mi-

ne şi sunt foarte emoţiona-

tă să văd că atâţia oameni 

au venit să ne bucurăm pen-

tru acest trofeu, pentru care 

eu am muncit vreo 20 şi ce-

va de ani ca să-l dobândesc!”, 

au fost primele cuvinte spu-

se de campioană către publi-

cul constănţean.

În context, Simona Halep 

şi-a reafi rmat recunoştinţa fa-

ţă de familia sa, dar şi faţă de 

antrenori şi de concetăţeni.

„Aşa cum am spus, drumul 

nu a fost uşor până aici şi sunt 

multe persoane cărora vreau 

să le mulţumesc, dar o să în-

cep cu familia mea, care m-a 

susţinut mereu şi fără de care 

nu aş fi  putut ajunge aici, an-

trenorii mei, căci am început 

tenisul aici, aici am crescut, 

am învăţat cum să joc tenis şi 

ce înseamnă să fi i un jucător 

de tenis. Fiecare dintre cei men-

ţionaţi au pus o cărămidă im-

portantă la temelia carierei me-

le. Vin cu drag mereu în Con-

stanţa, care va rămâne pentru 

totdeauna oraşul meu de su-

fl et. Avem un oraş deosebit!”, 

a afi rmat campioana.

În fi nal, Simona Halep a 

transmis un mesaj motivaţio-

nal tuturor copiilor.

„Îi sfătuiesc pe toţi copiii 

să creadă foarte mult în ei în-

şişi, să creadă că nimic nu es-

te imposibil. Să aibă curaj şi 

încredere! Trebuie să fi m buni 

şi să împărtăşim bunătatea 

celor din jurul nostru!'', a con-

chis, de pe scenă, campioana 

de la Wimbledon.

Simona Halep a câştigat 

turneul de la Wimbledon, 

după ce a învins-o, la 13 iu-

lie, în finală, pe american-

ca Serena Williams cu sco-

rul de 6-2, 6-2. Halep a adus 

României primul titlu la sim-

plu la Wimbledon, după do-

uă finale pierdute de Ilie 

Năstase, în 1972, cu Stan 

Smith (SUA) şi 1976, cu B-

jorn Borg (Suedia).

Halep a obţinut al doilea 

său titlu de Mare Şlem din pal-

mares, după succesul înregis-

trat în 2018, la Roland Garros.

Jucătoarea română în vâr-

stă de 27 de ani a primit un 

cec de 2.350.000 lire sterline 

şi 2.000 de puncte, iar Willi-

ams s-a ales cu 1.175.000 li-

re şi 1.300 de puncte WTA.

Halep, care jucat a cincea 

fi nală de Grand Slam, după 

trei la Roland Garros şi una 

la Australian Open, s-a impus 

în faţa uneia dintre cele mai 

bune jucătoare din istoria te-

nisului, Serena având şapte 

titluri la Wimbledon (2002, 

2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 

2016) şi 23 de Mare Şlem în 

carieră. Williams a jucat anul 

trecut fi nala la All England 

Club şi la US Open. Dintre 

turneele de Mare Şlem, Simo-

na nu a reuşit să ajungă în fi -

nala de la US Open, unde a-

re o semifi nală în 2015. Anul 

acesta, Halep a atins optimi-

le la Australian Open şi sfer-

turile la Roland Garros.

Simona Halep: „Îi sfătuiesc pe toţi copiii 
să creadă foarte mult în ei înşişi, să aibă curaj”

CFR Cluj a învins nou-pro-

movata Academica 

Clinceni cu scorul de 4-1 

(3-0), sâmbătă seara, 

la Voluntari, în deplasare, 

într-un meci din etapa 

a doua a Ligii I de fotbal.

Campioana s-a impus prin 

golurile marcate de Mike Ces-

tor (11), Valentin Costache (15), 

Cătălin Itu (45+3) şi Luis Au-

relio (72). Cestor, Itu şi Luis 

Aurelio au fost la primele lor 

goluri marcate pentru CFR.

Golul de onoare al ilfove-

nilor a fost reuşit de Mihai 

Dobrescu (90+2).

Academica a jucat din min. 

58 în zece oameni, Andrei Ră-

uţă fi ind eliminat pentru al 

doilea cartonaş galben.

Academica a încasat şapte 

goluri în primele sale două 

meciuri în eşalonul de elită.

Tehnicianul care a criti-

cat vehement noua regulă 

under 21 care-l obligă să in-

troducă pe teren doi jucă-

tori tineri pe teren din pri-

mul minut a fost ajutat chiar 

de puştii din primul 11 să 

se desprindă în faţa echipei 

nou-promovate.

Valentin Costache şi Că-

tălin Itu au fost fotbaliştii 

la care a apelat Dan Petres-

cu pentru a respecta măsu-

ra, iar aceştia nu au deza-

măgit deloc. Cei doi au co-

laborat la golul de 2-0 pen-

tru campioana en-titre, un-

de Itu a fost servant, iar Cos-

tache finalizator.

Mijlocaşul ofensiv de 19 

ani a reuşit apoi primul său 

gol în Liga întâi, tot după o 

fază fi xă – Itu a ajuns primul 

la minge după devierea lui 

Mureşan şi l-a învins pe Ca-

lancea. Chiar dacă a fost de-

cisiv, Itu a fost schimbat la 

pauză cu Luis Aurelio.

Cătălin Itu a debutat la 

CFR Cluj chiar la ultimul 

meci din ediţia trecută de 

campionat. Jucătorul origi-

nar din Dej a intrat pe teren 

în locul lui Păun, în minu-

tul 75 al partidei de pe Are-

na Naţională cu FCSB, în ca-

re roş-albaştrii s-au impus 

cu 1-0 prin golul lui Teixei-

ra. Rezultatul nu mai avea 

însă nicio relevanţă deoare-

ce ardelenii erau deja cam-

pioni, scrie digisport.ro.

Interesant este că toate ce-

le 3 goluri marcate în prima 

repriză de CFR Cluj l-au avut 

la origine pe Alexandru Pă-

un, un jucător de 24 de ani.

DAN PETRESCU, CONTRAZIS PE TEREN!

Jucătorii U21 au decis partida 
cu Academica Clinceni
Dan Petrescu nu a avut parte de emoţii la partida CFR-ului cu Academica Clinceni, 
ci de surprize! Din fericire pentru antrenorul campioanei, au fost surprize plăcute.

Valentin Costache a marcat golul de 2-0 pentru CFR Cluj în partida cu Academica Clinceni

În prima repriză, Petrescu 
a făcut o criză de nervi și 
l-a înjurat pe Yacouba 
Sylla. La fi nalul meciului, 
tehnicianul și-a explicat 
ieșirea nervoasă. 
Antrenorul a primit din 
nou cartonașul galben, 
după cel încasat în duelul 
cu Poli Iași (1-1).

„Pe mine mă supără toţi 
jucătorii. Mai am și eu 
momentele mele. Fiecare 
antrenor mai scapă câte o 
înjurătură. A făcut un 
meci bun, dar a avut câte-
va momente în care m-a 
supărat. M-am supărat 
puţin pe echipă. Acel gol 
mi-a stricat seara. Nu 
avem niciun meci în care 
să nu primim gol”, a în-
cheiat Dan Petrescu.

Următorul meci pentru ar-
deleni va fi  în turul doi 
preliminar din Champions 
League. Turul va avea loc 
în Gruia miercuri, 24 iulie, 
de la ora 21:00, iar retu-
rul se va disputa la 
Netanya marţi, 30 iulie, 
de la ora 20:00.

Dan Petrescu și-a 
înjurat un jucător

Dan Petrescu se opune ferm regulii Under 21
Dan Petrescu este unul din cei mai aprigi 
opozanţi ai regulii cu doi jucători Under 21 
pe teren. Antrenorul CFR-ului a explicat de ce 
măsura este nedreaptă.
”Eu ca antrenor sunt plătit să fac rezultate, nu 
sunt plătit să cresc jucători. Nicăieri unde am 
fost, nu mi s-a cerut asta. Mi s-a cerut să fac re-
zultate. Și cu cine scoţi rezultate? Cu jucătorii 
cei mai buni. Păi la mine jucătorii cei mai buni 
nu joacă, pentru că avem o regulă care nu e ni-
căieri pe planeta asta. Această regulă, pe mine 
mă depășește total. Dacă eu îl bag pe un jucă-

tor și îl scot în minutul 5, cum îl cresc eu pe ju-
cătorul ăla? Ce educaţie i-am dat? L-am termi-
nat. Și așa o să fac, pentru că nu am altă solu-
ţie. Bag un jucător și îl scot în minutul 1. E bine 
pentru jucătorul ăla? Această regulă este îm-
potriva fotbalului. Eu ca antrenor sunt legat de 
mâine și de picioare. Nu este un campionat 
fair-play, normal. Eu trebuie să bag cei mai 
buni jucători și eu nu îi bag la meci, asta e rea-
litatea”, a răbufnit Dan Petrescu.
„Nu există nicăieri în lume așa ceva”, a mai 
spus Petrescu.
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