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CULTURĂ

BZN, show inedit 
la Sala Polivalentă
Mii de clujeni au retrăit anii de tinere-
ţe, fiind încântați preţ de câteva ore de 
piesele anilor '70 - '80.  Pagina 2

ACTUALITATE 

Te simț i mai bine la Cluj 
decâ t î n alt oraș  european
Primarul Emil Boc susţ ine că  petrece cel 
puţ in o jumă tate de oră  pe zi citind me-
sajele cetă ţ enilor.  Pagina 4

EDUCAȚIE

UBB, î n topul celor 
mai bune universită ț i
UBB este prezentă  din nou î n clasamentele 
internaţ ionale reprezentative ale instituţ iilor 
de î nvă ţ ă mâ nt superior.  Pagina 7

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

Examenul de Matematică de la Evaluarea Naţională 2019 a avut subiectele 
cu cel mai înalt grad de dificultate din ultimii 7 ani.  Pagina 6
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În cadrul celei de-a șasea ediții a festivalului Cluj Never Sleeps, Trupa Sirius a oferit un spectacol 
„incendiar”, cu jonglerii cu foc, chiar în inima orașului.

Jonglerii cu foc în centrul Clujului

Boc a dansat şi s-a distrat cot la cot cu tinerii participanţi de la Cluj Never Sleeps!

Reprezentant al Consiliului Județean: Drumurile județene 
nu sunt în grafic. Problema majoră este lipsa de personal

Evaluarea la matematică , 
un chin pentru elevi
Subiectele au fost cele mai grele din ultimii 7 ani

SPORT

Mirajul turneului de tenis la Cluj prinde 
contur: „Porțile noastre sunt deschise!”

ADMINISTRAȚIE

Autobuze electrice noi: Transportul public 
va fi în totalitate nepoluant!

Fostul hocheist și mare jucător de 
tenis, actualmente miliardar în do-
lari nu s-a ferit niciodată să declare 
că își dorește o competiție ofi cială de 
mare anvergură pe malul Someșului 
Mic. În septembrie 2018, acesta de-
clara că ia în calcul achiziționarea u-
nei licențe care ar urma să fi e scoa-
să la vânzare pentru organizarea 
unui turneu de tenis feminin.

Proaspăt ales la șefi a FRT, cu 
32 de voturi obţinute la Adunarea 
Generală Extraordinară de Alegeri 
a forului naţional, desfăşurată la 
Centrul Naţional de Tenis, Țiriac 
a purtat deja discuții cu primarul 
municipiului Cluj-Napoca, Emil 
Boc. „Urmașul” lui George Cosac 
în fruntea tenisului românesc a 
declarat că, dacă va fi  vorba des-
pre un turneu indoor, Cluj-Napo-
ca este de departe cea mai bună 
opțiune din România.

După alegerile de la FRT, Emil 
Boc simte și el că o competiție ofi -
cială organizată în Sala Polivalen-
tă din Cluj-Napoca prinde contur. 
Edilul laudă publicul clujean și 
oferă asigurări că, dacă va fi  într-
adevăr organizat un turneu im-
portant, Simona Halep va fi  cu 
certitudine unul dintre marile nu-
me care vor accepta invitația.

„Porțile noastre sunt deschise, 
probabil că acum șansele cresc să 
avem un asemenea turneu la Cluj. 
Și Simona Halep ar participa dacă 
acesta s-ar organiza. Mă bucur că 
au fost atâția clujeni să o vedem pe 
nr. 1 mondial! Chiar dacă azi ea nu 
mai e (n.red. nr. 1 WTA), pentru 
noi va rămâne mereu numărul 1. 
Prezența clujenilor într-un număr 
atât de mare înseamnă că avem un 
public iubitor de sport”, a declarat 
edilul, joi, la un post de radio local.

Primarul municipiului Cluj-Na-
poca, Emil Boc a dezvăluit că, pe 
parcursul lunii ce urmează, alte 
noi autobuze electrice vor ajun-
ge la Cluj-Napoca.

Boc este decis să marşeze pe 
ideea transportului public ne-
poluant pe malul Someşului 
Mic, dezvăluind că planul mu-
nicipalităţii este să elimine trep-
tat autovehiculele pe bază de 
combustibil. „Transport public 

de calitate în Cluj-Napoca!”, 
susţine primarul.

„În iulie mai aducem 20 de 
autobuze electrice, vom avea 
44 în total. Vor mai veni au-
tobuze, tramvaie noi. Nu poţi 
da prioritate şi la maşini, şi 
la autobuze, toate oraşele au 
prioritizat transportul în co-
mun”, a precizat edilul, la o 
emisiune radio.

 Citiți pe larg în pagina 3



2 cultură.monitorulcj.ro luni, 24 iunie 2019

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Jan Keizer şi Anny 

Schilder, soliştii origi-

nali ai trupei olandeze 

Band Zonder Naam – 

BZN („Trupa Fără 

Nume”) au făcut un 

spectacol pe cinste, 

sâmbătă seară, 

în Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca.

Sute de clujeni au retră-

it anii de tinereţe, iar hituri 

precum „La France”, „Mon 

Amour”, „El Condor Pasa”, 

„Just an Illusion” sau fai-

mosul „Blue Eyes” i-au în-

cântat preţ de câteva ore pe 

cei prezenţi. Dacă la înce-

put au fost mai timizi, spec-

tatorii s-au lăsat repede vră-

jiţi de ritmurile nostalgice, 

zeci de clujeni luând cu 

asalt „ringul” improvizat de 

dans, purtaţi de acordurile 

uneia dintre cele mai iubi-

te piese ale trupei – „Dan-

ce Dance” – interpretată 

chiar de două ori spre de-

liciul publicului.

Ajunşi la „cântecul de le-

bădă” al trupei fondate în 

urmă cu peste o jumătate 

de secol, în 1966, cei doi ar-

tişti olandezi îşi desfăşoară 

în acest an turneul de adio 

intitulat „The Grand Finale 

Tour”. Tocmai pentru a face 

de neuitat concertul de la 

Cluj-Napoca, vocile origina-

le BZN, care au străbătut în-

treaga lume în această for-

mulă în ultimul deceniu, 

i-au încântat pe clujeni cu 

o surpriză inedită. Îmbră-

caţi în ii tradiţionale româ-

neşti, Jan (70 de ani) şi An-

ny (60 de ani) l-au omagiat 

în mare stil pe regretatul 

Dan Spătaru cu piesa care 

a făcut înconjurul lumii – 

„Drumurile noastre” –, iar 

publicul nu s-a lăsat prea 

mult invitat la dans.

Spectatorii s-au putut bu-

cura de o „lecţie” încântă-

toare de limbi străine, olan-

dezii interpretând piese a-

tât în engleză, cât şi în fran-

ceză sau spaniolă, fără a ţi-

ne cont de barierele impu-

se de limbă. Piesele melo-

dioase i-au înlăcrimat pe cei 

trecuţi de vârsta a doua, 

emoţionaţi, în timp ce mai 

tinerii au savurat din plin 

ritmurile în paşi de dans, cu 

zâmbetul larg pe buze.

Deşi au recunoscut că es-

te cel mai probabil ultima 

oară când vor fi văzuţi îm-

preună pe scenă, Jan Keizer 

şi Anny Schilder şi-au luat 

adio promiţând că nu vor 

uita niciodată seara magică 

petrecută pe malul Someşu-

lui Mic. Şi, cu siguranţă, nici 

cei peste 5.000 de specta-

tori nu vor uita prea curând 

concertul legendarei „Trupe 

Fără Nume”, care i-a făcut 

să cânte, să aplaude şi să 

retrăiască anii de tinereţe.

Clujenii știu să danseze!
BZN, show inedit în Sala Polivalentă: concert de adio cu un omagiu 
superb adus regretatului Dan Spătaru

Regretatul artist Dan 
Spătaru, omagiat pe 
scena Sălii Polivalente, 
și-a început cariera mu-
zicală în același an 
(1966) cu cei doi artiști 
ai formației BZN. Dan 
Spătaru a intrat în isto-
ria muzicală cu un re-
cord de cele mai lungi 
aplauze din partea pu-
blicului,16 minute și 19 
secunde, Evenimet pe-
trecut în Varadero 
(Cuba) în 1967.

Omagiu adus în 
numele solistului
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După ce a inaugurat, 

în cursul zilei de marţi, 

prelungirea benzii dedi-

cate pentru transportul 

public din Gheorgheni, 

primarul municipiului 

Cluj-Napoca exultă şi 

susţine că cetăţenii 

ajung acum în timp 

util la serviciu.

Emil Boc este de părere 

că, odată cu implementa-

rea benzilor dedicate pen-

tru autobuze şi biciclete, 

oraşul primeşte o şansă în 

plus pentru a evita traficul 

infernal, mai ales la orele 

dimineţii şi după-masa, 

când clujenii pleacă şi vin 

de la serviciu. Acesta are şi 

un mesaj pentru cetăţenii 

nemulţumiţi de faptul că nu 

funcţionează aerul condiţi-

onat în unele autobuze.

„Cu siguranţă, banda de-

dicată ne dă şansa să evi-

tăm congestia şi să ajungem 

la timp acolo unde am pla-

nificat. Cu maşina rişti. E 

mai confortabil, evident dar 

nu ştii ce aglomeraţie prinzi. 

În schimb, pe banda dedi-

cată circulaţia este neîntre-

ruptă. Uitaţi-vă cum arată 

Titulescu (n.red. Bld. Nico-

lae Titulescu) după moder-

nizare, oamenii pot să-şi fa-

că un program, ştiu că ajung 

în condiţii decente, cu un 

transport public modern, ci-

vilizat. Şi cei din Borhanci, 

şi cei de pe Brâncuşi vin cu 

aceleaşi autobuze de calita-

te. (...) Îmi pare rău să aud 

de faptul că nu merge aerul 

condiţionat (n.red. în trans-

portul public), dar niciun 

autobuz nou nu are voie să 

intre în circulaţie fără a în-

deplini standardele impu-

se!”, a precizat edilul, la un 

post de radio local.

0264/430917 – numărul 

de telefon al Companiei de 

Transport Public (CTP) ofe-

rit de Emil Boc pentru sesi-

zări privind probleme întâm-

pinate mijloacele de trans-

port în comun (de exemplu 

lipsa aerului condiţionat)

Boc îndeamnă Comisia de 

circulaţie a municipalităţii 

să „încerce să fi e mai crea-

tivă”, făcând referire la pla-

nurile de a implementa benzi 

reversibile la ieşirea din 

Cluj-Napoca înspre Floreşti. 

De asemenea, primarul spu-

ne că oraşul ar trebui să trea-

că la un alt nivel privind ben-

zile dedicate: să dispară stâl-

pişorii de delimitare, să apa-

ră culorile distincte!

„Va trebui să avem în ve-

dere liniile dedicate. În pri-

mul rând, oamenii trebuie să 

ajungă la serviciu în siguran-

ţă şi fără probleme. (...) Par-

tea cu stâlpişorii mi se pare 

demodată, să demarchezi li-

niile dedicate prin stâlpişori. 

Nu! Trebuie să ai o culoare 

separată, iarna nu poţi face 

curăţenie, se adună zăpada 

printe acei stâlpişori de deli-

mitare”, a punctat Emil Boc.

„Fumatul poţi să-l eviţi, dar 

poluarea n-o poţi evita. Noi avem 

400.000 locuitori cu 200.000 de 

maşini, care poluează, poluea-

ză, poluează în Cluj-Napoca!” 

– Emil Boc, primarul munici-

piului Cluj-Napoca.

Emil Boc vrea evoluția benzilor dedicate: 
„Stâlpișorii de delimitare sunt demodați!” 
Clujenii care folosesc mijloacele de transport în comun ajung la timp la locul de muncă

Datorită benzilor dedicate autobuzelor, clujenii nu mai sunt nevoiți să stea mult timp în trafi c

EMIL BOC | primarul 
municipiului 
Cluj-Napoca

„Cu siguranţă, banda 
dedicată ne dă şansa 
să evităm congestia şi 
să ajungem la timp 
acolo unde am 
planifi cat. Cu maşina 
rişti. E mai 
confortabil, evident 
dar nu ştii ce 
aglomeraţie prinzi. 
În schimb, pe banda 
dedicată circulaţia 
este neîntreruptă. 
Uitaţi-vă cum arată 
Titulescu (n.red. Bld. 
Nicolae Titulescu) 
după modernizare, 
oamenii pot să-şi facă 
un program, ştiu că 
ajung în condiţii 
decente, cu un 
transport public 
modern, civilizat.“

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc a 

dezvăluit că, pe parcursul 

lunii ce urmează, alte noi 

autobuze electrice vor 

ajunge la Cluj-Napoca.

Boc este decis să marşeze 

pe ideea transportului public 

nepoluant pe malul Someşu-

lui Mic, dezvăluind că planul 

municipalităţii este să elimine 

treptat autovehiculele pe bază 

de combustibil. „Transport pu-

blic de calitate în Cluj-Napo-

ca!”, susţine primarul.

„În iulie mai aducem 20 de 

autobuze electrice, vom avea 

44 în total. Vor mai veni au-

tobuze, tramvaie noi. Nu poţi 

da prioritate şi la maşini, şi 

la autobuze, toate oraşele au 

prioritizat transportul în co-

mun. Ne propunem ca până 

în 2025 să avem fl ota de trans-

port în totalitate nepoluan-

tă!”, a precizat edilul, la o 

emisiune radio.

Emil Boc nu renunţă nici 

la noua idee privind autobu-

zele pe bază de hidrogen – 

„testate cu Kalaşnikovul”. 

Acesta a dezvăluit că, deşi 

preţul vehiculelor de acest 

tip este asemănător cu cel al 

autobuzelor electrice, mult 

mai costisitoare sunt staţiile 

de încărcare. Astfel, staţiile 

de încărcare pentru 10 auto-

buze cu hidrogen ar costa pe 

undeva la 2 milioane de eu-

ro, în timp ce preţul pentru 

punctele de încărcare pentru 

15 astfel de autobuze s-ar ri-

dica deja la peste 3,5 milioa-

ne de euro.

„Am circulat cu autobuzul 

cu hidrogen, am condus ma-

şină pe bază de hidrogen. Au-

tonomia lor este mult mai ma-

re, iar viteza de încărcare es-

te net superioară. În 7 minu-

te s-au încărcat, având auto-

nomie de 150-170 de kilome-

tri. Mai costisitoare sunt sta-

ţiile de încărcare”, a punctat 

Boc, declarând că Uniunea 

Europeană susţine „cu toată 

forţa” această inovaţie la ca-

re s-a înscris şi municipiul 

Cluj-Napoca.

Sosesc noile autobuze electrice: 
Transportul public va fi în totalitate nepoluant!

Transportul inteligent a 

devenit o necesitate pen-

tru românii care locuiesc 

în oraşe depăşite din 

punct de vedere al infras-

tructurii. Deşi unele din-

tre noile produse sunt 

accesibile românilor, aces-

tea se împiedică de legis-

laţia care nu a ţinut pasul 

cu evoluţia tehnologiei.

Soluţiile tehnice existen-

te deja pe piaţă, inclusiv la 

preţuri accesibile pentru bu-

zunarul unui român, au fost 

reunite, în weekend, la 

Cluj-Napoca, în cadrul unui 

eveniment dedicat modali-

tăţilor de transport inteli-

gent şi non-poluant.

Mulţi dintre participanţi 

s-au strâns în faţa unui ma-

şini negre şi au scos telefoa-

nele mobile pentru „selfi e”-uri. 

Unii au urcat la volanul ma-

şinii care costă 175.000 de 

euro şi şi-au pus mâinile în 

cap când au văzut tehnolo-

gia afl ată la bordul autoturis-

mului desprins parcă din fi l-

mele SF. Emil Boc, reacţio-

nează sceptic în conversaţia 

cu frumoasele reprezentante 

ale fi rmei: „Chiar aţi vândut 

maşini ca asta în România?! 

Sunt şi în Cluj?!”

„SMART înseamnă gândi-

rea spre comunitate, o comu-

nitate inteligentă înseamnă că 

ne gândim unii la alţii, să ne 

fi e mai bine. Cum folosim teh-

nologia în acest scop? Noi am 

vrut să arătăm lumii că exis-

tă tehnologie, că putem să o 

folosim facil – fi e că ne do-

rim o trotinetă, o bicicletă sau 

o maşină, în funcţie de buget. 

Oamenii sunt bucuroşi când 

le folosesc, toţi spun <wow!> 

şi au o fericire pe faţă, indi-

ferent că se uită la ultimul 

model de maşină electrică la 

170.000 de euro sau la o tro-

tinetă, e o fericire”, a decla-

rat Ciprian Comşulea, organi-

zator al evenimentului.

Clujul Prioritatea muni-

cipalităţii: Transportul elec-

tric şi cel pietonal

„Proiectul fanion la ca-

re lucrăm este reamenaja-

rea malurilor Someşului, 

un proiect de peste 35 de 

milioane de euro, care pre-

supune crearea unui culoar 

de mobilitate durabilă ver-

de – vom conecta principa-

lele spaţii publice care se 

află de-a lungul râului cu 

piste de biciclete, alei pie-

tonale. Vor fi peste 12 km 

de piste de biciclete dedi-

cate şi alei pietonale”, a 

afirmat Ovidiu Cimpean, 

director din cadrul Primă-

riei Cluj-Napoca.

Mașini inteligente expuse la Cluj. 
Bolid de mii de euro, cu computer de bord SF.
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Primarul municipiului 

Cluj-Napoca a dezvăluit că 

primeşte zilnic zeci de 

mesaje cu diferite sugestii, 

propuneri sau sesizaţii 

venite din partea clujenilor.

Emil Boc susţine că petrece 

cel puţin o jumătate de oră pe 

zi citind mesajele cetăţenilor şi 

a tras deja o concluzie: clujenii 

vor un oraş mai verde!

„În fi ecare zi îmi aloc mini-

mum 30 de minute să răspund 

la sesizările, sugestiile primite 

pe Facebook, primesc zeci în fi -

ecare zi. Văd o sensibilitate ex-

trem de accentuată a clujenilor 

pentru ceea ce înseamnă calita-

tea vieţii: spaţii verzi, parcuri, 

plimbatul câinilor. Ne cer cluje-

nii mai multe locuri în care vor 

colectare selectivă. Acest oraş 

este oraşul numărul 1 în Româ-

nia, o spun nu pentru că sunt 

primarul, ci datorită oamenilor 

care îl locuiesc!”, a declarat edi-

lul, la o emisiune radio.

Primarul dezvăluie că, dacă 

nu ar fi  clujenii educaţi, oraşul 

nu ar fi  la prestigiul vehiculat 

în ultimii ani atât în ţară, cât şi 

peste hotare. Ba mai mult, Boc 

spune că urbea de pe malul So-

meşului Mic se ridică la nivelul 

oricărui alt oraş din Europa. 

Cheia succesului? „Fără ură, fă-

ră patimă, dar cu legea respec-

tată!”, crede fostul premier.

„Dacă umbli să învrăjbeşti 

oamenii, este foarte uşor, se stri-

că toată atmosfera asta plăcu-

tă, pozitivă. Toţi spun, «măi, 

când vii la Cluj parcă simţi alt-

ceva». Simţi pentru că oamenii, 

prin atitudine, eleganţă, menta-

litate, prin experienţa pe care 

au văzut-o în străinătate te fac 

să simţi asta. E un oraş ca ori-

ce alt oraş european, mergeţi în 

orice oraş european, de multe 

ori vă simţiţi mai bine la Cluj 

decât acolo!”, a punctat Boc.

Cluj-Napoca este oraşul cu cel 

mai ridicat nivel de trai din ţară!

Topul celor mai bune oraşe 

din punctul de vedere al nivelu-

lui de trai clasează municipiul 

Cluj-Napoca pe locul 106, în timp 

ce capitala ţării este abia pe lo-

cul 168 dintr-un total de 226.

Sunt patru oraşe din Româ-

nia în Indexul Calităţii Vieţii pu-

blicat de centrul Numbeo. Din-

tre cele patru, Cluj-Napoca ocu-

pă cel mai bun loc.

Astfel, cele patru oraşe din 

România care au fost incluse în 

index sunt Cluj-Napoca, pe lo-

cul 106, Timişoara pe locul 126, 

Iaşi pe locul 143, iar Bucureşti 

pe locul 168.

Clasamentul nivelului de trai, 

realizat de centrul Numbeo, com-

pară, pentru 226 de oraşe: pute-

rea de cumpărare, siguranţa, cos-

tul vieţii, preţul proprietăţilor în 

raport cu veniturile, timpul pe-

trecut în trafi c, poluarea, clima-

tul. De asemenea, centrul mai 

realizează un clasament al cos-

tului vieţii din 433 de oraşe.

Din România, Bucureşti es-

te cel mai scump, fi ind situat 

pe locul 311. Topul este conti-

nuat de Constanţa (313), Cluj-Na-

poca (327), Braşov (locul 321) 

şi Timişoara (locul 333).

Cel mai ieftin dintre oraşele 

analizate este Craiova (locul 

368), urmat de: Sibiu (locul 356), 

Oradea (locul 355), Iaşi (locul 

343), Arad (locul 336).

Te simți mai bine la Cluj 
decât în alt oraș european
Declarații inedite primite de primarul Emil Boc pe Facebook

Orașul Cluj se afl ă pe locul 106 în clasamentul „Indexul Calității Vieții” publicat de centrul Numbeo

OPINIE

9 motive solide pentru 
„a închide” fabricile de 
medicamente din România
Industria farmaceutică din 
România este, pe lângă in-
dustria de automotive, sin-
gura dintre industriile prelu-
crătoare care nu numai că 
nu a închis situri de fabrica-
ţie după 1995, ci a continuat 
să se dezvolte – astfel încât 
astăzi cele peste 30 de fa-
brici de medicamente din 
România sunt competitori 
serioşi atât pe piaţă domes-
tică cât şi la export.Unde ar 
fi  amplasat acest mega-ser-
ver al SRI? În mod sigur nu în debaraua din spate a unui 
Centru Zonal oarecare şi nici în beciul plin de igrasie al unei 
UM... Pentru aşa ceva e nevoie de o clădire sau un complex de 
clădiri, care l-ar face extrem de vizibil tuturor. Doar dacă nu 
cumva funcţionează „acoperit“ şi trecem zilnic pe sub geamuri-
le instituţiei fără să ştim ce e în spatele gardului.
Avem ca ţară o șansă extraordinară, și anume de a putea deveni 
independentă ca sursă de medicamente esenţiale, fabricându-le 
pe plan local, transferând tehnologie de ultimă generaţie.
Astfel că, lucrând de 15 ani într-o fabrică de medicamente din 
România și asistând la închiderea a cel puţin două situri (unul 
afl at în proprietatea statului), mă întreb deseori de ce nu ascul-
tă politicienii români problemele ridicate de industrie? De ce au-
torităţile nu modifi că nimic în reglementarea preţurilor, a supra-
taxării, a termenelor de aprobare a diverselor solicitări? De ce 
trusturile de presă și think-tank-urile organizează dezbateri des-
pre domeniul farmaceutic, dar nu invită reprezentaţii locali?
Am făcut un inventar asupra raţiunilor pentru care ar fi  de do-
rit că România să nu aibă industrie de manufactură de medica-
mente, așa cum nu mai are industrie chimică, ramură-soră. 
Pentru că, fi e că vorbim de un plan sau la întâmplare, direcţia 
spre care ne îndreptăm este de a închide fabricile de medica-
mente, de vreme ce cota de piaţă a medicamentelor fabricate 
în ţară a scăzut în 10 ani de la 42% la 23%, preţurile la medi-
camente sunt îngheţate de 4 ani în ciuda unei infl aţii cumulate 
de 15% și a unor cheltuieli directe care au crescut cu 110%, iar 
fi scalitatea de tip unic – impozit pe cifra de afaceri și impozit 
pe cifra de afaceri – a ajuns la 42%.
9 motive sufi cient de serioase pentru a nu mai avea fabrici 
de medicamente în România sunt redate mai jos. Aștept 
completări la ele, politicienii, guvernanţii, economiștii, fi nan-
ţiștii, analiștii, lobby-iștii și fi rmele de avocatură au o lista 
mult mai lungă.
1. A două piaţă că mărime din Europa Centrală şi de Est ECE
Nu atât dimensiunea în sine a pieţei de medicamente din 
România este importantă cât efectul de bază și nevoile neaco-
perite datorită unui sistem sanitar inefi cient. Astfel încât, spre 
a acoperi nevoile pacienţilor români, importatorii nu au nevoie 
de competiţie de la fabricanţii din ţară.
2. Poziţia geostrategică
Exporturile din România ţintesc și acoperă foarte bine zona ţă-
rilor din fosta URSS, Orientul Mijlociu și Asia Continentală. 
Deranjează, nu-i așa, prezenţa unor fabrici în România care au 
astfel legături comerciale cu pieţe emergente de sute de mili-
oane de locuitori.
3. Situri moderne de fabricaţie
Deși are o tradiţie de aproape 100 de ani, după investiţii de 
peste 500 milioane de euro în ultimii 15 ani, fabricaţia de me-
dicamente din România are probabil cea mai modernă infra-
structură tehnologică din ECE, putând produce orice tip de me-
dicamente. Asta deranjează din nou foarte tare.
4. Resursă umană
Peste 5.000 de oameni foarte bine pregătiţi lucrează în manu-
factura de medicamente din România. Și alte 10.000 de joburi 
sunt create pe orizontală și pe verticală. Așa încât este mai util 
ca fabricile din ţară să se închidă și cei peste 5.000 de specia-
liști să se alăture migraţiei selective de resursă de muncă califi -
cată din România.
5. Costuri reduse de operare
Costurile reduse, efi cienţa operaţională și productivitatea înal-
tă sunt atuuri pentru preţuri reduse de vânzare. Nimeni nu își 
dorește însă ca din fabricile din România să plece în UE medi-
camente mult mai competitive ca preţ.
6. Taxe şi impozite plătite în România
Cam 1 miliard de lei pe an plătesc fabricanţii de medicamen-
te din România în taxe și impozite către statul român, bani 
care rămân pentru școli, spitale, șosele. Nu este mult rapor-
tat la alte industrii, dar nu vrem să riscăm nimic – pentru că, 
prin închiderea propriilor fabrici de medicamente, România 
va avea un defi cit bugetar suplimentar, devenind și mai vul-
nerabilă economic.
7. Producţia de medicamente strategice
Injectabile, perfuzabile, antibiotice, vaccinuri (închise), nistati-
na. Sunt ţări care visează să aibă așa ceva și nu vor avea nicio-
dată. O astfel de varietate de produse, care ajung inclusiv la 
export, este probabil elementul care deranjează foarte tare.
8. Ţinte pentru terenuri imobiliare
Fabricile din București, Cluj, Iași, Tg Mureș stau pe niște tere-
nuri valoroase, pe care mai bine s-ar construi ansambluri rezi-
denţiale, mall-uri, clădiri de birouri – acestea sunt sectoarele e-
conomice de valoare adăugată pentru viitorul ţării, nu fabricile 
de medicamente.
9. Peste 3.000 de fabrici închise după anul 1996
Odată cu lichidarea a mii și mii de fabrici au fost puse la pă-
mânt sectoare întregi de industrii prelucrătoare, România de-
venind captivă în întregime importurilor. În baza acestor expe-
rienţe este recomandabil să se închidă și fabricile de medica-
mente, astfel încât să putem aduce totul din import.
 Opinie semnată de Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj

Sculptura artistului 
Bartha Ernó, la loc 
de cinste în Jardin 
du Luxembourg

O sculptură inedită din fân a artis-
tului clujean este expusă, înce-
pând din 12 iunie, în Grădinile 
Luxembourg din Paris. 
Lucrarea lui Bartha Ernőa fost am-
plasată chiar lângă rondoul princi-
pal al faimoasei grădini pariziene. 
Sculptura instalată în Jardin du 
Luxembourg are 7 metri înălţime, 
cântărește două tone și este con-
stituită dintr-o osatură de metal 
peste care artistul a așezat un 
strat de fân. Totul a fost apoi înve-
lit cu o plasă metalică și cu un 
strat de silicon transparent, iar so-
clul, realizat dintr-o structură me-
talică umplută cu dale de beton, 
este acoperit cu un strat de „nu-
muliţi” – fosile datând de 50.000 
de ani și aduse în Grădina 
Luxembourg de acasă, din Vlaha.
Potrivit artistului, sculptura este 
„un simbol polisemantic al tenaci-
tăţii europene”, dar și al unei vizi-
uni ecologice a demersului crea-
tiv, care își propune să reprezinte 
natura într-un mediu urban. 
Astfel, „Zgârie-nori” reprezintă do-
rinţa continuă reînnoită de a cău-
ta împreună soluţii pentru ameli-
orarea lumii în care trăim.

Pe scurt
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De peste 20 de ani Clujul 

este în topul listei judeţelor 

din România cu cele mai 

proaste drumuri judeţene. 

În fi ecare mandat de 4 ani, 

rând pe rând, cei care s-au pe-

rindat pe la conducerea Consi-

liului Judeţean Cluj, îndiferent 

de coloratura politică, le promit 

cetăţenilor că drumurile vor fi  

reabilitate, refăcute, asfaltate etc. 

Din nefericire pentru alegători, 

lucrările pe drumurile judeţene 

avansează în ritm de melc. Mo-

tivul invocat de autorităţi este 

acela că, fi rmele care au câşti-

gat licitaţiile organizate de forul 

judeţean nu au capacitatea de 

execuţie invocând lipsa de per-

sonal. Mai mult decât atât pe u-

nele tronsoane unde au fost re-

alizate lucrări de reabilitare, aces-

tea sunt de proastă calitate, di-

vergenţele dintre benefi ciar ( CJ 

Cluj) respectiv executantul lu-

crărilor ducând de cele mai mul-

te ori la procese în instanţă.

Vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Istvan Vakar a 

recunsocut în cadrul unei emi-

siuni TV că drumurile afl ate în 

administrarea instituţiei pe ca-

re o reprezintă sunt proaste. 

Vakar a oferit explica de ce clu-

jenii nu au drumuri la acelaşi 

nivel de calitate ca cel al jude-

ţelor vecine.

„Proiectele Consiliului Jude-

ţean sunt ambiţioase, sunt ma-

ri şi, de aceea, şi bugetul este 

pe măsură. Judeţul îşi poate per-

mite aceste lucrări. Problema 

majoră şi, nu pot să zic că merg 

foarte bine şi merg în grafi c a-

ceste lucrări, problema majoră 

este lipsa de personal a fi rme-

lor contractante. În afară de bi-

rocraţia existentă, a autorizaţii-

lor şi a implementării proiecte-

lor. Cel mai mare proiect al CJ 

este cel al drumurilor judeţene 

care fac legătura cu sistemul eu-

ropean, generic denumite Dru-

mul Bistriţei şi Drumul Apuse-

nilor. Amândouă drumurile sunt 

pe proiecte europene în total în-

sumând peste 80 de milioane 

de euro, Este vorba de mai mult 

de 100 de kilometri, 108,5 km 

de drumuri modernizate. Con-

tribuţia noastră este de 2,5%. 

Este o afacere foarte bună în ce-

ea ce înseamnă fi nanţarea. În 

ceea ce înseamnă implementa-

rea este foarte greu. Forţa de 

muncă în judeţ este mai mult 

decât puţină. Lucrările şi tot ce-

ea ce se implementează în ju-

deţ depăşesc cu mult graniţele 

judeţului sau graniţele regiona-

le. Vin fi rme de peste tot, în-

cearcă, câştigă proiecte şi totuşi 

se lovesc de tot felul de proble-

me, mai ales cea de personal. 

Mai este şi acea mărire a sala-

riului pe ramura economică ca-

re a intervenil la începutul anu-

lui. Prin urmare aceste mpriri 

exced proiectele europene. Tre-

buie susţinute din ceva. Nu es-

te o problemă judeţul Cluj are 

forţă să susţină aceste măriri 

doar că, problema licitaţiilor, 

problema actelor adiţionale aces-

tor proiecte, problema dovezii 

a fi rmelor asupra nivelului dde 

personal cu salariul minim că 

doar acela se măreşte nu şi cel 

al managerului sau al ingineu-

lui şef, duce la tot felul de con-

fl icte. Există o fi rmă în judeţul 

Cluj care are proiecte mari şi de 

bună parte de vreme refuză să 

prezinte acel raport din REVI-

SAL prin care îşi dovedeşte nu-

mărul de angajaţi la un anumit 

nivel”, a afi rmat Istvan Vakar.

Întrebat de un telespectator 

de ce tronsonul de drum de la 

Turda la Câmpeni nu este cur-

pins în programul de reabilita-

re, Vakar a afi rmat că drumul 

respectiv nu se afl ă în adminis-

trarea judeţului. Totodată vice-

preşedintele CJ Cluj a recunos-

cut că există divergenţe între 

CJ Cluj şi executanţii lucrărilor 

motiv pentru care s-au fcătu 

mai multe sesizări instituţiilor 

de anchetă.

„Partea de drum dintre Tur-

da şi Câmpeni este drum naţi-

onal nu ţine de CJ. Din câte am 

văzut eu acum trei săptămâni 

pe o parte s-au făcut lucrări de 

reabilitare. Cânt am trecut eu 

pe acolo se făceau reabilitări 

pe zona Mihai Viteazu – Mol-

doveneşti, partea aceea. Noi 

avem partea noastră de drum 

judeţean care este în reabilita-

re şi avem probleme cu fi rma 

aceea pe care nu aş vrea să o 

numesc. Drumul de la Vlaha 

care iese la Buru şi merge pâ-

nă la limita cu judeţul Alba. În 

ultima vreme calitatea lucrării 

lasă de dorit, intervin instituţi-

ile care sunt abilitate în acest 

domeniu dar, toate aceste in-

tervenţii întârzie implementa-

rea spre fi nish a drumurilor. CJ 

este într-o situaţie destul de… 

aş zice eu interesantă. Până nu 

demult aveam problema: Nu 

sunt bani , de aceea nu reabi-

lităm”, a declarat Vakar.

183 milioane €, suma record 

investită de Consiliul Judeţean 

în reabilitarea drumurilor.

Consiliul Judeţean Cluj a alo-

cat anul trecut 841,6 mil. lei 

(aproximativ 183 mil. euro) pen-

tru reabilitarea infrastructurii ru-

tiere judeţene, bani care provin 

din fonduri europene, bugetul 

instituţiei, dar şi din împrumu-

tul contractat în valoare de 50 

de milioane de euro.

În decembrie 2018, preşedin-

tele Consiliului Judeţean Cluj, 

prezenta stadiul la zi al progra-

melor de lucrări de moderniza-

re şi reabilitare, respectiv de în-

treţinere a drumurilor judeţene.

Potrivit lui Alin Tişe, în pe-

rioada iunie 2016 – noiembrie 

2018, Consiliul Judeţean a exe-

cutat lucrări de reabilitare şi mo-

dernizare pe nu mai puţin de 

420 km de drumuri judeţene, 

ceea ce reprezintă circa 35% 

din lungimea totală a acestei ca-

tegorii de drumuri din judeţ.

De trei ani, de când a reve-

nit în funcţia de preşedinte de 

Consiliu Judeţean, Alin Tişe se 

laudă zilnic cu câte un tronson 

de drum judeţean unde au fost 

fi nalizate lucrări de asfaltare.

Imediat după ce s-a instalat 

în funcţia de preşedinte al Con-

siliului Judeţean, Alin Tişe spu-

nea că va face din drumurile ju-

deţene o prioritate a mandatu-

lui şi că cei mai mulţi bani vor 

merge în reabilitarea şi moder-

nizarea acestora. Mai mult, ace-

laşi Tişe a îndatorat judeţul cu 

50 de milioane de euro după ce 

a luat un credit pentru a pune 

la punct reţeaua de drumuri ju-

deţene. Creditul a fost contrac-

tat pentru o perioadă de 12 ani, 

banii fi ind folosiţi, potrivit Con-

siliului Judeţean, pentru reabi-

litarea a 500 kilometri de dru-

muri judeţene.

În 2011, între Consiliul Ju-

deţean Cluj şi Asocierea S.C. 

Kiat Group Construct SRL, SC 

Tehnic Asist SRL şi SC Damar 

Consult SRL s-a încheiat un 

contract pentru modernizarea 

şi reabilitarea drumurilor jude-

ţene cu o durată de patru ani, 

lucrări care trebuiau să se de-

făşoare până în august 2015, 

termen care a fost cu mult de-

păşit. La trei ani de la încheie-

rea contractelor, Consiliul Ju-

deţean a reziliat contractele cu 

Kiat. Decizia CJ Cluj a fost jus-

tifi cată prin faptul că nu a fost 

respectată licitaţia, grafi cul de 

lucrări şi prevederile de protec-

ţie a mediului. În 2016, preşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Cluj Alin Tişe anunţa debloca-

rea contractelor cu Kiat pentru 

reabilitarea drumurilor judeţe-

ne din judeţul Cluj contra su-

mei de 2 milioane de euro.

La începutul lunii noiem-

brie 2018, în premieră, vice-

preşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Vakar Istvan, a cri-

ticat starea deplorabilă în ca-

re se găsesc unele drumuri ju-

deţene, proaspăt reabilitate. 

Pentru prima dată, şeful din 

Consiliul Judeţean spunea ne-

gru pe alb că la reabilitarea 

drumurilor din judeţ se folo-

sesc materiale neconforme.

„Lucrare de aproximativ un 

an, reparaţii în garanţie. Oare 

dacă aş pune şi numele execu-

tantului s-ar interpreta ca recla-

mă negativă? Ce altă explicaţie 

este decât proasta execuţie cu 

materiale neconforme?! E ok că 

este pe cheltuiala executantu-

lui, dar nervii şoferilor si blazo-

nul judeţului cine le suportă?”, 

a scris Vakar Istvan pe Face-

book, fără însă a preciza unde 

anume au fost făcute pozele.

Oficial CJ: Drumurile județene nu sunt în grafic. 
Problema majoră este lipsa de personal.
Consiliul Județean Cluj are bani, firmele care lucrează nu au muncitori

Clujul în topul județelor cu cele mai proaste drumuri

Narcis Neaga, şeful 

Companiei Naţionale 

de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 

(CNAIR) este aspru criti-

cat de Asociaţia Pro 

Infrastructură (API) 

pentru întârzierile masi-

ve âla construcţia 

de autostrăzi 

din România.

Reprezentanţii ONG-ului sus-

ţin că Neaga sfi dează din nou 

„nu doar bunul simţ, ci şi logi-

ca matematică, minţind şi dez-

informând în stil comunist cu 

producţia la hectar”.

Narcis Neaga a declarat 

că, potrivit EUROSTAT, în fi -

ecare stat al Uniunii Europe-

ne, la un milion de locuitori, 

pot fi  în lucru 6 km de auto-

stradă într-un an. „În Româ-

nia, existând 20 de milioane 

de locuitori, ar trebui să avem 

în lucru 120 de km de auto-

stradă. În prezent, în Româ-

nia, există în lucru peste 200 

de km de autostradă”, susţi-

ne şeful CNAIR.

Realitatea semnalată de API 

este, însă, cu totul alta! Contrac-

tele de autostrăzi semnate şi ac-

tive însumează, într-adevăr 193 

km. Cu toate acestea, în acest 

moment, mişcare în teren exis-

tă doar pe aproximativ 146 km 

(restul sunt încă în faza de pro-

iectare: două loturi din A0 Sud 

şi sectorul Sibiu-Boiţa din A1).

„Strict scriptic, ţara noastră 

are acum 7,3 km de autostradă 

în execuţie la milionul de locu-

itori. Problema este că statisti-

ca este grosolan scoasă din con-

text! Ce nu spune Neaga este 

că zonele cele mai dense (şi ci-

vilizate) ale Europei au reţeaua 

în mare parte fi nalizată şi nu 

mai construiesc aşa mult. În 

plus, în ţările care trebuie să 

prindă Vestul din urmă ritmul 

este semnifi cativ mai mare. De 

exemplu, Polonia are în execu-

ţie peste 20 km/milionul de lo-

cuitori şi în stadii avansate de 

pregătire încă vreo 30”, punc-

tează reprezentanţii API.

Asociaţia Pro Infrastructură 

preciează că, din cei 146 km pe 

care se munceşte, 43 se vor des-

chide în câteva luni, adică lotu-

rile 3 şi 4 din A1 Lugoj-Deva, 

contracte parafate încă din au-

gust 2013. Astfel, mai rămân 103 

km din care 41 – tronsoanele 1 

şi 2 din A10 Sebeş-Turda – sunt 

în construcţie de 4 ani şi jumă-

tate. Nu vor fi  terminate nici în 

2019, ci poate abia la anul!

„Mai vreţi termene depăşi-

te? Mai avem! Din cei 103-41â62 

km rămaşi, aproape 34 de km, 

adică segmentele Câmpia Tur-

zii-Cheţani şi Cheţani-Iernut 

(parte din A3) au ordine de în-

cepere emise în luna mai 2016! 

Primul tronson va fi  gata abia 

la fi nal de 2021 (poate), iar ce-

lălalt în 2020, realist vorbind”, 

avertizează reprezentanţii 

ONG-ului.

„Cu aceste «performanţe» se 

laudă Narcis Neaga şi Compania 

Naţională de Administrare a In-

frastructurii Rutiere. Dezinforma-

re, minciună, doar-doar s-ar aco-

peri dezastrul care ţine de ani de 

zile. Neaga, PLEACĂ ACASĂ!” 

– Asociaţia Pro Infrastructură

Șeful CNAIR, urecheat pentru „performanțele” privind autostrăzile: 
„Minciuni, dezinformare. Neaga, pleacă acasă!”

ISTVAN VAKAR | 
vicepreședinte CJ

„Proiectele 
Consiliului Judeţean 
sunt ambiţioase, 
sunt mari şi, de 
aceea, şi bugetul 
este pe măsură. 
Judeţul îşi poate 
permite aceste 
lucrări. Problema 
majoră este lipsa 
de personal 
a firmelor 
contractante.“
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¤  plăteşti doar 25 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri

0264.59.77.00

Abonează-te la monitorul

Sorin Borodi, profesorul 

de matematică clujean, 

care a analizat subiecte-

le de la examene 

din ultimele decenii, 

a spus că subiectele la 

matematică din acest an 

la Evaluarea Naţională 

au fost cele mai grele 

din ultimii 7 ani!

Examenul de Matematică 

de la Evaluarea Naţională 2019 

a avut subiectele cu cel mai 

înalt grad de difi cultate din 

ultimii 7 ani, potrivit analizei 

comparative făcută de profe-

sorul de matematică Sorin Bo-

rodi. Pe o scală de la 1 la 10, 

difi cultatea subiectelor la ma-

tematică din anul 2019 a ob-

ţinut nota 5,11. Un grad de di-

fi cultate mai mare a fost în 

anul 2012.

Subiecte grele faţă
de anii trecuţi

Gradul de difi cultate al su-

biectelor de la proba scrisă de 

Matematică de la Evaluarea 

Naţională 2019 a fost cotat la 

5,11 puncte, din 10 posibile. 

Subiectele au fost mai grele 

decât în cei mai recenţi 7 ani. 

În 2012 au fost subiecte cu un 

grad de difi cultate mai mare 

(5,5), potrivit analizei citate.

Tabelul cuprinde indicii de 

difi cultate ai itemilor, apreci-

aţi pe o scară de la 1 la 10. În 

urma analizei profesorului So-

rin Borodi, rezultă un coefi -

cient de difi cultate. Profeso-

rul de la Liceul „Al Papiu Ila-

rian” din Dej, judeţul Cluj, re-

alizează această comparaţie 

de ani de zile, începând cu 

subiectele din anii 1933 şi pâ-

nă în prezent.

Un lucru important de men-

ţionat, care reiese din anali-

za profesorului Borodi este 

cel legat de numărul de exer-

ciţii şi probleme pe care ele-

vii le au de rezolvat la acest 

examen, de-a lungul anilor, 

din 2000 până în 2019. În 2002, 

când a fost cel mai mic nu-

măr de exerciţii şi probleme 

din ultimii 19 ani, a fost şi cel 

mai mare grad de difi cultate 

a subiectelor. În ultimii 9 ani 

numărul exerciţiilor şi proble-

melor s-a stabilizat la 18.

„Subiect fac, care nu 
vizează realitatea”

„Personal, apreciez la 5,11 

coefi cientul mediu de difi -

cultate al acestui subiect. 

Pentru comparaţie, în 2018 

a fost 5,05. La simularea din 

martie 2019 a fost 5,5. Aşa-

dar, diferenţe nesemnifi cati-

ve, care se încadrează în mar-

ja de eroare inerentă unei 

astfel de aprecieri.

Subiect vag, cu cerinţe ce 

nu vizează deloc sau aproa-

pe deloc realitatea, concretul. 

Mai precis, din cei 18 itemi, 

la I.6 avem o diagramă în ca-

re sunt înregistrate nişte tem-

peraturi între orele 11-19 (sic!) 

şi la III.1 un trapez căruia i 

s-a spus „teren” şi atât. Aşa-

dar, la atât se reduce aplica-

bilitatea în viaţa reală a cu-

noştinţelor dobândite la ma-

tematică. Se continuă astfel 

seria subiectelor cu conţinut 

supărător de abstract, pentru 

a confi rma că matematica pe 

care elevul a învăţat-o în şcoa-

lă este o minunată gimnasti-

că a minţii, o frumuseţe a spi-

ritului uman, dar… inutilă în 

viaţa de zi cu zi.

Ştiu, mulţi vor spune sau 

deja au spus că au fost pro-

bleme frumoase… Dar aceas-

tă frumuseţe poate fi  apreci-

ată de… cât la sută din elevi? 

1? Nu s-ar găsi nişte cerinţe 

care să evalueze aceleaşi con-

ţinuturi ale programei, dar 

care pentru elev să însemne 

ceva concret? Şi nu mă gân-

desc la Mioara care are 437 

de bile sau la veşnicul călă-

tor ce parcurge un drum în 

trei zile… Da, s-ar găsi, ar 

fi suficient să scoatem na-

sul din auxiliare şi să pri-

vim pe geam. Poate îl vom 

zări pe copilul din vecini ca-

re tocmai a venit de la far-

macia veterinară cu un an-

tiparazitar pentru motan. Şi 

în prospect scrie ceva legat 

de cantităţile ce tebuie ad-

ministrate. Motanul e în su-

ferinţă, dar copilul calculea-

ză doar numărul acela im-

par din mulţimea A”, a spus 

profesorul Sorin Borodi pen-

tru edupedu.ro.

Evaluarea la matematică, 
chin pentru elevi
Subiectele au fost cele mai grele din ultimii 7 ani 

Peste 150.000 de elevi, care au terminat clasa a VIII-a, 
au susţinut săptămâna trecută Evaluarea Naţională 
2019. Urmează câteva zile pline de emoţii, până la afi-
şarea rezultatelor.
Potrivit calendarului Ministerului Educaţiei Naţionale 
(MEN), primele rezultate vor fi  afi șate pe 25 iunie, înain-
tea contestaţiilor, până la ora 12.00. În aceeași zi, în inter-
valul 14.00-20.00, vor putea fi  depuse contestaţiile, care 
vor fi  soluţionate în perioada 26-28 iulie. Apoi, în data de 
29 iunie, vor fi  afi șate rezultatele fi nale, după soluţiona-
rea contestaţiilor.

Când vor fi afișate rezultatele 
la Evaluarea Națională

SORIN BORODI | profesor de matematică

„Subiect vag, 
cu cerinţe ce nu vizează 
deloc sau aproape 
deloc realitatea, 
concretul. Nu s-ar găsi 
nişte cerinţe care să 
evalueze aceleaşi 
conţinuturi ale 
programei, dar care 
pentru elev să însemne ceva concret? Şi nu mă 
gândesc la Mioara care are 437 de bile sau la 
veşnicul călător ce parcurge un drum în trei zile…“
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Şcolile „Octavian Goga”, 

„Avram Iancu” şi Liceul 

Teoretic „Lucian Blaga” 

din Cluj-Napoca au ajuns 

cu câte un proiect 

din cadrul „Şcoala Altfel” 

la etapa naţională a com-

petiţiei „O activitate de 

succes în Şcoala altfel”.

Competiţia este organizată 

de Ministerul Educaţiei Naţio-

nale şi sute de şcoli din întrea-

ga ţară s-au înscris. În etapa fi -

nală au ajuns şi trei instituţii de 

învăţământ din Cluj-Napoca.

Excursia, şansa de a intra 
în contact cu diverse meserii

Şcoala Gimnazială „Octavian 

Goga” a participat cu proiectul 

„Excursia şcolară de azi, muză 

în alegerea meseriei de mâine”.

„Prin această activitate s-a ur-

mărit cultivarea şi promovarea 

unei atitudini de solidaritate şi 

respect faţă de culturile altor po-

poare, faţă de propriile valori şi 

înzestrarea elevului cu abilităţi 

şi cunoştinţe necesare realizării 

unui management efi cient al pro-

priei carierei pentru că excursia, 

ca şi activitate extracurriculară, 

oferă o serie de oportunităţi, aju-

tă în dezvoltarea personală şi a 

carierei şi contribuie la dezvol-

tarea competenţelor necesare 

unor meserii întâlnite pe parcur-

sul a ceea ce s-a vizitat. Aplica-

rea unei excursii şcolare de suc-

ces înseamnă parcurgerea urmă-

toarelor etape: planifi care, orga-

nizare, desfăşurare, valorifi care 

şi evaluare. Activitatea a avut ca 

punct de pornire o planifi care 

minuţioasă: fi xarea datei, a tra-

seului, stabilirea sarcinilor şi a 

responsabilităţilor, procurarea 

mijloacelor şi a materialelor”, au 

transmis profesorii care au orga-

nizat activitatea.

Astfel, în cadrul acestei acti-

vităţi, elevii şcolii au avut şan-

sa să viziteze Muzeul de Ştiin-

ţele Naturii din Viena, Fabrica 

de ciocolată Schokoladen Ma-

nufaktur din Riegesburg, Mini-

mundus din Klagenfurt, Muze-

ul Armurilor din Graz.

Elevii au avut şansa să intre 

în contact direct cu diverse me-

serii mai puţin cunoscute, cum 

ar fi  degustătorul de ciocolată.

Ajutorarea aproapelui, 
învăţată de elevi

Şcoala Gimnazială „Avram 

Iancu” a participat cu proiectul 

„S.O.S. E nevoie de ajutor”, prin 

care elevii au fost ajutaţi să îşi 

cultive atitudinea pro-socială de 

întrajutorare a aproapelui prin 

tehnici medicale de prim ajutor.

„Pe durata unei excursii şco-

lare de trei zile la Centrul Na-

ţional de Pregătire a Crucii Ro-

şii, un număr de 42 de elevi ai 

şcolii şi-au consolidat cunoş-

tinţele de intervenţii în situaţii 

de urgenţă, au deprins metode 

de implicare în probleme soci-

ale corelate cu acţiunile de prim 

ajutor şi au simulat un exerci-

ţiu de alarmare şi acţiune la un 

apel de urgenţă pentru un grup 

de răniţi. Pe lângă acestea, ne-

despărţite de excursiile şcolare 

sunt activităţile de consolidare 

a grupului şi relaxare cum es-

te nelipsitul foc de tabără, sur-

să permanentă de amintiri fru-

moase pentru participaţi”, au 

transmis cadele didactice im-

plicate în proiect.

Arhitectura pentru cei mici

Liceul Teoretic „Lucian Bla-

ga” au participat cu proiectul 

„De-a arhitectura în şcoala 

mea – Oraşul viu şi arhitecţii 

mediului construit”.

Prin acest proiect, elevii au 

avut şansa să intre în contact 

cu ceea ce înseamnă arhitec-

tura şi designul.

„Este programul educaţional 

care dă posibilitatea elevilor să 

descopere şi să îşi dezvolte un 

mod de gândire şi abordare a 

problemelor specifi c arhitecţi-

lor şi designer-ilor („design 

thinking”) prin realizarea de 

propuneri prin care să îmbună-

tăţească sau să reimagineze şcoa-

la lor, fi ind implicaţi astfel într-un 

proces de învăţare activă, în ca-

re îşi folosesc simţul practic şi 

creativitatea. Este o abordare a 

învăţării prin proiect aplicată pe 

un exemplu concret pe care ei 

îl cunosc şi utilizează, şcoala”, 

au transmis profesorii de la Li-

ceul „Lucian Blaga”.

Proiectele vor fi  evaluate de 

o comisie specială, iar opinia 

lor va conta în proporţie de 80%. 

Restul de 20% din nota fi nală 

va fi  alcătuită din voturi. Pro-

iectele pot fi  votat pe site-ul Mi-

nisterului Educaţiei Naţionale.

Trei școli din Cluj, la faza națională a unui 
concurs pentru proiecte din „Școala Altfel”
Elevii au participat la acțiuni inedite, care au avut rolul de a le lărgi orizonturile

Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) este pre-

zentă din nou în clasamentele 

internaţionale reprezentative 

ale instituţiilor de învăţământ 

superior, situându-se în interva-

lul 801-1000 în clasamentul QS.

Conform datelor publicate la fi na-

lul acestei săptămâni, UBB este una 

dintre cele două instituţii de învăţă-

mânt superior din România care au 

fost incluse în clasamentul internaţi-

onal QS al universităţilor, clasament 

care utilizează atât indicatori educa-

ţionali, cât şi indicatori de cercetare 

şi de relaţie cu societatea (inclusiv per-

spectiva angajatorilor). Mai exact, QS 

Ranking 2020 a fost realizat ţinându-se 

cont de indicatori, precum: reputaţia 

academică, reputaţia universităţilor la 

nivelul angajatorilor, raportul dintre 

numărul de studenţi dintr-o universi-

tate şi numărul de cadre didactice, 

perspectiva internaţională privind stu-

denţii şi cadrele didactice, productivi-

tatea activităţii de cercetare bazată pe 

lucrările publicate de cadrele didacti-

ce, impactul web şi citările.

„Am văzut multe comentarii lega-

te de poziţionarea universităţilor ro-

mâneşti în rankingurile internaţiona-

le. Mă bucură interesul faţă de ran-

kinguri, deoarece este un semn că în-

cepem să înţelegem în sfârşit rolul lor 

major la nivel academic şi social. Dar 

acest demers este o ştiinţă în sine, pe 

care dacă nu o înţelegi bine ajungi la 

erori de interpretare. De aceea, pen-

tru a elimina confuzii şi a-i ajuta pe 

cei interesaţi să înţeleagă unele lucruri 

esenţiale, iată unele puncte de refe-

rinţă. Poziţionarea unei universităţi în 

rankingul QS este dată de scorul ab-

solut al acesteia raportat la scorul ce-

lorlalte universităţi, de numărul uni-

versităţilor prezente în ranking (mai 

ales pe acelaşi rang/aceeaşi poziţie) 

şi de modul de stabilire a rangurilor 

şi a numărului lor (ex. punctual/mă-

rimea intervalelor). În aceste condiţii, 

simplu spus, performanţa unei uni-

versităţi este dată cel mai precis de 

procentul de universităţi care se afl ă 

înaintea sa în ranking, din totalul u-

niversităţilor incluse în ranking (ana-

liza percentilelor). Simplifi când şi mai 

mult lucrurile, a fi  pe poziţia 10 din 

10 universităţi, nu e mai bine decât a 

fi  pe poziţia 12 din 20 de universităţi! 

Înţelegând aceste lucruri, spre exem-

plu, în principiu, performanţa abso-

lută a UBB a crescut de-a lungul ulti-

milor ani, iar cea relativă a atins din 

nou un maxim în acest an, încadrân-

du-ne astfel în primele 74.9% dintre 

universităţile incluse în rankingul QS 

(asta în timp ce în 2014 spre exemplu, 

deşi ocupa rangul 701+, UBB era doar 

între primele 81,9% dintre universită-

ţile incluse în ranking): altfel spus, în 

percentile, UBB a făcut în acest caz 

un salt în rankingul QS din quartila 4 

în quartila 3. În condiţiile în care la 

nivel internaţional există aproximativ 

26.000 de universităţi, rezultatul din 

acest an poziţionează UBB în prime-

le 4% universităţi ale lumii, ceea ce, 

ţinând cont de subfi nanţare şi de le-

gislaţia nesuportivă, este aproape de 

maximum pe care îl putem obţine cu 

resursele actuale”, a declarat prof.u-

niv.dr. Daniel David, Prorectorul UBB 

pentru cercetare, competitivitate-ex-

celenţă şi publicaţii ştiinţifi ce.

UBB, rămâne în topul celor 
mai bune universități

Elevii Școlii Gimnaziale „Octavian Goga” au văzut cum se face ciocolata în Austria
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Ceremonialului militar – 
religios organizat cu ocazia 

sărbătoririi 
Zilei Drapelului Naţional al 

României.

Evenimentul va avea loc in Piaţa Tricolorului de lângă 
Muzeul de Istorie al Municipiului Turda după următorul 
program:

Marţi, 25 iunie 2019

Ora 20,00 – coborârea de pe catarg a Drapelului României, 
în prezenţa comandantului gărzii de onoare și a unui 
trompetist, pe semnalul „Stingerea” – Piaţa Tricolorului

Ora 20,10 – ducerea Drapelului Naţional la Catedrala 
ortodoxă din Turda

Miercuri, 26 iunie 2019

Ora 10,15 – ofi cierea slujbei de sfi nţire a Drapelului 
Naţional al României în Catedrala ortodoxă din Turda

Ora 10,40 – sosirea delegaţiei ofi ciale în Piaţa Tricolorului
- salutul Drapelului de luptă și a Gărzii de onoare
- alocuţiuni privind semnifi caţia Zilei Drapelului Naţional
- primirea Drapelului Naţional al României
- binecuvantarea și sărutul Drapelului Naţional
-  înălţarea Drapelului pe catarg și intonarea Imnului 

Naţional al României
- defi larea Gărzii de onoare
- survolare spaţiu aerian cu aeronave MIG – 21 și elicoptere

În timp ce problemele 

de sănătate asociate 

cu deficienţa de fier 

au fost bine documentate 

de oamenii de ştiinţă, 

studiul publicat de cer-

cetători de la 

Universitatea 

din Australia de Sud 

(UniSA) şi Imperial 

College London a relevat 

implicaţiile surplusului 

acestui metal în sânge.

În urma cercetării, speci-

aliştii au descoperit că per-

soanele cu niveluri ridicate 

de fier în sânge sunt prote-

jate de anemie, o problemă 

de sănătate asociată cu de-

ficienţa de fier, şi prezintă 

un risc redus de hipercoles-

terolemie. Însă, acestea au 

un risc mai mare de a dez-

volta boli de ficat, diabet şi 

infecţii cutanate bacteriene.

Unul dintre autorii stu-

diului, Beben Benyamin, 

specialist în genetică în ca-

drul UniSA, a subliniat im-

portanţa asocierii dintre sur-

plusul de fier şi riscul scă-

zut de hipercolesterolemie. 

„Am utilizat o metodă sta-

tistică, numită randomiza-

re mendeliană, bazată pe 

informaţii genetice, pentru 

o mai bună estimare a legă-

turii de cauzalitate dintre 

nivelul de fier şi nouă sute 

de afecţiuni şi probleme de 

sănătate. Am descoperit ast-

fel o legătură între excesul 

de fier şi un risc redus de 

hipercolesterolemie”, a ex-

plicat acesta într-un comu-

nicat de presă.

„Acest lucru ar putea fi 

important având în vedere 

că nivelul ridicat de coles-

terol reprezintă un factor 

important (de risc) în boli-

le cardiovasculare şi acci-

dentul vascular cerebral, cu 

circa 2,6 milioane de dece-

se pe an, conform Organiza-

ţiei Mondiale a Sănătăţii. În 

acest studiu populaţional 

am oferit dovada că fierul 

este asociat cu anumite afec-

ţiuni. Pasul următor constă 

în a afla, prin intermediul 

studiilor clinice, dacă mani-

pularea directă a nivelului 

de fier îmbunătăţeşte starea 

de sănătate”, a adăugat Be-

ben Benyamin.

Alături de Dipender Gill 

de la Imperial College Lon-

don, coautor al studiului, 

Beben Benyamin a descope-

rit de asemenea că persoa-

nele care prezintă un nivel 

ridicat de fier în sânge au 

un risc mai mare de a avea 

celulită infecţioasă, o infec-

ţie cutanată bacteriană care 

în 2015 afecta 21 de milioa-

ne de persoane şi a provo-

cat 17.000 de decese, notea-

ză Xinhua.

Surplusul de fier în sânge, 
asociat cu diabetul 

Ministrul Sorina Pintea şi-a 

exprimat convingerea că 

odată cu aprobarea acesto-

ra nu vor mai exista sinco-

pe în ceea ce priveşte tran-

sferul pacienţilor cu arsuri 

în străinătate.

Potrivit unui comunicat al 

Ministerului Sănătăţii transmis 

duminică AGERPRES, proiectul 

de ordin pentru înfi inţarea co-

misiilor de analiză a solicitări-

lor de transfer în străinătate în 

vederea efectuării tratamentu-

lui pentru pacienţii cu arsuri 

grave prevede că transferul în 

străinătate se va face numai pen-

tru cazurile care întrunesc cri-

teriile de acces în centrele de 

mari arşi, conform prevederilor 

Anexei nr. 5 din Ordinului mi-

nistrului sănătăţii nr. 476/2017 

privind organizarea şi funcţio-

narea structurilor care acordă 

asistenţă medicală şi îngrijirea 

bolnavilor cu arsuri şi numai în 

cazul în care paturile pentru tra-

tamentul arşilor grav de la ni-

vel naţional sunt integral ocu-

pate, prin confi rmare de către 

Centrul Operativ pentru Situa-

ţii de Urgenţă – COSU.

Comisia, care va analiza do-

sarul medical al pacientului şi va 

stabili dacă este necesar transfe-

rul acestuia în străinatate, este for-

mată din trei membri: medicul 

curant al pacientului, medicul şef 

linie de gardă ATI şi medicul şef 

linie de gardă chirurgie plastică, 

estetică şi microchirurgie recon-

structivă sau chirurgie generală, 

după caz. Această comisie se va 

întruni în regim de urgenţă la so-

licitarea medicului curant al pa-

cientului, în maximum două ore 

de la primirea cazului.

Proiectul mai stipulează că 

decizia comisiei de transfer al 

pacientului pentru tratamentul 

în străinătate se transmite Mi-

nisterului Sănătăţii – Centrul 

Operativ pentru Situaţii de Ur-

genţă – COSU, care solicită la 

Departamentul pentru Situaţii 

de Urgenţă din cadrul Ministe-

rului Afacerilor Interne asigura-

rea transportului autorizat. Me-

dicul curant al pacientului rea-

lizează demersurile necesare 

pentru întocmirea raportului me-

dical necesar eliberării docu-

mentului S2, conform legislaţi-

ei în vigoare. De asemenea, pro-

iectul asigură un acces mai bun 

al pacienţilor cu arsuri la servi-

cii medicale prin adăugarea unor 

noi criterii de acces în centrele 

de mari arşi.

Cel de-al doilea proiect de 

Ordin pentru modifi carea şi com-

pletarea Ordinului nr. 476/2017 

privind organizarea şi funcţio-

narea structurilor care acordă 

asistenţă medicală şi îngrijirea 

bolnavilor cu arsuri propune ca 

recuperarea medicală pentru pa-

cientul cu arsuri să se desfăşoa-

re în secţia de Medicină Fizică 

şi de Recuperare a spitalului în 

care acesta a fost tratat sau, da-

că starea pacientului o permite, 

în alte secţii de Medicină Fizi-

că şi de Recuperare, în ambele 

situaţii asigurându-se persona-

lul necesar pentru reabilitarea 

medicală a pacienţilor cu arsuri 

grave. De asemenea, proiectul 

mai prevede ca în cazul centru-

lui pentru arşi care asigură în-

grijiri pentru copii să fi e incluşi 

în schema de personal şi me-

dici în specialitatea pediatrie şi 

chirurgie pediatrică.

„Am convingerea că, odată 

cu aprobarea acestor ordine, nu 

vor mai exista sincope în ceea 

ce priveşte transferul pacienţi-

lor cu arsuri în străinătate. Am 

dorit să existe o procedură cla-

ră astfel încât ori de câte ori a-

pare un caz nou, cea mai bună 

decizie să fi e luată rapid, în in-

teresul pacientului. Pe lângă a-

ceste reglementări, continuăm 

demersurile pentru a crea pro-

priul sistem de tratament al ma-

rilor arşi”, a declarat ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea, potri-

vit comunicatului.

Cele două proiecte au fost 

elaborate de specialişti în ATI, 

chirurgie plastică, estetică şi mi-

crochirurgie reconstructivă şi re-

cuperare medicală din cadrul 

Comisiilor de specialitate ale Mi-

nisterului Sănătăţii, cu consul-

tarea reprezentanţilor pacienţi-

lor care au suferit arsuri.

Ministrul Sănătăţii, Sorina 

Pintea, a declarat recent că exis-

tă, în ultima vreme, un număr 

mare de pacienţi arşi, numai 

săptămâna trecută fi ind înregis-

trate trei cazuri.

„Cred că există alte instituţii 

abilitate care trebuie să tragă un 

semnal de alarmă, mai repede 

decât o facem sau am face-o noi, 

Ministerul Sănătăţii. (...) Ne con-

fruntăm în ultima vreme cu un 

număr mare de pacienţi arşi.”

Ea a afi rmat că MS va pre-

zenta nişte situaţii comparative 

între numărul de pacienţi arşi 

din Polonia, Franţa, Germania, 

Belgia, Italia şi România.

„Voi prezenta la un moment 

dat nişte situaţii comparate, 

acum facem o comparaţie în-

tre numărul de pacienţi arşi din 

Polonia, Franţa, Germania, Bel-

gia, Italia. Noi avem cel mai 

mare număr de pacienţi arşi 

din Europa”, a arătat Pintea.

Pacienţii cu arsuri vor putea 
fi mutați mai ușor în străinătate
Ministerul Sănătăţii a elaborat două proiecte de acte normative 
care prevăd noi reglementări referitoare la îngrijirile medicale 
necesare pentru pacienţii cu arsuri

Transferul  în străinătate al pacienților cu arsuri nu va mai avea sincope
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Ekrem Imamoglu, candida-

tul Partidului Republican al 

Poporului (CHP, de opozi-

ţie) pentru primăria 

Istanbulului, a votat în 

cadrul scrutinului repetat 

pentru această importantă 

funcţie, exprimându-şi 

încrederea într-un „rezultat 

foarte bun”, informează 

duminică dpa.

„Poporul nostru va lua as-

tăzi cea mai bună decizie pen-

tru democraţia noastră, pentru 

Istanbul şi pentru legitimitatea 

tuturor alegerilor din ţara noas-

tră în viitor", a declarat Imamo-

glu în faţa şcolii elementare Hal-

dun Taner din districtul Be-

ylikduzu unde a votat.

Imamoglu, care a fost primar 

timp de 18 zile înainte ca auto-

rităţile turce să anuleze rezulta-

tul alegerilor din martie şi să de-

cidă organizarea unui nou scru-

tin, a declarat că se aşteaptă la 

„un rezultat foarte bun”.

Mulţimea prezentă la faţa lo-

cului scandau „Totul va fi  bi-

ne”, sloganul de campanie al 

lui Imamoglu.

Preşedintele turc Recep Tayyip 

Erdogan a votat la rândul său în 

scrutinul pentru postul de pri-

mar al Istanbulului. „Cred că ale-

gătorii din Istanbul vor lua cea 

mai bună decizie pentru Istan-

bul. Succes”, a declarat el.

Erdogan a votat la gimnaziul 

Saffet Cebi din Uskundar, pe 

partea asiatică a oraşului, ală-

turi de soţia sa Emine, fi ica Es-

ra şi ginerele său Berat Albay-

rak, care este şi ministru de fi -

nanţe al Turciei. Preşedintele Er-

dogan a declarat că se aşteaptă 

la o participare masivă a vot şi 

că va rămâne la Istanbul pen-

tru a afl a rezultatele.

Fostul premier Binali Yildi-

rim, candidatul susţinut de Er-

dogan pentru funcţia de primar 

al Istanbulului, a votat înainte 

de aceasta în districtul Tuzla, tot 

pe partea asiatică a oraşului.

Locuitorii oraşului Istanbul 

au fost rechemaţi la urne dumi-

nică pentru a-şi alege primarul, 

după anularea unui scrutin câş-

tigat de Imamoglu. Acest nou 

scrutin are loc la aproape trei 

luni după alegerile municipale 

din 31 martie, câştigate la Istan-

bul de Ekrem Imamoglu. Aces-

ta l-a învins cu o diferenţă mi-

că de voturi pe un apropiat al 

lui Erdogan, fostul premier Bi-

nali Yildirim.

Rezultatul a fost anulat du-

pă ce Partidul Justiţiei şi Dez-

voltării (islamo-conservator) 

al preşedintelui Erdogan a în-

aintat mai multe recursuri. 

Respingând aceste acuzaţii, 

opoziţia denunţă „un puci îm-

potriva urnelor” şi vede în 

acest nou scrutin „o bătălie 

pentru democraţie”.

Locuitorii oraşului Istanbul 

au fost rechemaţi la urne dumi-

nică pentru a-şi alege primarul, 

după anularea unui scrutin câş-

tigat de un opozant al preşedin-

telui turc Recep Tayyip Erdogan, 

informează agenţiile AFP şi 

dpa.  Birourile de votare s-au 

deschis la orele 05:00 GMT. Cir-

ca 10,5 milioane de alegători în-

registraţi la Istanbul se vor pu-

tea prezenta la urne până la ore-

le 14:00 GMT.  Acest nou scru-
tin are loc la aproape trei luni 
după alegerile municipale din 
31 martie, câştigate la Istan-
bul de o personalitate impor-
tantă a opoziţiei, Ekrem 
Imamoglu. Acesta l-a învins 
cu o diferenţă mică de voturi 
pe un apropiat al lui Erdogan, 
fostul premier Binali Yildi-
rim.  Rezultatul a fost anulat 

după ce Partidul Justiţiei şi Dez-

voltării (islamo-conservator) al 

preşedintelui Erdogan a înain-

tat mai multe recursuri. Respin-

gând aceste acuzaţii, opoziţia 

denunţă „un puci împotriva ur-

nelor” şi vede în acest nou scru-

tin „o bătălie pentru democra-

ţie”.  Fiind mult mai important 
decât un scrutin municipal, 
votul din Istanbul are valoare 
de test pentru popularitatea 
lui Erdogan şi a partidului său, 
pe fondul unor mari difi cul-
tăţi economice cu care se con-
fruntă Turcia. „Cine câştigă Is-
tanbulul, câştigă Turcia”, are 
obiceiul să spună preşedinte-
le Erdogan.  Pentru Erdogan, 

este vorba de a păstra un oraş 

de peste 15 milioane de locui-

tori, capitala economică şi cul-

turală a Turciei, controlată de 

tabăra sa vreme de 25 de ani. 

Pentru opoziţie – de a-i aplica 

lui Erdogan prima înfrângere 

majoră din 2003 până în pre-

zent.  Însă, potrivit analiştilor, 

indiferent care va fi  rezultatul 

scrutinului de duminică, preşe-

dintele Erdogan va ieşi slăbit: 

fi e el va suferi o nouă înfrânge-

re umilitoare, fi e el va înregis-

tra o victorie umbrită de anula-

rea alegerilor în martie.

Alegeri repetate în Turcia: 
Primarul destituit se așteaptă 
la „un rezultat foarte bun”
Fostul premier Binali Yildirim, apropiat al președintelui Erdogan, 
riscă să piardă pentru a doua oară în fața lui Ekrem Imamoglu

Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului Republican al Poporului

Şeful Statului Major al 

armatei etiopiene a fost 

ucis de garda sa de corp 

la câteva ore după o ten-

tativă de lovitură de stat 

în Amhara, stat regional 

al cărui preşedinte a fost 

de asemenea omorât, a 

anunţat duminică un pur-

tător de cuvânt al premie-

rului Etiopiei, informează 

AFP şi Reuters.

Acesta a precizat pentru pre-

să că un "comando de ucigaşi" 

condus de şeful securităţii din 

Amhara (nord-vest) a dat buz-

na în timpul unei reuniuni, sâm-

bătă după-amiaza, rănindu-l 

mortal pe preşedintele regiunii, 

Ambachew Mekonnen, şi pe un 

alt înalt responsabil. Puţin mai 

târziu, şeful Statului Major al 

armatei etiopiene, generalul Sea-

re Mekonnen, a fost ucis de gar-

da sa de corp, în cadrul unei ac-

ţiuni care pare să fi  fost „un atac 

coordonat”, a adăugat purtăto-

rul de cuvânt.

Sâmbătă seară, guvernul etio-

pian anunţase că o tentativă de 

„lovitură de stat” a fost comisă 

de un „grup armat” în Amha-

ra, a doua regiune a ţării ca po-

pulaţie, fără să prezinte detalii 

despre aceste violenţe.

De la instalarea sa la pute-

re, în aprilie 2018, după doi 

ani de tulburări în Etiopia, pre-

mierul reformator Abiy Ahmed 

a depus eforturi pentru demo-

cratizarea ţării. Printre altele, 

el a legalizat grupurile disiden-

te, a îmbunătăţit libertatea pre-

sei şi a reprimat încălcarea 

drepturilor omului arestând 

zeci de responsabili ai arma-

tei şi serviciilor de informaţii. 

De asemenea, Abiy Ahmed a 

lansat un program de reforme 

economice şi a încheiat pace 

cu Eritreea după peste 20 de 

ani de confl ict.

El se confruntă însă cu ten-

siuni interetnice recurente, în 

general legate de dreptul de pro-

prietate a pământului şi utiliza-

rea resurselor, care degenerea-

ză frecvent în violenţe în aceas-

tă ţară cu peste 100 de milioa-

ne de locuitori.

Şeful Statului Major al armatei etiopiene a fost ucis
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

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

TERENURI

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

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

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

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

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

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

De vânzare teren 
intravilan 2500 mp în 

localitatea Tureni nr. 111, 
judeţul Cluj, plus 

construcţie casă de locuit 
70 mp, compusă din 2 

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

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

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

SERVICII

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Clujean serios, caut de lucru 
cu ziua. Ofer seriozitate. Relaţii 
la telefon 0749-974302. (3.7)

¤ Execut acoperișuri din orice tip 
de tablă, ţiglă metalică, ţiglă me-
talică, tablă zincată, jgheaburi, 
burlane, parazăpezi și toate tipu-
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rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (13.20)

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

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

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

CERERI

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

ELECTRO

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

AUTO-MOTO

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

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

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

UZ CAZNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-300323, 0264-
424005. (2.7)

MOBILIER

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

¤ Vând ușă metalică de la o tera-
să închisă, geamuri din lemn și 
din sticlă pe cornier. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând geamuri, uși de la casă. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-300323, 0264-
424005. (2.7)

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

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

DONAŢII

¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, 44 ani, îmi caut jumă-
tatea. Poţi avea copil, poţi să fi  și 
de la ţară. Îmi place să gospodă-
resc și sunt iubitor de casă. Dacă 
esti interesată, mă poţi contacta 
la nr. de tel. 0749-974302. (3.7)

PIERDERI

¤ Firma S.C. CONCENTRIC S.R.L. 
cu sediul în Cluj Napoca având 
C.U.I.: 5201900 și 
J12/379/1994 reprezentată prin 
administrator JECAN MARIANA, 
pierdut certifi catul constatator 
punct de lucru, îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat de inregistra-
re, societatea PROSONIC 
PRODCOM S.R.L., cu seria B, nr. 
1435013, J12/1468/1996, C.U.I. 
RO 8762193. Îl declarăm nul.

¤ RACINSCHI EUGENIU student 
la Facultatea de Știinţa și Tehno-
logia Alimentelor la U.S.A.M.V. 
Cluj-Napoca pierdut legitimaţia 
de transport seria C nr. 
0067075 și carnet de student. 
Le declar nule.

Car
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:
Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.
Informații la telefon:  

tel 0752-449012

SecondTex angajează
vânzătoare

Locul Jobului: Cluj Napoca
Descrierea jobului
- servirea clienţilor
- manipularea casei de marcat
- aranjarea și punerea hainelor pe rafturi
- recepţionarea și gestionarea mărfi i
Ce cerem:
-responsabilitate
-sociabilitate
-cunoașterea modei
-experienţa în domeniul vânzării de haine
- angajăm și bărbaţi și femei
- vorbirea limbii maghiară
Ce oferim:
Salar atractiv
Zilnic 8 ore
Bonusuri de haine
Informaţii: nr Tel: 0748 228 553 şi info@secondtex.ro

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

CORATIM S.R.L., GEROMED DELTA S.A., TRIUMH 
ZONE S.R.L., în calitate de titulari, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea 
de Guvern nr.1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru planul „Elaborare PUZ în condiţiile Legii nr. 
350/2001 actualizată“, propus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj Napoca, strada Parâng, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și la sediul proiectantului începând cu data de 
21.06.2019, între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în data de 09.06.2019, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bloc 9B, 
cod 400609, fax 0264.410.716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro , după următorul program: luni – joi între orele 
9:00 – 14:00, vineri între orele 9:00 – 12:00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

S.C. VIALIS IMPEX S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „PUZ pentru construire 3 imobile 
de locuinţe colective cu regim de înălţime D+P+3E+Er, 
împrejmuire teren, racorduri şi branşamente la utilităţi“ 
în comuna Florești, sat Florești, str. Eroilor, f.n., identifi cat 
prin C.F. 77393, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, și la sediul titularului S.C. Vialis Impex S.R.L., Cluj-
Napoca, str. Lalelelor, nr. 11, ap. 17, din data de 21.06.2019 
de luni-joi între orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până în dată de 08.07.2019, la A.P.M. Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 9-14 și vineri între orele 9-12.

PLAN URBANISM

MARC VIOREL, în calitate de titular, anunţă iniţierea 
Planului Urbanistic de Detaliu pentru „Construire locuinţa 
unifamilială, împrejmuire, amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente la utilităţi“, str. Laterală nr. 
6A, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam.62.

LICITAŢIE PUBLICĂ

COMUNA IZVORU CRIŞULUI cu sediul în localitatea 
Izvoru Crișului, str. Principală, nr. 39, jud. Cluj, demarează 
procedura de închiriere prin licitaţie publică a spaţiului având 
destinaţia de prestări servicii comerciale alimentare, a 
spaţiului situat în localitatea Şaula, nr. 77.

Licitaţia va avea loc în data de 16.07.2019 ora 11:00 la 
sediul Primăriei comunei Izvoru Crișului.

Termenul limită pentru depunerea documentelor este 
15.07.2019. ora 10:00

Informaţii suplimentare la nr. de telefon: 0264-257-140 
sau la sediul Primăriei Izvoru Crișului.

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

Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency 
S.P.R.L., cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor, nr. 
43, etaj 1, camera 2, Sector 1, reprezentată prin asociat 
coordonator Mihai Popa,

în calitate de administrator judiciar al societăţii Grup 4 
Instalatii S.A. (în reorganizare judiciară, in judicial 
reorganisation, en redressement), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Luncii, nr. 5/A, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub nr. J12/24/1991, având C.U.I. RO 242403, 
prin sentinţa civilă pronunţată în ședinţa camerei de consiliu 
din data de 29.03.2016, în dosarul nr. 288/1285/2016, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea:

1. Imobilului constând în construcţii şi teren situat în 
Cluj-Napoca, str. Pata Rât (azi Calea Someşeni), FN, jud. Cluj 
(neîntăbulat), în suprafaţă de 13.662,48 mp

– preţ de pornire 1.502.873 euro + TVA

2. Imobilului constând în două parcele de teren, situate 
în loc. Baciu, strada Triajului, nr. 1-3, jud. Cluj, respectiv 
parcelă teren înscrisă în Cartea Funciară nr. 51363 Baciu, 
nr. cad. 6098/2 cu o suprafaţă de 6.158 mp și parcelă teren 
înscrisă în Cartea Funciară nr. 50999 Baciu, nr. cad. 6098/1 
cu o suprafaţă de 7.835 mp

– preţ de pornire 559.720 euro + TVA

3. Imobilului constând în teren în suprafaţă de 6.008 
mp înscris în Cartea Funciară nr. 50159 Cuzdrioara, situat 
în Cuzdrioara, Platforma CCH Dej, jud. Cluj

– preţ de pornire 153.836 lei + TVA

4. Imobilului constând în barăci şi teren în suprafaţă de 
1.500 mp înscris în Cartea Funciară nr. 107388 Alba Iulia, 
situat în Alba Iulia, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 24, jud. Alba

– preţ de pornire 433.538 lei + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 09.07.2019, ora 15.00, la 
sediul administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. 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 16.07.2019, ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0751-01.60.40 și pe 
e-mail: sebastian.chindea@solvendi.ro

SOLVENDI S.P.R.L.
Asociat coordonator

Av. Marius Grecu
Muşat & Asociaţii-Restructuring/Insolvency S.P.R.L.

Asociat coordonator 
Av. Mihai Popa

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că "PUZ-conform Legii nr. 350/2001 cu modifi cările 
şi completările ulterioare", în Cluj-Napoca, str. Frunzișului-
str. Teo Peter FN, judeţul Cluj, identifi cat prin CF 315959, 
315117, 313794,..., 290360, 295733, 295732, inclusiv un 
drum fără C.F. extravilan, titular HASSOUN SOFYAN 
YOSIF, nu necesită evaluare de mediu.

Planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără 
aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, telefon 0264410722, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-joi, între orele 9:00-14:00, vineri 
între orele 9:00-12:00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.
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U-21, la un pas 
de semifinale
Echipa naţională de Tineret a 
României este la un singur pas 
de califi carea în semifi nalele 
Campionatului European.
Elevii antrenaţi de Mirel Rădoi 
au câștigat primul meci de la 
turneul fi nal cu 4-1 în faţa naţi-
onalei Croaţiei. George Pușcaș, 
Ianis Hagi, Tudor Băluţă și 
Adrian Petre și-au trecut nume-
le pe lista marcatorilor, într-un 
joc dominat de România de la 
un capăt la altul. 
Tinerii jucători ai naţionalei con-
duceau în clasamentul Grupei C 
după primul meci, dar avea să 
urmeze un test extrem de difi cil 
în faţa Angliei.  Rădoi a pregătit 
excelent și acest meci, iar 
România avea să se impună cu 
4-2 în urma unui meci în care 
toate golurile s-au înscris în ulti-
mele 15 minute de joc.
George Pușcaș a deschis scorul 
în minutul 75 din penalty, dar 
Anglia a egalat rapid prin Gray. 
Ianis Hagi avea să readucă na-
ţionala în avantaj după o exe-
cuţie individuală în minutul 83, 
însă englezii au egalat din nou 
la faza următoare prin 
Abraham. Florinel Coman avea 
să fi e omul care aduce bucuria 
în tabăra României cu 2 goluri 
marcate în minutele 88 și 90+2 
într-un meci de poveste.
România conduce Grupa C cu 6 
puncte și golaveraj 8-3 și poate 
ajunge în semifi nale dacă câști-
gă, face egal sau pierde la o di-
ferenţă de maxim 2 goluri în 
meciul cu Franţa, programat 
luni, de la ora 22:00, pe TVR 1.
În penultimul act al competiţiei, 
naţionala antrenată de Mirel 
Rădoi poate da peste Germania 
sau Spania, în funcţie de rezul-
tatul meciului cu Franţa.

Două echipe 
în grupele Ligii 
Campionilor 
la handbal feminin
România va avea două echipe 
grupele Ligii Campionilor la 
handbal feminin, ediţia 2019-
2020, campioana SCM Râmnicu 
Vâlcea și vicecampioana CSM 
București, a anunţat, vineri, 
Federaţia Europeană de 
Handbal. Dacă SCM Râmnicu 
Vâlcea și-a câștigat dreptul de a 
juca în grupe, CSM București a 
primit un wild-card pe care îl 
solicitase forului continental, în 
virtutea evoluţiilor sale bune 
din competiţie.
Comitetul Executiv al EHF a 
confi rmat 15 echipe, printre ca-
re campioana en titre Gyori 
Audi ETO KC (Ungaria), dar și 
foste câștigătoare ale trofeului, 
precum Buducnost Podgorica 
(Muntenegru), Podravka 
Vegeta Koprivnica (Croaţia), 
CSM București și RK Krim 
Mercator Ljubljana (Slovenia), 
direct în faza grupelor, în timp 
ce alte patru echipe, printre ca-
re și câștigătoarea Cupei 
Challenge, Rocasa Gran Canaria 
(Spania), vor participa la un 
turneu de califi care pentru ulti-
mul loc din grupe, în perioada 
6-8 septembrie.
Alături de CSM București, FTC-
Rail Cargo Hungaria (Ungaria) 
și Brest Bretagne Handball 
(Franţa) au primit și ele promo-
vări în competiţia de elită a 
handbalului european de la ni-
velul Cupei EHF.
Tragerea la sorţi a grupelor va 
avea loc pe 27 iunie, la Viena.

Pe scurt

Raymond FÜSTÖS
sport@monitorulcj.ro

Fostul antrenor de la FC 

Vaslui, Gaz Metan Mediaş, 

Delta Tulcea sau 

Luceafărul Oradea susţine 

că revenirea la cârma 

„şepcilor roşii” este un 

„vis devenit realitate”. 

Acesta a declarat că, deşi 

exista riscul să nu mai fi e 

chemat pe banca 

Universităţii, ar fi  preferat 

ca echipa să nu ajungă 

la baraj şi să promoveze 

direct, obiectiv ratat însă 

de fostul tehnician 

Bogdan Lobonţ.

„E un vis devenit realita-

te, sunt foarte fericit că m-am 

întors acasă după 7 ani! Ul-

tima oară am fost în Liga 1, 

într-o perioadă cu mari pro-

bleme, cu multe dificultăţi 

la echipă. Din fericire, acum 

este un club stabil, susţinut 

de autorităţi, de universi-

tăţi, există stabilitate finan-

ciară, pot lucra într-un me-

diu extraordinar”, a punc-

tat Dulca, la conferinţa de 

presă susţinută în cursul zi-

lei de vineri.

Fostul internaţional ro-

mân cere sprijinul suporte-

rilor şi avertizează că urmă-

torul sezon al ligii secunde 

va fi mult mai greu decât 

cel recent încheiat. Dulca a 

confirmat că Mircea Cojo-

caru va face parte din staff-ul 

său, existând discuţii şi cu 

Cristi Pojar pentru a conti-

nua la Universitatea.

„Ar trebui să ajungem în 

Liga 1, acolo ne este locul, 

la fel şi în cazul multor echi-

pe de tradiţie. Acest campi-

onat va fi  mult mai difi cil, 

sunt 6-7 echipe înscrise de-

ja în lupta pentru promova-

re. Vor fi  multe schimbări, şi 

la nivelul băncii tehnice, şi 

în lot, încercăm să aducem 

jucători care au evoluat la 

cel mai înalt nivel, aici mă 

gândesc la Liga 1 sau chiar 

la campionatele din străină-

tate. Trebuie să ne pregătim 

încă de acum pentru Liga 

1!”, a precizat noul tehnici-

an al „studenţilor”.

În ceea ce îl priveşte pe 

Marco Dulca, tatăl său a re-

cunoscut că face parte din 

planurile echipei, însă, mo-

mentan, internaţionalul de ti-

neret mai are un an de con-

tract cu galezii de la Swan-

sea. Un lucru este cert, Cris-

ti Dulca doreşte neapărat co-

optarea unui preparator fi zic.

„El mai are un an contract 

acolo şi nu ştiu dacă va veni. 

Dar ar fi  o variantă, ne-am 

gândit la acest lucru”, a de-

clarat Dulca senior.

Marco a fost în vizorul ce-

lor de la Universitatea Craio-

va în ultimele două perioade 

de mercato, dar situaţia lui 

este în continuare sub sem-

nul întrebării.Cristi Dulca a-

re la dispoziţie aproximativ 

o lună şi jumătate pentru de-

fi nitivarea lotului şi cantona-

mente înainte de startul se-

zonului. Liga a 2-a începe 

doar pe 3 august perioadă în 

care fostul fundaş al naţiona-

lei poate contura un lot omo-

gen pentru noul sezon.

Interesant este că Rapid 

a început deja antrenamen-

tele pentru noul sezon, în 

timp ce Universitatea Cluj şi 

Petrolul au probleme de or-

din organizatori. Dacă la Cluj 

se căuta antrenor şi director, 

la Ploieşti au fost o serie de 

probleme cu fi nanţarea du-

pă ce ultraşii echipei au în-

trerupt o conferinţă de pre-

să a sponsorului principal.

Lotul Universităţii Cluj va 

suferi modifi cări importante 

şi în această vară, iar jucă-

tori precum Gabriel Giurgiu, 

George Florescu sau Octavi-

an Abrudan ar putea să re-

nunţe după ratarea promovă-

rii. Formaţia clujeană s-a ba-

zat în ultimii ani pe o serie 

de jucători împrumutaţi de 

la Viitorul, dar şi pe mai mul-

ţi veterani care ajutat echipa 

încă din Liga a 4-a.

Reamintim faptul că în ul-

timul sezon, Universitatea Cluj 

a terminat pe locul 3 în Liga 

a 2-a şi a pierdut cu 2-1 la ge-

neral barajul de promovare cu 

FC Hermannstadt. Formaţia 

sibiană s-a impus cu 2-0 la 

Cluj, în timp ce Goga şi com-

pania au câştigat cu 1-0 la Si-

biu, dar mult prea puţin pen-

tru a spera la promovare.

Dulca anunță schimbări masive 
la „U” Cluj: „Vis devenit realitate!”
Clujeanul Cristian Dulca a oferit primele declarații de la revenirea pe banca Universității Cluj

Cristi Dulca a semnat cu Universitatea Cluj

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj, campioana 

României la fotbal, a 

fost penalizată de 

Comisia pentru contro-

lul financiar al cluburi-

lor din cadrul UEFA.

Astfel, „feroviarii” s-au 

ales cu o penalizare de 

200.000 euro pentru neres-

pectarea regulilor fair play-

ului financiar, potrivit pagi-

nii oficiale a forului conti-

nental, chiar înaintea „du-

blei” cu FC Astana din pri-

mul tur preliminar al Ligii 

Campionilor.

Înţelegerea la care au 

ajuns clubul ardelean şi co-

misia UEFA prevede, pe lân-

gă plata celor 200.000 de eu-

ro din sumele provenite din 

participarea în următorul se-

zon al cupelor europene, re-

ducerea listei de jucători în-

registraţi pentru cupele eu-

ropene de la 25 la 23 (pe lis-

ta A), pentru sezonul 2019-

2020, pe parcursul căruia 

clubul CFR va fi  monitorizat 

permanent de comisie.

Înţelegeri asemănătoare 

au semnat şi cluburile Olym-

pique Marseille (Franța) şi 

FK Kairat Almatî (Ka-

zahstan), după ce anterior 

încheiaseră acorduri Gala-

tasaray Istanbul (Turcia), 

Maccabi Tel Aviv (Israel) şi 

FC Porto (Portugalia).

Campioana din ultimele 

două sezoane în Liga 1 a ieșit 

cu minus 7,54 milioane de 

euro în 2018 şi are o datorie 

de aproape 20 de milioane 

de euro, conform cifrelor ca-

re apar în acte. Clujenii au 

oferit salarii mari și prime de 

instalare mai multor jucători 

și au ratat prezența în grupe-

le competițiilor europene în 

stagiunea precedentă.

CFR Cluj, penalizată 
drastic de UEFA

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj a remizat, 1-1, în 

partida amicală disputată 

în faţa celor de la Steaua 

Roşie Belgrad.

Formaţia antrenată de Dan 

Petrescu a jucat al doilea meci 

amical împotrica campioanei 

Serbiei, Steaua Roşie Belgrad, o 

trupă pe care tehnicianul cam-

pioanei a anunţat că nu şi-o do-

reşte la tragerea la sorţi din pre-

liminariile Champions League.

Sârbii au deschis primii sco-

rul în minutul 67 prin Savic, în 

ciuda faptului că în prealabil au 

avut mai multe ocazii de gol pe 

care doar intervenţiile lui Arla-

uskis le-a transformat în şuturi 

pe poartă. Vinicius avea să ega-

leze pentru CFR Cluj în minu-

tul 80 după o fază fi xă execu-

tată perfect de clujeni.

Duelul cu Steaua Roşie 

Belgrad a fost al doilea meci 

din cantonamentul de vară 

pentru CFR Cluj după victo-

ria cu 1-0 în faţa celor de la 

FC Orenburg. Campionii au 

trecut de formaţia rusă gra-

ţie unui gol marcat de mijlo-

caşul Damjan Djokovici.

Dan Petrescu a decis ca în 

meciul cu Steaua Roşie Belgrad 

să-i titularizeze pe Burcă şi Ron-

do, cei doi jucători fi ind proas-

păt achiziţionaţi în această va-

ră. În primul 11 al echipei şi-au 

făcut loc şi Sebastian Mailat, fot-

balist împrumutat sezonul tre-

cut la Gaz Metan Mediaş, pre-

cum şi tânărul Itu.

Echipa de start: Arlauskis – 

Peteleu, Burcă, Boli, Camora 

(cpt.), Costache, Itu, Bordeia-

nu, Culio, Mailat, Rondon

Rezerve: Jesus, Rus A., Ra-

du Andrei, Susic, Vinicius, Horj, 

Luis Aurelio, Petrila, Hoban, Ţu-

cudean, Păun, Djokovic, Deac

Antrenor: Dan Petrescu

CFR Cluj a scos un egal în amicalul 
cu Steaua Roşie Belgrad

CRISTIAN DULCA | 
antrenor 

„E un vis devenit 
realitate, sunt foarte 
fericit că m-am întors 
acasă după 7 ani! 
Ultima oară am fost 
în Liga 1, într-o 
perioadă cu mari 
probleme, cu multe 
difi cultăţi la echipă. 
Din fericire, acum este 
un club stabil, susţinut 
de autorităţi, de 
universităţi, există 
stabilitate fi nanciară, 
pot lucra într-un 
mediu extraordinar.“
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