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SĂNĂTATE

„E o chestiune de viaţă 
şi de moarte!”
Deputatul USR Emanuel Ungureanu îl tra-
ge de mânecă pe preşedintele Iohannis în 
scandalul CNAS. Pagina 3

EDUCAŢIE

Rezultatele titularizare: 
doar 7 note de 10 în Cluj
În judeţul Cluj, notele au variat de la 
1,40, până la 10.  Pagina 5

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

ACTUALITATE

UNTOLD se apropie cu pași repezi! Primăria anunță restricții de circulație.
Primăria municipiului 

Cluj-Napoca anunţă instituirea 
unor restricţii de circulaţie în 
zona stadionului Cluj Arena, 
cu ocazia desfăşurării la 
Cluj-Napoca a celei de-a V-a 
ediţii a Festivalului UNTOLD.

Astfel, municipalitatea anunţă:
– închiderea circulaţiei rutie-

re pe Aleea Stadion, din data de 
28 iulie a.c., ora 00:00, până în 
data de 7 august a.c., ora 04:30;

– închiderea circulaţiei ruti-
ere pe strada George Coşbuc, 
de la Splaiul Independenţei pâ-
nă la intersecţia cu str. Cardinal 
Iuliu Hossu, din data de 30 iu-
lie a.c., ora 00:00, până în data 
de 7 august a.c., ora 04:30;

– închiderea circulaţiei ru-
tiere (când situaţia o impune) 
pe Splaiul Independenţei de 
la podul Garibaldi până la in-
tersecţia cu str. G. Coşbuc, în 
perioada 24 – 30 iulie a.c. şi 
7-13 august, în intervalul orar 
23:30 – 04:30;

– restricţionarea secvenţială 
şi parţială a circulaţiei rutiere 
(când situaţia o impune), pe 
Splaiul Independenţei de la po-
dul Garibaldi până la intersec-
ţia cu str. G. Coşbuc (cu excep-
ţia CTP), în data de 24 iulie a.c., 
de la ora 00:00, până la ora 
23:30 şi din data de 7 august, 
ora 04:30, până în data de 9 au-
gust, ora 04:30;

– închiderea circulaţiei ruti-
ere (când situaţia o impune), pe 
Splaiul Independenţei de la po-
dul Garibaldi până la intersec-
ţia cu str. George Coşbuc (cu 
excepţia CTP) , din data de 25 
iulie a.c., ora 04:30, până în da-
ta de 29 iulie a.c., ora 00:00;

– închiderea circulaţiei ruti-
ere pe Splaiul Independenţei 
de la podul Garibaldi până la 
intersecţia cu str. George 
Coşbuc, în data de 29 iulie a.c., 
între orele 00:00 – 23:55.

– închiderea circulaţiei ru-
tiere pe Splaiul Independen-

ţei de la podul Garibaldi până 
la intersecţia cu Pod Napoca, 
din data de 30 iulie a.c., ora 
00:00, până în data de 7 au-
gust a.c., ora 04:30;

– pentru siguranţa partici-
panţilor şi buna desfăşurare a 
manifestării se interzice ac-
cesul pietonilor în zona Să-
lii Polivalente, a stadionului 
Cluj Arena şi în Parcul Cen-
tral „Simion Bărnuţiu”, pe-
rimetrul restricţionării acce-

sului fiind Aleea Stadion, str. 
George Coşbuc, de la inter-
secţie cu str. Cardinal Iuliu 
Hossu până la intersecţie cu 
Splaiul Independenţei, str. 
Cardinal Iuliu Hossu, Spla-
iul Independenţei, de la Pod 
Garibaldi până la Pod Napo-
ca, str. Cişmigiu şi str. Arany 
János de la numărul 17 până 
la numărul 21, din data de 30 
iulie a.c., ora 00:00 până în 
data de 7 august a.c., ora 7:00.
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Aproape 15.000 de absolvenţi de liceu şi-au depus până acum dosarele pentru studiile de licenţă, în timp 
ce alţi aproape 4.000 de absolvenţi de facultate doresc să urmeze programele de master ale UBB. Pagina 5

Emoții mari la admiterea la UBB!

Profesorii sunt obligaţi să prezinte la şcoală 
o adeverinţă că nu sunt agresori sexuali

Cât de „drug free”
a fost Electric Castle?
51 de petrecăreți, prinși cu droguri
Deși autoritățile s-au lăudat cu campaniile de prevenire, 
51 de festivalieri au fost prinși cu substanțe interzise. 
Ce a făcut Șuier? A dormit? Pagina 3
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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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CLUJ-NAPOCA

Primăria municipiului 

Cluj-Napoca se laudă 

că a demarat construcţia 

a nu mai puţin de 13 

parkinguri în cartiere 

şi în zona centrală. 

Patru dintre acestea 

vor fi  inaugurate în cur-

sul anului viitor.

Potrivit viceprimarului Dan 

Tarcea, în acest moment sunt 

patru parkinguri afl ate în con-

strucţie: trei în Mănăştur (Pri-

măverii nr. 8, Primăverii nr. 

20 şi parkingul Mogoşoaia nr. 

7-9), respectiv parkingul de 

pe strada Haşdeu. Cu toate că 

vor avea, în sfârşit, un loc un-

de să-şi lase maşinile în mod 

organizat, locuitorii celui mai 

mare cartier al oraşului se tem 

de zgomotul inevitabil care se 

crează odată cu construcţia 

acestor parkinguri.

„Aş vrea să fac câteva pre-

cizări (n.red. pentru cei ca-

re se plâng de poluare şi gă-

lăgie). În primul rând, nu-

mărul de maşini care vor fi  

parcate între blocuri nu va 

creşte, sunt maşinile care as-

tăzi parchează pe spaţiile ver-

zi, pe trotuare, pe alei, care 

blochează intrarea în scări. 

Numărul de maşini va fi  ace-

laşi, dar le punem într-un 

mod organizat, civilizat. Aco-

lo nu este un trafi c ca la 

parkingul de la Primărie, un-

de intră şi ies maşinile toată 

ziua, parchează doar cei ca-

re locuiesc în proximitate. Si-

gur, în perioada construcţiei 

o să fi e puţină gălăgie, noap-

tea nu se poate lucra pentru 

că deranjează, ziua la fel, va 

exista un disconfort până la 

fi nalizare”, a precizat Tarcea, 

într-o emisiune la Radio Ro-

mânia Cluj.

„Regenerare urbană” um-

fl ă preţurile apartamentelor?

Viceprimarul este ferm 

convins că, odată cu ridica-

rea celor patru noi parkin-

guri plănuite pentru vara 

anului viitor, cetăţenii se vor 

putea bucura de mai multe 

spaţii verzi, dar şi de condi-

ţii „civilizate” pentru a-şi lă-

sa maşinile.

„Cel mai lung termen es-

te august 2020, pentru parkin-

gul de pe str. Haşdeu, cele-

lalte sunt fazate până în lu-

na august a anului viitor. În 

urma PUZ-urilor de regene-

rare urbană, spaţiul verde va 

creşte. Să nu uităm că aces-

te parkinguri au fost constru-

ite pe platformele de garaje, 

care erau folosite pentru al-

te scopuri. Ţineau tot felul 

de murături, mobilă veche, 

nu maşina!”, mărturiseşte 

viceprimarul.

Mai mult decât atât, Dan 

Tarcea susţine că valoarea lo-

cuinţelor din preajma parkin-

gurilor va creşte instant. Aces-

ta crede că cel mai mult vor 

avea de câştigat mămicile şi co-

piii, care nu vor mai fi  nevoiţi 

să facă slalom printre maşini-

le parcate pe alei şi trotuare.

„Pe str. Primăverii nr. 8 să-

păturile sunt mai largi pen-

tru că subsolul este mai ma-

re decât partea care vine la 

suprafaţă, dar va fi  replantat 

spaţiul verde pe o suprafaţă 

mai mare. Cu siguranţă, le va 

creşte preţul imobilelor, vor 

avea unde să parcheze maşi-

nile, iar aleile vor fi  libere, 

astfel încât să se plimbe şi 

mămicile cu căruciorul”, a 

precizat Tarcea.

Disconfortul construcţiei 
de parkinguri la Cluj, 
răsplătit financiar?
Viceprimarul Dan Tarcea: „Preţul apartamentelor va creşte!”

În acest moment în Cluj patru parkinguri sunt în diferite faze de construcție construcţie

DAN TARCEA | viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca

 „Peste tot unde se construiesc parkinguri se face 
PUZ-ul de regenerare urbană, este o reglementare 
obligatorie prin PUG. Mai este un PUZ și în cartierul 
Gheorgheni, 32 de ha, care va însemna creșterea 
calității spațiilor verzi și creșterea calității vieții 
oamenilor care locuiesc în proximitate!“

BĂIŞOARAV i bil °/ ° V i bil

Un zbor al companiei Blue 

Air a decolat cu întârziere, 

marţi dimineaţă, de la 

Cluj-Napoca, fi ind nevoit 

să se întoarcă apoi pe 

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj (AIAIC) 

din motive tehnice. 

Avionul trebuia să deco-

leze marţi, la ora 07:30, dar 

potrivit fl ightradar24.com,  a 

plecat abia la 09:38. Aerona-

va a efectuat apoi o mane-

vră de întoarcere în zona Bu-

zău, afl at la o altitudine de 

7,62 km, şi s-a întors pe Ae-

roportul Cluj, unde pasage-

rii au fost debarcaţi în sigu-

ranţă. „Avionul Blue Air ca-

re a decolat spre Constanţa 

a revenit pe Aeroportul Cluj 

din motive tehnice. 163 de 

pasageri au aterizat cu bine”, 

a confi rmat, pentru Monito-

rul de Cluj, directorul general 

al AIAIC, David Ciceo.

Zbor cu emoţii 
pentru 163 de pasageri

Un bărbat a legat un câine 

şi a început să îl tragă cu 

forța spre maşină în carti-

erul Mărăşti. 

Întreaga scenă a fost 

oprită de mai multe per-

soane care au observat in-

cidentul de marţi, de pe 

strada Grădinarilor. „Un 

domn trăgea un câine du-

pă maşină şi a fost oprit de 

două persoane înainte să 

ajung eu. (...) Câinele abia 

respira şi era plin de sân-

ge în gură, cu o funie era 

strâns de gât”, a declarat 

un martor, potrivit stiride-

cluj.ro. Poliţiştii clujeni au 

deschis un dosar penal pe 

numele bărbatului.

Cruzime fără margini 
în cartierul Mărăşti

Primăria municipiului Dej 

organizează, în perioada 

25-28 iulie, Zilele 

Municipiului Dej şi 

Festivalul Culturii Populare 

Someşene „SAMVS”. 

Evenimentul va fi  marcat 

de activităţi cultural-artisti-

ce pentru toate vârstele. Ast-

fel, nume mari ale muzicii 

româneşti, precum Feli, Pho-

enix sau Inna vor urca pe 

scenă pe parcursul celor pa-

tru zile de sărbătoare de pe 

malul Someşului. Sâmbătă, 

în Sala Mare a Primăriei mu-

nicipiului Dej, de la ora 

13:00, vor fi  celebrate „Nun-

ţile de aur”, ziua fi ind pre-

sărată apoi cu un concert de 

fanfară, urmat de un spec-

tacol folcloric. Duminică, de 

la ora 18:00, după mesajul 

primarului municipiului Dej, 

Costan Morar, vor urca pe 

scenă pentru a susţine re-

citaluri o serie de artişti de 

muzică populară, printre 

care Vlăduţa Lupău, Ionuţ 

Fulea sau Angela Rusu. Zi-

lele Dejului şi Festivalul 

Culturii Populare Someşe-

ne „SAMVS” (ediţia a 

XLII-a) se vor încheia, du-

minică, prin tradiţionalul 

foc de artifi cii.

Phoenix şi Inna, 
cap de afiş la Zilele Dejului
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Efectivele din cadrul 

Grupării de Jandarmi 

Mobile „Ştefan Cicio-Pop” 

Cluj-Napoca, având în 

sprijin efective din cadrul 

Grupării de Jandarmi 

Mobile Târgu-Mureş, au 

fost prezente cu un total 

de peste 760 de jandarmi 

pe întreaga durată a festi-

valului Electric Castle.

Jandarmii au constatat un 

număr de 29 de infracţiuni, 

27 dintre acestea fi ind pen-

tru deţinere ilegală de sub-

stanţe interzise în conformi-

tate cu prevederile Legii 

143/2000, o infracţiune de 

furt şi una de distrugere. Un 

număr de 19 sancţiuni con-

travenţionale au fost aplica-

te la Legea nr.61/1991 repu-

blicată pentru sancţionarea 

faptelor de încălcare a unor 

norme de convieţuire socia-

lă, a ordinii şi liniştii publi-

ce, se arată într-un comuni-

cat al Inspectoratului de Jan-

darmi Judeţean Cluj.

La rândul lor, poliţiştii au 

luat măsuri ferme pentru a 

menţine un climat de sigu-

ranţă atât în incinta festiva-

lului, cât şi în proximitatea 

acestuia. Participanţii la fes-

tival au fost întâmpinaţi de 

poliţişti de prevenire cu re-

comandări, sfaturi şi experi-

mente menite să ajute la răs-

pândirea gradului de conşti-

entizare cu privire la efecte-

le nocive ale consumului de 

substanţe interzise şi alcool.

Astfel, în cele cinci zile de 

festival, poliţiştii din cadrul 

Inspectoratului de Poliţie Ju-

deţean (IPJ) Cluj şi cei din ca-

drul Brigăzii de Combatere a 

Criminalităţii Organizate (BC-

CO) au constatat 54 de fapte 

penale. 51 dintre acestea vi-

zează încălcări ale Legii 

143/2000 privind prevenirea 

şi combaterea trafi cului şi con-

sumului ilicit de droguri.

Peste 860 de persoane au 
primit asistenţă medicală

Pe linie contravenţională, 

poliţiştii au constatat 107 aba-

teri de la legislaţia în vigoa-

re. Dintre acestea, 81 au fost 

aplicate pentru încălcări ale 

legislaţiei rutiere în conformi-

tate cu prevederile OUG 

195/2002, celelalte fi ind apli-

cate pentru încălcări ale legis-

laţiei privind comerţul, ordi-

nea şi liniştea publică ş.a. De 

asemenea, ca măsuri comple-

mentare, au fost reţinute 16 

permise de conducere şi 9 cer-

tifi cate de înmatriculare.

Inspectoratul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă „Avram I-

ancu” al judeţului Cluj a 

monitorizat şi tipurile de 

risc aflate în domeniul de 

competenţă pe timpul des-

făşurării festivalului de mu-

zică electronică şi a asigu-

rat răspunsul operativ în ca-

zul situaţiilor de urgenţă. 

Astfel, în cele cinci zile ale 

festivalului, personalul ISU 

şi SMURD Cluj a acordat 

prim ajutor calificat şi asis-

tenţă medicală de urgenţă 

unui număr de 868 de per-

soane, din care 12 persoa-

ne au fost transportate la u-

nităţile spitaliceşti.

În mod îngrijorător, com-

parativ cu ediţia 2018 a fes-

tivalului, numărul solicită-

rilor medicale a înregistrat 

o creştere de peste un sfert 

(27%). Pe linia situaţiilor 

de urgenţă nu au fost în-

registrate evenimente deo-

sebite, în timp ce aspecte-

le constatate de inspecto-

rii de prevenire, ca urma-

re a controalelor specifice 

efectuate, atât în perime-

trul festivalului, cât şi în 

zonele adiacente, au fost 

remediate pe loc.

Bilanţ alarmant după Electric Castle 2019. Zeci de tineri prinşi 
cu droguri, sute de persoane au primit îngrijiri medicale.

Deputatul clujean 

Emanuel Ungureanu îl 

îndeamnă pe preşedintele 

României, Klaus Iohannis, 

să convoace Consiliul 

Suprem de Apărare a Ţării 

(CSAT) pentru a rezolva în 

regim de urgenţă proble-

ma cardurilor de sănătate.

Platforma online care gesti-

onează cardurile naţionale de 

sănătate este blocată de peste 

trei săptămâni. „Oamenii mor 

oricum, şi cu, şi fără sistem”, 

a fost răspunsul cinic al Casei 

Naţionale de Asigurări de Să-

nătate (CNAS), în timp ce atât 

medicii, cât şi pacienţii au ajuns 

într-o situaţie disperată.

Conform Legii, medicii nu 

pot să efectueze niciun fel de 

operaţiuni medicale fără să le 

înregistreze prin cardul naţi-

onal de sănătate, dar sunt de 

multe ori „obligaţi” de situa-

ţie, în contextul în care unii 

pacienţi sunt în stare gravă, 

ori au nevoie urgentă de re-

ţete sau trimiteri către medi-

cii specialişti.

„Deoarece problema din 

CNAS este una de siguranţă 

naţională, solicit expres preşe-

dintelui Klaus Iohannis să con-

voace CSAT pentru a rezolva 

problema cardurilor de sănă-

tate. Mi se pare inadmisibil că 

nu se întruneşte CSAT în con-

diţiile în care o componentă a 

acestui sistem informatic este 

în responsabilitatea Serviciu-

lui de Telecomunicaţii Specia-

le (STS). De asemenea, con-

form Legii, SRI are responsa-

bilităţi directe în supraveghe-

rea sistemului de sănătate şi 

funcţionarea acestuia!”, a 

punctat deputatul USR.

Propunerea Ministerului, 
o „ciorbă reîncălzită” 
respinsă de Boc

În cursul zilei de luni, pre-

mierul Viorica Dăncilă a 

anunţat că îl va demite, marţi, 

pe preşedintele CNAS, 

Răzvan Vulcănescu, dacă 

acesta nu îşi va da singur 

demisia. Cu fostul purtător 

de cuvânt al CNAS, Daniel 

Osmanovici, iar acum şi cu 

Vulcănescu pe făraş, Dănci-

lă a cerut Ministerului Sănă-

tăţii o nouă soluţie pentru 

conducerea Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate.

Astfel, propunerea Minis-

terului pentru şefi a CNAS es-

te Vasile Ciurchea, fost preşe-

dinte CNAS, anchetat de DNA 

pentru abuz de serviciu pri-

vind nereguli la licitaţiile pen-

tru sistemul informatic. Ciur-

chea a demisionat de la şefi a 

CNAS la fi nalul lunii martie 

2016 din motive personale, fi -

ind instalat în funcţie în iunie 

2014, prin decizia premieru-

lui de atunci, Victor Ponta. El 

a mai fost preşedinte al CNAS 

şi între februarie 2007 – ianu-

arie 2009, atunci când a fost 

înlocuit de Irinel Popescu, prin 

decizia fostului premier Emil 

Boc, actualul primar al muni-

cipiului Cluj-Napoca.

Ungureanu vrea demisii 
şi în cadrul SRI

Emanuel Ungureanu nu se 

mulţumeşte însă doar cu în-

lăturarea lui Răzvan Vulcă-

nescu şi vrea mai mult de a-

tât: „capul” celor responsa-

bili din cadrul Serviciului Ro-

mân de Informaţii (SRI).

„Vreau să ştiu cine este 

responsabilul din SRI care nu 

răspunde cu capul pentru că, 

timp de 20 de zile, acest sis-

tem nu funcţionează... de 

fapt nu funcţionează din 2015! 

(...) Această solicitare o fac 

expres, am făcut-o de nenu-

mărate ori. Dincolo de poli-

tică, vorbim de chestiuni de 

viaţă şi de moarte! Acesta ar 

trebui să fi e rolul preşedinte-

lui în situaţii de acest gen, în 

care capul lui Vulcănescu nu 

rezolvă problema.

Problema este de ordin teh-

nic, care ţine şi de corupţie: 200 

milioane de euro au fost arun-

caţi într-un sistem informatic 

care nu a mers niciodată. Din 

2015 până astăzi nu am auzit 

să se convoace CSAT pentru o 

chestiune de siguranţă naţio-

nală, este chinul unor medici 

de familie care s-au transfor-

mat în birocraţi, contabili, in-

formaticieni în loc să asigure 

asistenţa primară pentru paci-

enţi”, a punctat deputatul clu-

jean, vicepreşedinte al Comisi-

ei pentru sănătate şi familie din 

cadrul Camerei Deputaţilor.

„E o chestiune de viaţă şi de moarte!”
Deputatul USR Emanuel Ungureanu îl trage de mânecă pe președintele Iohannis în scandalul CNAS

Platforma online care gestionează cardurile naţionale de sănătate este blocată. Medicii, cât şi pacienţii au ajuns într-o situaţie disperată

EMANUEL 
UNGUREANU | 
deputat USR

 „Iohannis ar trebui să 
convoace de Urgență, 
Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării! 
Blocarea sistemului 
informatic la Casa 
Națională de 
Asigurări este o 
chestiune de 
siguranță națională! 
Printre instituțiile care 
gestionează extrem 
de prost această 
situație se numără 
Serviciul de 
Telecomunicații 
Speciale(STS). Medicii 
de familie și așa 
umiliți în ultimul hal 
sunt la capătul 
puterilor! Încetați 
bătaia de joc!“

ASISTENȚĂ 
MEDICALĂ

860
de persone au avut 
nevoie de asistență 
medicală de urgență

12
au fost transportate 
la unitățile spitalicești
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Toţi profesorii, medicii pedi-

atri, de familie sau specialiş-

tii care intră în contact cu 

copiii, precum şi actorii de 

la teatrele de copii, animato-

rii de la petreceri, antrenorii 

de la cluburile sportive, psi-

hologii şi oricine lucrează 

cu copii sunt obligaţi, din 20 

iulie, să prezinte la locul de 

muncă un „certifi cat de 

integritate comportamenta-

lă“ care confi rmă că nu sunt 

agresori sexuali, potrivit 

adevărul.ro. Asta pentru că 

a intrat în vigoare Legea 

118/2019 privind „Registrul 

naţional automatizat cu pri-

vire la persoanele care au 

comis infracţiuni sexuale“.

Certifi catul de integritate

Certifi cat de integritate com-

portamentală este, potrivit le-

gii, documentul eliberat per-

soanelor fi zice, care atestă lip-

sa înscrierilor în Registru sau, 

după caz, datele înscrise în Re-

gistru cu privire la acestea.

La articolul 16 al legii scrie 

că persoana fi zică poate obţine 

propriul certifi cat de integritate 

comportamentală în aceleaşi 

condiţii în care poate obţine un 

certifi cat cazier judiciar. Certifi -

catul de integritate comporta-

mentală este valabil 6 luni de 

la data eliberării. Modelul cer-

tifi catului de integritate compor-

tamentală se stabileşte prin ho-

tărâre a Guvernului. (n.r. nu 

există în acest moment o HG 

pentru acest model)

În art. 18, alineatul 1 al le-

gii se precizează că “institu-

ţiile din sistemul de învăţă-

mânt, sănătate sau protecţie 

socială, precum şi orice enti-

tate publică sau privată a că-

rei activitate presupune con-

tactul direct cu copii, persoa-

ne în vârstă, persoane cu diza-

bilităţi sau alte categorii de 

persoane vulnerabile ori care 

presupune examinarea fi zică 

sau evaluarea psihologică a 

unei persoane au obligaţia de 

a solicita persoanelor cu care 

încheie raporturi de muncă, 

contracte de voluntariat sau 

alte asemenea raporturi pre-

zentarea certifi catului de in-

tegritate comportamentală.

Şi cei care sunt deja 
angajaţi trebuie prezinte 
certifi catul

Certifi catul acesta se obţi-

ne tot de la Poliţie, din ace-

leaşi locuri în care se poate 

obţine şi certifi catul de cazi-

er judiciar.

Legea a fost iniţiată şi sus-

ţinută de către deputata inde-

pendentă Oana Bîzgan. Aceas-

ta a declarat, potrivit sursei ci-

tate că „cei care deja sunt an-

gajaţi pot merge oricând, pen-

tru că nu există o limită de timp 

să obţină această adeverinţă 

care trebuie adăugată la dosa-

rul lor de la Resurse umane. 

Poliţiştii de la Cazier au fost 

deschişi şi mi-au spus că s-au 

pregătit, îi aşteaptă pe oameni 

să vină să ceară adeverinţele. 

Mă aştept ca persoanele care 

au condamnări pentru agresi-

une sexuală să nu mai fi e an-

gajate în domenii care implică 

lucrul cu copii, cu victime ale 

violenţei, spre exemplu. Este 

important ca cei care au fost 

condamnaţi pentru astfel de 

fapte să nu mai poată avea ac-

ces. Totodată, aşa putem pre-

veni recidiva. Cei care au con-

damnări pentru agresiune se-

xuală se pot angaja în orice al-

te domenii, dar nu acolo unde, 

practic, ar avea victima la mâ-

na lor. Între victimă şi agresor 

ar exista o poziţie de dominan-

ţă, de forţă. Abuzurile asupra 

copiilor, spre exemplu, sunt tre-

cute mai mereu sub tăcere din 

cauza acestei poziţii. În toate 

zonele din ţară, poliţiştii fac 

eforturi foarte mari pe această 

categorie de agresori, a prădă-

torilor sexuali şi mă aştept că 

Registrul infractorilor sexuali 

să-i ajute pe poliţişti să colabo-

reze între ei. Eu le sunt recu-

noscătoare pentru că şi-au do-

rit să aibă un rol activ în asta“.

În România sunt peste 

234.647 de cadre didactice, po-

trivit INS. Cele mai multe în în-

văţământul primar şi gimnazi-

al – 115.440, urmate de cele 

din licee – 53.835. 

Dascălii, obligaţi să prezinte 
la şcoală o adeverinţă 
că nu sunt agresori sexuali

Numărul comenzilor onli-

ne pentru mâncare s-a 

dublat în luna iunie, com-

parativ cu începutul anu-

lui, topul oraşelor fi ind 

condus de Bucureşti, 

urmat de Cluj, reiese din-

tr-o analiză realizată de 

către o platformă de 

comenzi online.

Conform datelor centrali-

zate, cele mai comandate pre-

parate pe platforma de co-

menzi online, în primul se-

mestru al anului 2019, au fost 

preponderent din bucătăria 

internaţională, iar în topul 

preferinţelor românilor prime-

le cinci locuri sunt ocupate 

de burgeri, ciorba de văcuţă, 

pizza, pacheţelele de primă-

vară şi plăcinta de vişine.

De asemenea, Bucureştiul 

se afl ă pe primul loc în clasa-

mentul oraşelor în care s-au 

realizat cele mai multe co-

menzi, urmat de Cluj-Napo-

ca şi Timişoara.

În ceea ce priveşte cea mai 

mare comandă din perioadă 

analizată, aceasta a fost efec-

tuată în Cluj-Napoca, în va-

loare de 1.349,5 lei, şi a in-

clus 13 meniuri Pizza 2+2 

Gratis XL.

În primele trei luni ale 

anului 2019, numărul resta-

urantelor noi listate pe plat-

formă a crescut, în medie, 

cu peste 132%, comparativ 

cu aceeaşi perioadă din 2018. 

Numai în luna iunie, numă-

rul restaurantelor este cu 

aproape 50% mai mare faţă 

de începutul anului, preci-

zează sursa citată.

La capitolul modalităţi de 

plată preferate de către clien-

ţii foodpanda în prima parte 

a anului, 77% dintre aceştia 

au ales să plătească cash, iar 

restul de 23% au achitat co-

menzile online.

Pe parcursul primului se-

mestru, în medie aproximativ 

trei sferturi (75%) dintre co-

menzi au fost plasate online, 

în creştere cu 12% compara-

tiv cu aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut.

Clujenii comandă 
tot mai mult 
mâncare online

Copiii visează mai degrabă 

să devină Vloggeri, decât 

astronauţi, în SUA şi în 

Marea Britanie, potrivit 

unui studiu realizat de pro-

ducătorul de jucării Lego. 

Răspunsurile au variat, 

însă, în funcţie de ţara de 

provenienţă a copiilor, no-

tează Profi t.ro., care preia 

studiul de la CNBC. Peste ju-

mătate dintre cei chestionaţi 

din China au spus că vor să 

fi e astronauţi.

În China, topul celor mai 

dorite cariere de către copii: 

Astronaut, Profesor, Muzici-

an, Atlet profesionistVlogger 

/ YouTuber.

Carierele cele mai dorite 

de copiii din SUA şi Marea 

Britanie: Vlogger/YouTuber, 

Profesor, Atlet profesionist, 

Muzician, Astronaut.

Copiii visează mai degrabă să devină 
vloggeri şi profesori, decât astronauţi
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Elevii români au dus tricolo-

rul pe cea mai înaltă treaptă 

a podiumului la Olimpiada 

de matematica desfăşurată 

în Marea Britanie.

Elevii români au obţinut o 

medalie de aur, două de argint 

şi trei de bronz la a 60-a edi-

ţie a Olimpiadei Internaţiona-

le de Matematică (OIM), des-

făşurată de pe 10 iulie până pe 

22 iulie, la Bath (Marea Brita-

nie), informează Ministerul 

Educaţiei Naţionale (MEN).

Medalia de aur a fost cu-

cerită de Edis Memiş (Liceul 

Internaţional de Informatică 

din Constanţa), rezultat care 

îi asigură clasarea între cei 

mai buni 15 elevi-matemati-

cieni din lume.

Medaliile de argint au fost 

obţinute de Sergiu-Ionuţ No-

vac (Liceul Teoretic "Coriolan 

Brediceanu" din Lugoj) şi Se-

bastian-Mihai Şimon (Liceul 

Internaţional de Informatică 

din Bucureşti).

Tudor-Darius Cardaş (Co-

legiul Naţional "A.T. Laurian" 

din Botoşani), Andrei-Theo-

dore Mărginean şi Nguyen 

Tran-Bach (ambii de la Lice-

ul Internaţional de Informati-

că Bucureşti) au fost recom-

pensaţi cu medalii de bronz.

Delegaţia României a fost 

condusă de conf. univ. dr. Că-

tălin-Liviu Gherghe (Facultatea 

de Matematică şi Informatică a 

Universităţii din Bucureşti – le-

ader) şi însoţită de conf. univ. 

dr. Mihai Chiş (Facultatea de 

Matematică şi Informatică a U-

niversităţii de Vest din Timişoa-

ra – deputy leader), prof. univ. 

dr. Radu Gologan (preşedintele 

Societăţii de Ştiinţe Matematice 

din România – observator şi 

membru al Consiliului de Con-

ducere OIM) şi Lucian Ţurea 

(Facultatea de Matematică şi In-

formatică a Universităţii din Bu-

cureşti – observator).

„Acest palmares excelent 

a fost reuşit în condiţiile în 

care echipa României din acest 

an este una din cele mai 'ti-

nere' din istoria participării 

ţării noastre, patru dintre olim-

pici fi ind la prima prezenţă 

într-un concurs internaţional 

de seniori de un asemenea ni-

vel”, precizează MEN.

Olimpiada Internaţională de 

Matematică este cea mai presti-

gioasă competiţie dintre olimpi-

adele internaţionale consacrate 

ştiinţelor. A fost lansată în 1959 

la iniţiativa Societăţii de Ştiinţe 

Matematice din România, fi ind 

organizată la Braşov, într-o for-

mulă ce a inclus şapte state. În 

total, România a găzduit Olim-

piada Internaţională de Mate-

matică de şase ori, ultima oară 

anul trecut, la Cluj-Napoca, ara-

tă sursa citată

6 medalii obţinute de elevii români 
la Olimpiada de matematică

Numărul candidaţilor 

care şi-au depus dosarele 

în prima săptămână de 

admitere la Universitatea 

Babeş-Bolyai este mai 

mare decât cel înregistrat 

în întreaga perioadă de 

înscrieri din anul 2018.

Aproape 15.000 de absol-

venţi de liceu şi-au depus pâ-

nă acum dosarele pentru stu-

diile de licenţă, în timp ce alţi 

aproape 4.000 de absolvenţi 

de facultate doresc să urmeze 

programele de master ale UBB.

Cea mai căutată facultate 

este Facultatea de Ştiinţe Eco-

nomice şi Gestiunea Afaceri-

lor, unde au fost depuse 2.689 

de dosare pentru studiile de li-

cenţă cu frecvenţă, urmată de 

Facultatea de Matematică şi In-

formatică – cu 1.821 de dosa-

re pentru studiile de licenţă la 

zi, Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţele Educaţiei – cu 1.395 

de dosare depuse, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Administra-

tive şi ale Comunicării, unde 

au fost depuse 1.173 de dosa-

re de înscriere, respectiv Facul-

tatea de Drept, care are aproa-

pe 1.020 de candidaţi.

În ceea ce priveşte înscrieri-

le pentru învăţământul la distan-

ţă, prima poziţie este ocupată de 

Facultatea de Psihologie şi Ştiin-

ţe ale Educaţiei – cu 553 de do-

sare depuse, urmată de Faculta-

tea de Ştiinţe Economice şi Ges-

tiunea Afacerilor – 319 de dosa-

re şi Facultatea de Ştiinţe Politi-

ce, Administrative şi ale Comu-

nicării – 161 de candidaţi.

Cele mai căutate speciali-

zări de master sunt cele ale 

Facultăţii de Ştiinţe Economi-

ce şi Gestiunea Afacerilor, un-

de au fost depuse 1.066 de 

dosare, urmate de cele ale fa-

cultăţilor de Psihologie şi Şti-

inţe ale Educaţiei – 689 de do-

sare, Facultatea de Ştiinţe Po-

litice, Administrative şi ale 

Comunicării – 410 dosare.

Universitatea Babeş-Bolyai 

oferă, pentru anul universitar 

2019-2020, un număr de 4.975 

de locuri bugetate destinate ab-

solvenţilor de liceu, peste 9.400 

de locuri în regim cu taxă şi 

2.700 de locuri pentru învăţă-

mânt la distanţă pentru studii 

universitare de nivel licenţă. 

Din locurile bugetate, 60 sunt 

locuri speciale alocate pentru 

candidaţii de etnie rromă, 170 

sunt destinate absolvenţilor de 

licee situate în mediul rural, 

177 se alocă domeniilor prio-

ritare, în timp ce alte 100 de lo-

curi au fost alocate etnicilor ro-

mâni din afara graniţelor ţării.

La nivel master, UBB scoa-

te la concurs, pentru anul uni-

versitar 2019-2020, un număr 

3.375 de locuri la buget şi 6.106 

de locuri la taxă. Un număr de 

262 dintre locurile bugetate 

sunt alocate domeniilor priori-

tare, alte 25 locuri sunt desti-

nate studenţilor rromi, iar 51 

sunt destinate etnicilor români 

din afara graniţelor ţării.

Perioada de admitere pen-

tru noul an universitar este 

cuprinsă între 16 şi 31 iulie 

2019, iar informaţiile comple-

te cu privire la procesul de 

admitere pot fi  consultate ac-

cesând link-ul https://admi-

tere.ubbcluj.ro/ro/.

Numărul candidaţilor la UBB, 
în creştere faţă de anii trecuţi

Acestea sunt primele 

rezultate de la examenul 

de titularizare 2019, iar 

profesorii nemulţumiţi 

de notele primite 

pot să depună contestaţii.

Peste 4.000 de posture 
scoase la concurs

Peste 23.000 de profesori 

s-au prezentat la examenul de 

titularizare de săptămâna tre-

cută, concurând pe 4.319 pos-

turi scoase la concurs de Mi-

nister. Noutatea pe care a 

adus-o anul acesta examenul 

de angajare pe perioadă ne-

determinată într-o şcoală a 

fost intrarea în proba scrisă a 

celor mai mulţi absolvenţi de 

facultate din promoţia curen-

tă, din ultimii 9 ani.

Titularizarea este angaja-

rea într-o şcoală, pe o perioa-

dă nedeterminată. Pentru a se 

titulariza – deci pentru a se 

angaja pe o perioadă nedeter-

minată – profesorii trebuie să 

obţină minimum nota 7 atât 

la examenul scris, cât şi la in-

specţia la clasă în profi lul pos-

tului. Pentru a deveni supli-

nitor – deci pentru angajarea 

pe perioadă determinată – 

candidaţii trebuie să obţină 

minimum nota 5 atât la pro-

ba scrisă, cât şi la inspecţie.

La Cluj, note 
mici şi note mari

În judeţul Cluj, notele au 

variat de la 1,40, până la 10. 

Majoritatea notelor mici au 

fost ale profesilor care predau 

la învăţământul profesional, 

care predau arte plastice, e-

ducaţie fi zică şi sport sau e-

ducaţie muzicală.

Cea mai mică notă la titu-

larizare a fost însă a unui pro-

fesor de educaţie şi fi zică de 

sport, 1,30, urmată de nota 

unei colege care predă ace-

eaşi materie, adică 1,40. No-

ta 1,60 a fost destul de popu-

lară şi în rândul profesorilor 

de sport, dar şi ai celor de fi -

zică. O profesoară de educa-

ţie plastică din Câmpia Turzii 

a luat nota 2.45, iar o profe-

soară de biologie din Răscruci, 

comuna Bonţida, a luat nota 

2.80 la examen.

Cele mai mari note au fost 

luate la educaţie civică şi e-

ducaţie socială, religie şi bio-

logie şi limba română.

În tot judeţul Cluj au fost 7 

note de 10, trei dintre ele lua-

te de profesori de religie, do-

uă de profesori de educaţie ci-

vică şi educaţie social, una la 

geografi e şi una la biologie.

Următoarea notă a fost 9,90, 

pe care a a primit-o un profe-

sor de biologie. La educaţie 

civică a fost luată o altă notă 

mare, anume 9.85.

Contestaţiile

Contestaţiile la titulariza-

re se depun începând de as-

tăzi, la sediile inspectorate-

lor şcolare, prevede proce-

dura aprobată de Ministerul 

Educaţiei. Profesorii care au 

participat la examenul de an-

gajare pe perioadă nedeter-

minată într-o şcoală (exame-

nul de titularizare) au afl at 

astăzi primele rezultate. Pes-

te 23.000 de profesori au par-

ticipat la examenul scris de 

titularizare, pentru a candi-

da pe 4.319 de posturi de 

educatoare, învăţătoare şi 

profesori scoase la concurs 

de Ministerul Educaţiei. Pro-

fesorii nemulţumiţi de note-

le de la titularizare pot să 

depună contestaţie.

Contestaţiile la titularizare 

se depun la sediile inspecto-

ratelor şcolare, până miercuri, 

24 iulie la ora 15:00.

În urmă cu un an, procen-

tul de promovare (rata note-

lor de 7 şi peste 7) a exame-

nului de titularizare, după so-

luţionarea contestaţiilor, a fost 

de 49,71, cu 2,32 puncte pro-

centuale mai mare decât îna-

inte de contestaţii. Numărul 

mediilor de 10 a crescut în 

2018, după contestaţii, la 124 

– de la 121 înregistrate inițial.

S-au afişat rezultatele de la titularizare. 
Doar 7 note de 10 în tot judeţul Cluj!
Rezultatele de la examenul de titularizare s-au afişat pe site-ul dedicat titularizare.edu.ro

În judeţul Cluj, notele au variat de la 1,40, până la 10
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând în Gherla apartament cu 
2 camere zona autogării. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
telefon 0748-237410. (6.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând în Turda, casă și grădină 
mare, suprafaţa totală 1400 mp, 
parţial pantă, zona Romana, liniș-
tită, cu toate utilităţile, asfalt, ac-
ces ușor spre centru și autostradă. 
Informaţii la tel. 0722-353810 
sau 0745-605924. (7.7)

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

TERENURI

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

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

¤ 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. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Caut loc de muncă în dome-
niul alimentaţiei publice, pe 
postul de BUCĂTĂREASĂ, res-
ponsabilă, pricepută, îndemă-
natică. Ofer și cer seriozitate 
maximă. Pentru oferte vă rog 
apelaţi 0758-356073.

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

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

SERVICII

¤ Clujean serios caut de lucru cu 
ziua, sau execut zugrăveli în la-
vabil, plachez în polistiren, re-
par șpaleţi, vopsesc în ulei pe 
lemn, fi er, trag glet. Ofer calita-
te, seriozitate maximă. Cei inte-
resaţi mă pot contacta la 
0749-974302. (7.7)

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. (6.15)

¤ 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. (7.7)

¤ 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.

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

¤ 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. (6.7)

¤ Vând cuptor electric nou, ru-
sesc, reșou electric nou, mare, fă-
cut la comandă, la preţuri negoci-
abile. Informaţii la 0264-590688, 
seara. (6.7)

¤ 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. Infor-
maţii suplimentare la telefon 0264- 
424005 sau 0745-300323. (6.7)

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 calcu-
lator , dim. 70 x 130 x 86 cm, cu-
loare combinaţie wenge și stejar 
auriu, stare perfectă, preţ 250 
RON/buc., și raft de bibliotecă cu 
dulap pentru acte, cu 3 rafturi și cu 
dulap cu 2 uși în partea de jos (cu 
etajere interioare), cu chei, dim. H 
â 205 cm, L â 90 cm, adâncime 
40 cm, culoare wenge cu stejar 
auriu, stare impecabilă, preţ 350 
RON. Cele 3 piese de mobilier 
sunt ideale pentru agenţii de tu-
rism, agenţie imobiliară sau alte 
activităţi 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. (6.7)

¤ Vând canapea de două persoane 
și 2 două fotolii. Relaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând roiuri de albine, familii 
de albine și polen. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând geamuri și uși din de-
molarea unei case. Informaţii 
suplimentare la telefon 
0264-424005 sau 
0745-300323. (6.7)

¤ 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. (6.7)

PIERDERI

¤ EXCLUSIV REZIDENŢIAL S.R.L.-D 
cu sediul în Municipiul Cluj-Napo-
ca, str. Remenyik Sandor, nr.4D, 
jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. 
CLUJ sub nr. 
J12/2502/30.06.2016, C.U.I. 
36264860, pierdut certifi cat con-
statator emis la data de 
30.06.2016, emis în baza eliberat 
in baza declaraţiei înregistrată 
sub nr.50809/29.06.2016. îl de-
clar nul.

¤ S.C. TURTTEL ENTERPRISES 
S.R.L., C.U.I. 39638510, 
J12/3156/2018, pierdut Certifi -
catul de Inregistrare. Se declară 
nul.
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE MEDIU
A.P.M. Cluj anunţă publicul interesat că planul/programul 

"Elaborare PUZ pentru construire creşă", în municipiul 
Câmpia Turzii, str. Petru Rareș, nr.5, jud. Cluj, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 

adoptare fără aviz de mediu, titular: EPARHIA 
REFORMATĂ DIN ARDEAL, mun. Cluj-Napoca, str. I.C. 
Brăteanu, nr.51, judeţul Cluj.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bl.9B, cod 400609, ţel. 0264 412914, fax: 0264 410716, 
e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vi-
neri, între orele 9.00-14.00, în termen de 10 zile calenda-
ristice de la data apariţiei anunţului.

ERATĂ

Referitor la CONVOCATORUL solicitat de S.C. SAMUS 
TEC S.A. și publicat în cotidianul Monitorul de Cluj, în edi-
ţia din 19.07.2019, textul de la:

Pct. 2 – ultimul alin.
”- C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

METALICPLAS ACTIV S.A.“
se înlocuiește cu:
”- C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

SAMUS TEC S.A.“
şi Pct. 3 ultimul alin.:
”- C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

METALICPLAS ACTIV S.A.“
se înlocuieşte cu:
”- C.F. nr. 51430 nr. Top 1843 Dej – proprietatea S.C. 

SAMUS TEC S.A.“

ANUNŢ DE MEDIU
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 

interesat că: "Elaborare PUZ - conform Legii nr.350/2001 
cu modifi cările şi completările ulterioare“, din mun. Cluj-
Napoca, str. Borhanciului, f.n., jud. Cluj, titular: ERDELYI 
ADRIANA GEORGIANA şi ERDELYI SZILARD MIKLOS 
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 de 
Protecţia Mediului, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl.9B, cod 
400609, tel. 0264 412914, fax: 0264 410716, e-mail: re-
glementari@apmcj.anpm.ro, în termen de 10 zile calen-
daristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ PLAN URBANISTIC

BRICIU RAUL anunţă iniţierea Planului Urbanistic Detaliu: 
Construire imobil locuinţe colective cu parter comercial, 
împrejmuire, amenajare exterioară, racorduri şi branşamente 
la utilităţi, str. Decebal nr. 47, Cluj-Napoca, jud. Cluj.

Consultarea propunerii se poate realiza in cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, cam. 62.
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SecondTex angajează
vânzătoare

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

SC LUKOIL ROMÂNIA SRL cu sediul în București, str 
Siriului, nr 20, corp A, județul București, înregistrată la 
ORNC – ORCTB cu CUI nr RO10547022, informează pe 
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru eliberarea 
/ înnoirea Autorizației de Mediu pentru activitatea SDC 
LUKOIL CLUJ – 3, desfășurată în Cluj-Napoca, str Calea 
Mănăștur, nr 35-45.

Informațiile la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj din Municipiul Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr 99, județ Cluj, între orele 08.00 – 16.30 
de luni până joi si 08.00 – 14.00, vineri,

Propuneri sau contestații se pot depune la sediul 
APM Cluj în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

SC LUKOIL ROMÂNIA SRL cu sediul în București, str 
Siriului, nr 20, corp A, județul București, înregistrată la 
ORNC – ORCTB cu CUI nr RO10547022, informează pe 
cei interesați că s-a depus solicitarea pentru eliberarea 
/ înnoirea Autorizației de Mediu pentru activitatea SDC 
LUKOIL CLUJ – 2, desfășurată în Cluj-Napoca, str Calea 
Turzii, nr 154.

Informațiile la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Cluj din Municipiul Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr 99, județ Cluj, între orele 08.00 – 16.30 
de luni până joi si 08.00 – 14.00, vineri,

Propuneri sau contestații se pot depune la sediul 
APM Cluj în termen de 10 zile de la data publicării 
prezentului anunț.

INFORMARE

INFORMARE: Aceasta informare este efectuata de: 
Comuna Margau, loc. Margau, nr 204, jud. Cluj, tel: 
0371-138035, ce intentioneaza sa solicite de la ABA 
CRISURI ORADEA aviz de gospodarire a apelor pentru 
desfasurarea activitatii de „MODERNIZARE STRAZI IN 
COMUNA MARGAU, JUDETUL CLUJ“ localizat in Comuna 
Margau, jud. Cluj. Aceasta investitie este noua. 

Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevedrile 
Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile 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.

ANUNŢ

În atenția cetățenilor din comuna Ciurila
Unitatea administrativ-teritorială Ciurila, județul Cluj, 

anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 
pentru sectoarele cadastrale: 11 – în locul numit popular 
„LAZA –POIENI “, 12 – în locul numit popular „GORGAN“, 
40 – în locul numit popular “SES”,începând cu data de 
28.07.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei 
comunei Ciurila, județul Cluj, conf. art. 14 alin. (1) din Legea 
cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, 
cu modifi cările ulterioare.

Cererile de rectifi care a documentelor tehnice vor fi  
depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale 
de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru informații:  persoana responsabila de contract 
din cadrul primariei, specialist masuratori topo, tel: 
0754.521.225

0729–15.86.00

www.batrom.ro

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.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA 
BUCURESTI, 

SUCURSALA CLUJ NAPOCA, 

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

Conducatori auto

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- Posesor permis de conducere categoria: C – ATESTAT 
TRANSPORT MARFA CU MASA > DE 3.5 TONE

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

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

se ofera cazare
- CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA 

NEDETERMINATA.

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

ANUNŢ DE PRESĂ

Termoficare Napoca S.A. anunţă întreruperea 
furnizării apei calde menajere  în cursul zilei de 24 IULIE  
2019, în intervalul orar 07:00 – 18:00, la blocurile 
arondate punctelor  termice  7,8  Mărăști, ca urmare a 
unor lucrări la reţeaua de apă fierbinte. 

Vor fi afectate blocurile de locuințe de pe străzile: 
Barsei 1,2,3,4,5  Ciocarliei 40, 42, Fabricii 1, 21 
Decembrie 129,137,133,135,137,148,150,152, 
Crinului 3,5,7,9, Calea Dorobantilor 95,97,99-101. 
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate. Va multumim 
pentru intelegere.

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N. APELE ROMANE –ADMINISTRATIA 
BAZINALA DE APA SOMES-TISA

cu sediul in localitatea Cluj-Napoca ,str Vanatorului , 
nr.17, judetul Cluj organizeaza concurs pentru ocuparea a 
2 functii contractuale vacante de executie astfel:

- 2 posturi de INGINER cu norma intreaga, pe perioada 
nedeterminata in cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor 
Bistrita-Nasaud – biroul Gestiunea Resurselor de Apa.

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 19 august 2019 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 21 august 2019 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
- studii superioare in domeniul:
Post 1 – Construcţii Hidrotehnice, Drumuri şi Poduri, 

Construcţii Civile, Imbunatatiri Funciare.
Post 2 – Ingineria Mediului, Inginerie Chimica
- vechime în specialitate: – fără vechime
- cunoștinţe operare P.C.
- permis conducere categoria B
- disponibilitate de deplasare in teren

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
la sediul Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa, str. 
Vanatorului nr.17, din Cluj Napoca sau la sediul Sistemului 
de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud din mun. Bistrita, 
str. Avram Iancu, nr. 9, jud. Bistrita-Nasaud pana la data 
de 07 august 2019, ora 14:00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: 
cerere de participare la concurs, actele de studii, C.V., cazier 
judiciar, adeverinta medicala de la medicul de familie, copie 
act identitate, copie carnet de munca(daca este cazul), copie 
permis conducere categoria B.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa tel.0264433028 int.144, sau la sediul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita-Nasaud tel. 
0263217146 int. 216, persoana de contact Maghiar Gabriela.

Relatii suplimentare la telefon : 0264/433028,int.144, 
serv. Resurse Umane. 
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Cluj, capitala 
tenisului românesc? 
Ion Ţiriac a fost ales în această va-
ră în funcţia de președinte al 
Federaţiei Române de Tenis și in-
tentionează să revitalizeze acest 
sport în toată ţara.
Miliardarul român i-a fost alături 
Simonei Halep în drumul spre 
succes la Wimbledon și își dorește 
ca în următorii ani ţara noastră să 
mai benefi cieze de astfel de mari 
campioane. Ţiriac își dorește dez-
voltarea unor centre regionale de 
tenis în toată ţara, iar Cluj-Napoca 
este cap de listă.
„Sper ca în următoarele 6 luni să 
facem cel puţin 4-5 centre regio-
nale, la Constanţa, Cluj și așa mai 
departe. Să fi e fi nanţate de pri-
mării. Iar ăia 300-400 de copii de 
acolo să poată juca gratis. 
Sărăcuţul are întotdeauna mai 
multă voinţă, dar e greu ca tăticul 
să plătească și terenul, și antreno-
rul, și mingile și așa mai departe. 
Dacă vom face treburile astea am 
dat drumul la motor”, a spus pre-
ședintele FRT.
Un eventual astfel de centru ar 
putea transforma Cluj-Napoca 
în capitala tenisului românesc. 
Sala Polivalentă din 
Cluj-Napoca a fost gazda celor 
mai importante evenimente la 
nivelul echipelor de Fed Cup și 
Cupa Davis în ultimii ani.

Robert Glinţă, 
locul 8 la Mondiale
Înotătorul român Robert 
Glinţă s-a clasat pe locul 8 în 
finala probei de 100 m spate, 
marţi, la Campionatele 
Mondiale de nataţie de la 
Gwangju (Coreea de Sud).
Glinţă, califi cat deja la Jocurile 
Olimpice din 2020, de la Tokyo, a 
fost cronometrat cu timpul de 54 
sec 22/100, mai slab decât în se-
rii (53 sec 64/100) sau semifi nală 
(53 sec 40/100).
Medalia de aur a fost cucerită de 
chinezul Jiayu Xu, în 52 sec 
43/100, cel care reușite în semifi -
nale un nou record al 
Campionatelor Mondiale (52 sec 
17/100). Argintul a fost adjude-
cat de rusul Evgheni Rîlov, în 52 
sec 67/100, iar bronzul a revenit 
australianului Mitchell Larkin, în 
52 sec 77/100.
România este reprezentată de 9 
sportivi, la înot, sărituri și sărituri 
de la mare înălţime, la 
Campionatele Mondiale de nata-
ţie care au loc între 12 și 28 iulie 
în orașul sud-coreean Gwangju.

Butean a plecat 
de la Astra Giurgiu
Mihai Butean, 22 de ani, și-a în-
cheiat socotelile cu Astra Giurgiu 
și a devenit jucător liber de con-
tract după mai multe luni de pro-
ces cu trupa giurgiuveană.
Fotbalistul crescut la Universitatea 
Cluj este pe lista celor de la FCSB 
și CFR Cluj, iar Gigi Becali se pare 
că i-ar fi  oferit deja un salariu de 
15.000 de euro pe lună. Butean 
a fost principala ţintă a lui Dan 
Petrescu după plecarea lui Cristi 
Manea, dar situaţia difi clă de la 
Astra i-a făcut pe ofi cialii clujeni să 
se reorienteze spre Mateo Susic.
Butean a fost unul dintre cei mai 
buni tineri jucători din stagiunea 
precedentă a Ligii 1, dar nu mai 
îndeplinește criteriul U21 impus 
de Liga Profesionistă de Fotbal. 
Fostul jucător de la Astra Giurgiu 
poate evolua în ambele benzi, 
dar și în linia mediană.

Pe scurt

Formaţia din Gruia 

vine un moral excelent 

la meciul cu formaţia israe-

liană după ce la mijlocul 

săptămânii trecute 

a marcat de trei ori 

în poarta celor de la FC 

Astana şi a reuşit califi ca-

rea mai departe. Trupa pre-

gătită de Dan Petrescu a 

făcut un meci mare 

şi în week-end, atunci când 

a învins cu 4-1 nou-promo-

vata Academia Clinceni.

Maccabi Tel-Aviv vine la 

Cluj fără ritm de joc, dar a re-

uşit în week-end să câştige 

primul trofeul al sezonului. 

Formaţia antrenată de Vladi-

mir Ivici a câştigat cu 1-0 în 

faţa celor de la Maccabi Ye-

huda, în Supercupa Israelu-

lui, într-un meci decis de go-

lul marcat de Schoenfeld.

Maccabi Tel-Aviv nu a in-

vestit în transferuri în aceas-

tă vară, dar l-a pierdut pe 

goalkeeperul Predrag Rajko-

vic, cel care a plecat la Re-

mis, în Ligue 1, în schim-

bul sumei de cinci milioane 

de euro. Campioana Israe-

lului a dominat clar întrece-

rea internă în sezonul tre-

cut şi au pierdut în play-off-ul 

Europa League calificarea în 

grupele competiţiei.

Dan Petrescu a renunţat 

pentru cele două meciuri 

cu Maccabi Tel-Aviv la Ovi-

diu Hoban şi Sebastian Mai-

lat. Cei doi au fost lăsaţi în 

afara listei trimisă la UEFA, 

fiind înlocuiţi de George Ţu-

cudean şi noul venit Mike 

Cestor. Golgheterul celor de 

la CFR Cluj ar putea apă-

rea pe teren în meciul re-

tur după o nouă problemă 

apărută la inimă.

„Noi sperăm cu toţii, o 

să fie pe listă. Un jucător 

ca Ţucudean poate să joa-

ce 15 minute şi să îţi adu-

că o calificare. E important 

ca el să revină la antrena-

mente şi, dacă va fi la an-

trenamente, cu siguranţă va 

fi pe bancă la unul dintre 

meciuri”, a declarat antre-

norul lui CFR Cluj despre 

starea lui George Ţucudean.

În cazul în care CFR Cluj 

se va califica, va juca cu în-

vingătoarea din duelul Cel-

tic – Nomme Kaljiu. În even-

tualitatea în care CFR Cluj 

va pierde dubla cu Maccabi 

Tel Aviv, va juca în turul trei 

preliminar UEFA Europa Lea-

gue cu învingătoarea dublei 

dintre Tre Penne (San Mari-

no) şi Suduva (Lituania).

Vladimir Ivic, tehnicia-

nul lui Maccabi, are şi el 

probleme cu accidentările î-

naintea meciului din turul 

II al Ligii Campionilor. A ră-

mas fără căpitanul Sheran 

Yeini, mijlocaş defensiv fi-

ind scos din circuit în me-

ciul din Supercupă. Acesta 

nici măcar nu va face de-

plasarea în România cu 

staff-ul echipei, urmând să 

rămână în Israel pentru pri-

mirea unui tratament la ge-

nunchiul afectat.

Meciul CFR Cluj – Mac-

cabi Tel-Aviv, programat, 

miercuri, de la ora 21.00, în 

prima manşă a turului doi 

preliminar al Ligii Campioni-

lor, va fi  arbitrat de spanio-

lul José María Sánchez. „Cen-

tralul” spaniol a fost la cen-

tru la două meciuri „El Cla-

sico” în sezonul precedent. 

Pe 28 octombrie 2018, Barce-

lona umilea Realul cu 5-1. Pe 

27 februarie 2019, în sfertu-

rile de fi nală ale Cupei Spa-

niei, catalanii se impuneau 

la scor de neprezentare.

La fel ca şi la meciul cu 

Astana, ofi cialii celor de la 

CFR Cluj au pus preţuri mici 

la bilete pentru a avea parte 

de o susţinere cât mai mare.

CFR Cluj - Maccabi Tel-Aviv 
se joacă azi în Champions League

Dan Petrescu, oferind indicații în meciul CFR Cluj - Astana

După aventurile în Franţa, 

Anglia, Belgia, Grecia, 

Turcia şi Norvegia, mijlo-

caşul defensiv Yacouba 

Sylla şi-a declarat obiecti-

vele la CFR Cluj.

„Feroviarii” şi-au întărit 

echipa faţă de sezonul trecut, 

iar printre jucătorii transferaţi 

să aducă un plus de valoare 

lotului se numără şi Yacouba 

Sylla, fotbalist francez care a 

evoluat pentru naţionala din 

Hexagon la nivel de juniori, 

iar acum reprezintă selecţio-

nata statului Mali.

În vârstă de 28 de ani, 

Sylla are o bogată experin-

ţă europeană, trecând pe la 

cluburi precum Aston Villa, 

Clermont, Rennes, Montpelli-

er, Kayserispor, Panathi-

naikos, Mechelen sau 

Stromsgodset. Acesta a de-

butat deja în tricoul vişiniu 

şi şi-a anunţat ambiţiile vi-

zavi de acest sezon.

„Mi-aş dori să câştig cât 

mai multe trofee, nu se pune 

problema să aleg. Când joci 

fotbal, îţi impui mereu să câş-

tigi tot. Vom încerca să facem 

eventul. Acum, cel mai im-

portant este să luăm totul pas 

cu pas, iar primul lucru este 

califi carea mai departe în tu-

rul următor al Ligii Campio-

nilor”, a punctat Sylla.

Sylla a dezvăluit cum a de-

curs povestea transferului său 

în Gruia şi a recunoscut că 

numele lui Dan Petrescu a 

contat enorm.

„Am vorbit cu antrenorul 

Dan Petrescu o singură dată 

la telefon înainte să ajung la 

Cluj şi mi-a explicat care es-

te mentalitatea sa şi care sunt 

obiectivele clubului. Îl ştiam 

dinainte să vin la echipă pen-

tru că am urmărit câteva par-

tide de pe vremea când el e-

ra la Chelsea. Am evoluat şi 

eu în Anglia şi ştiu ce cari-

eră importantă a avut acolo. 

Îl respect foarte mult, a fost 

un jucător foarte bun! Din-

tre fotbaliştii români îl mai 

ştiu pe Keşerü, din perioada 

în care evoluam amândoi în 

Franţa”, a mărturisit noul ju-

cător al campioanei.

Obiectiv fixat la CFR Cluj: 
„Titlul, Cupa şi un drum lung în cupele europene!”

Tribuna 1 – sector 19 – 24 – 20 lei

Tribuna 2 – sectoare 37 – 40, 43 – 53 – 20 lei

Peluza 1 – sector 25 – destinat galeriei cfr cluj – 10 lei (Se vând doar la casele de bilete ale 
Stadionului CFR)

Peluza 1 – sector 26, 27 – 10 lei

Vip A – 80 lei

Vip B – 60 lei

Echipele probabile: CFR Cluj – Arlauskis – Susic, Vinicius, Burcă, Camora – Djokovici, 
Bordeianu, Culio – Deac, Rondon, Omrani

Maccabi Tel-Aviv: Gianniotis – Knadil, Jair, Piven, Baltaksa – Glazer, Barsky – Micha, Hozez, 
Cohen – Schoenfeld

Prețuri bilete:
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