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ACTUALITATE

Zid î n jurul dr. Golea,
fostul șef UPU Cluj
Fosta șefă a Unităţii de Primiri Urgenţe, 
Adela Golea, a fost condamnată la închi-
soare cu suspendare.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Mare de mașini 
la spitalul de Oncologie
Ungureanu face apel public pentru urgen-
tarea construirii unui parking în curtea In-
stitutului Oncologic.  Pagina 5

EDUCAȚIE

Emoții pentru 
absolvenții de a VIII-a
Rezultatele Evaluării Naționale sunt afi șate 
astăzi la avizierele școlilor și pe site-ul Mi-
nisterului Educației.  Pagina 6

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

Clădirea din capătul cartierului Mănăștur este în paragină de 24 de ani. Trebuia să fie cel mai modern spital din Cluj 
și a fost pasat de la o administrație la alta fără să i se găsească un rost. „Ai fost interese”, spune un fost consilier județean. 
24 de ani de interese obscure și incompetență se văd ca o casă bântuită la baza dealului Colina.  Pagina 5

POLITICĂ

Dăncilă aruncă democrația la gunoi: 
„Avocatul Poporului este al celor de la ALDE”

ACTUALITATE

Fumatul în mașinile în care se află 
copii sau femei însărcinate va fi interzis

Dăncilă aruncă democraţia la 
gunoi: „Avocatul Poporului es-
te al celor de la ALDE”

Clujeanul Eckstein-Kovács 
Péter, propunerea Opoziţiei 
pentru funcţia de Avocat al 
Poporului, are un contracan-
didat serios în cursa pentru 
funcţia deţinută momentan de 
Victor Ciorbea.

Este vorba despre fosta eu-
rodeputată Renate Weber, sus-
ţinută de ALDE pentru funcţia 
de Avocat al Poporului. Rena-
te Weber nu a reuşit să prindă 
un nou mandat de europarla-
mentar după ce ALDE nu a tre-
cut pragul electoral la euroale-
gerile din 26 mai.

Viorica Dăncilă a declarat, 
luni, că în interiorul coaliţiei 
PSD-ALDE s-a stabilit că propu-
nerea pentru funcţia de Avocat 

al Poporului va reveni celor de 
la ALDE. „Avocatul Poporului 
este al celor de la ALDE, nu am 
stabilit nume”, a punctat pre-
mierul României.

Fumătorii nu vor mai putea 
fuma în mașini dacă lângă ei se 
afl ă copii minori sau femei însăr-
cinate. Aceasta și alte prevederi 
sunt incluse într-un proiect de le-
ge afl at în dezbatere la Senat. 

Proiectul de act normativ in-
clude atât noi interdicții pentru 
fumători, cât și modifi cări în ce-
ea ce privește publicitatea făcu-
tă produselor din tutun.

Fumătorii nu vor mai putea 
fuma în autovehicul dacă în 
mașină se afl ă și un minor (cu 
vârsta până în 18 ani) sau o fe-
meie însărcinată, conform unui 
proiect de lege înregistrat la Se-
nat pentru dezbatere. Aceasta es-
te doar una dintr-o serie de mo-
difi cări pe care le prevede proiec-
tul de lege care reglementează 
produsele din tutun. Prevederile 
din acest proiect nu se aplică în-

că. Dacă va fi  adoptat de Parla-
ment, va intra în vigoare la șase 
luni după publicarea în Monito-
rul Ofi cial, potrivit avocatnet.ro.

Pe lângă interdicția de a fuma 
în mașinile în care se afl ă minori 
și femei însărcinate, propunerea 
legislativă mai vine și cu alte mo-
difi cări. În primul rând, prin pro-
iect se dorește introducerea în 
legislație a termenului „produs si-
milar” (produselor din tutun - 
n.red.), care ar cuprinde „produ-
se sau sisteme asemănătoare ca 
mod de utilizare și scop cu pro-
dusele din tutun pentru fumat, 
dar care nu conțin tutun, cum ar 
fi  (...) dispozitive de tipul 
țigaretelor electronice care nu 
conțin nicotină, narghileaua fără 
tutun, dispozitive destinate con-
sumului produselor din tutun”, 
conform textului proiectului.
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Ruina „Spitalului Județean” 
din cartierul Mănăștur, 
un „coș pe nasul” autorităților !
Casa bântuită de interese și incompetență de pe Dealul Colina

Floreștiul, la picioarele dezvoltatorilor imobiliari. 
Spațiile verzi dispar sub lama buldozerelor.
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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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Cercetat pentru furt 
de bicicletă
La data de 23 iunie, poliţiștii Postului 
de Poliţie Comunal Gilău au identificat 
un bărbat de 23 de ani din comuna 
Florești, judeţul Cluj, bănuit a fi pre-
zumtivul autor al unui furt de bicicletă, 
produs la data de 18 iunie. „În fapt, 
bărbatul este bănuit că la data de 18 iu-
nie, în jurul orei 21.25 ar fi sustras o bi-
cicletă lăsată neasigurată pe strada 
Principală din localitatea Gilău. În urma 
activităţilor desfășurate, bicicleta a fost 
recuperată de către poliţiști și predată 
părţii vătămate. În cauză se efectuează 
cercetări sub aspectul comiterii infracţi-
unii de furt”, se arată într-un comunicat 
de presă al IPJ Cluj.

Şoferi prinşi fără permis 
şi băuţi la volan. 
Unul a făcut accident
Poliţiștii Biroului Drumuri Naţionale și 
Europene Cluj au depistat, la data de 23 
iunie, în jurul orei 23.25, un bărbat de 27 
de ani din comuna Baciu, în timp ce con-
ducea un autoturism pe strada Suceag din 

localitatea Gilău, deși se afl a sub infl uenţa 
băuturilor alcoolice. „Testarea cu aparatul 
etilotest a scos în evidenţă o concentraţie 
de peste 0,45 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, motiv pentru care bărbatul a fost 
condus la o unitate medicală unde i-au 
fost recoltate probe biologice în vederea 
stabilirii alcoolemiei. De asemenea, în ur-
ma verifi cărilor efectuate de către poliţiști, 
a reieșit faptul că bărbatul nu deţine per-
mis de conducere”, transmite IPJ Cluj. Tot 
duminică, în jurul orei 20.40, poliţiștii din 
Florești au depistat un bărbat de 44 de 
ani, din comuna Florești, judeţul Cluj, ca-
re a condus un autoturism pe raza locali-
tăţii Luna de Sus, deși se afla sub influen-
ţa băuturilor alcoolice și nu deţinea per-
mis de conducere. Bărbatul a fost depis-
tat imediat după producerea unui eveni-
ment rutier cu pagube materiale, testa-
rea cu aparatul etilotest relevând o con-
centraţie de peste 0,80 mg/l alcool pur 
în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la 
o unitate medicală unde i-au fost recolta-
te probe biologice în vederea stabilirii al-
coolemiei. În ambele cause se efectuează 
cercetări sub aspectul savârșirii infracţiu-
nilor de conducerea unui vehicul sub in-
fluenţa alcoolului și conducerea unui ve-
hicul fără permis de conducere.

Maşină în flăcări 
în Piaţa Cipariu 

O mașină a fost cuprinsă de fl ăcări, ieri, în 
parcarea de la Catedrala Greco-Catolică din 
Piaţa Cipariu. „O autospecială a intervenit 
pentru a stinge un incendiu ce a izbucnit la 
un autoturism, în jurul orei 9.10, staţionat 
în Parking-ul Cipariu din municipiul 
Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins partea din 
faţă a autoturismului, până la sosirea pom-
pierilor, și au deteriorat un alt autoturism 
parcat în apropierea acestuia. Din cercetări-
le preliminare pompierii au stabilit că cel 
mai probabil incendiul a izbucnit ca urmare 
a unei defecţiuni a instalaţiei electrice din 
compartimentul motorului”, au transmis re-
prezentanţii ISU.

Pe scurt

Jandarmul care a fost 

lovit cu un scaun în cap 

în timpul unui meci 

de fotbal a fost externat, 

luni, de la Spitalul 

Militar Cluj-Napoca 

şi va intra o perioadă 

în concediu medical, 

după care se va întoarce 

pentru o reevaluare.

Comandantul Spitalului 

Militar de Urgenţă „Dr. Con-

stantin Papilian” Cluj-Napo-

ca, Doina Baltaru, a decla-

rat, luni, că starea generală 

de sănătate a jandarmului 

este bună, dar a rămas cu 

cefalee, durere de cap, care 

se va ameliora în timp.

„Pacientul s-a externat 

ieri, starea lui generală es-

te bună, a rămas cu cefa-

lee, durere de cap, dar ca-

re se va ameliora în timp. 

Nu are deficite motorii şi 

va primi concediu medical, 

cel mai probabil, 20 de zi-

le, după care va fi reevalu-

at tot în cadrul Spitalului 

Militar Cluj-Napoca. Paci-

entul trebuie să se odih-

nească, să nu se suprasoli-

cite, de aceea nu merge di-

rect la serviciu, pentru că 

trebuie să se refacă. Vom 

vedea cât de lungă va tre-

bui să fie recuperarea me-

dicală după acest concediu 

medical”, a spus Baltaru.

Pe 9 iunie, un jandarm de 

44 de ani a fost rănit în cap, 

cu un scaun, în timpul me-

ciului de fotbal dintre U Cluj 

şi FC Hermannstadt Sibiu.

„Pe timpul desfăşurării 

meciului de fotbal dintre 

echipele FC U Cluj – FC Her-

mannstadt Sibiu, pe stadi-

onul Cluj Arena, în minu-

tul 88, un suporter al echi-

pei U Cluj a pătruns pe te-

ren dinspre Peluza 2 către 

Peluza 1. Când a ajuns pe 

pista de alergare, în drep-

tul peluzei 1, un grup de 

aproximativ 15 suporteri ai 

echipei U Cluj au pătruns 

şi ei pe pista de alergare. 

Pentru evacuarea acestora 

s-a intervenit cu o rezervă 

de intervenţie, moment în 

care un scaun aruncat din 

tribună l-a lovit pe un jan-

darm în vârstă de 44 de ani, 

din cadrul echipei de dia-

log, în zona capului, aces-

ta căzând la pământ”, a in-

format, la momentul respec-

tiv, Gruparea Mobilă de Jan-

darmi Cluj.

Pe 11 iunie, tânărul de 27 

de ani, care l-a lovit cu un 

scaun în cap pe jandarm a 

fost arestat pentru 30 de zi-

le, printr-o decizie a Tribu-

nalului Cluj.

„Bărbatul care a agresat 

un jandarm a fost arestat 

preventiv pentru 30 de zile 

de Tribunalul Cluj pentru 

ultraj sub forma tentativei 

de omor”, a declarat, la acea 

dată, purtătorul de cuvânt 

al Tribunalului Cluj, Simo-

na Trestian.

„La data de 10 iunie, în 

urma verifi cărilor efectuate 

de către poliţiştii din cadrul 

Serviciului de Investigaţii 

Criminale, a fost identifi cat 

un tânăr în vârstă de 27 de 

ani, din Floreşti, judeţul Cluj, 

bănuit de comiterea infrac-

ţiunii de ultraj asupra unui 

jandarm afl at în exercitarea 

atribuţiilor de serviciu. Con-

form probatoriului adminis-

trat, la data de 9 iunie, cel 

în cauză, în timp ce se afl a 

în tribuna stadionului unde 

se disputa meciul de fotbal 

dintre echipele „FC Univer-

sitatea Cluj-Napoca” şi „FC 

Hermannstadt”, ar fi  rănit 

un jandarm după ce ar fi  

aruncat cu un scaun înspre 

forţele de ordine. Persoana 

vătămată a suferit leziuni în 

zona capului, lovitura primi-

tă determinând prăbuşirea 

acestuia la pământ, în stare 

de inconştienţă”, a precizat, 

anterior, IPJ Cluj.

Jandarmul lovit de U-işti, 
externat, dar cu dureri de cap
Jandarmul lovit cu un scaun în cap, în timpul meciului 
U Cluj – Hermannstadt, a fost externat din spital

În data de 9 iunie, în timpul unui meci de fotbal, un jandarm a fost rănit grav cu un scaun, de către unul dintre suporteri

DOINA BALTARU | comandantul Spitalului 
Militar de Urgență Cluj

„Pacientul s-a externat ieri, starea lui generală 
este bună, a rămas cu cefalee, durere de cap, dar 
care se va ameliora în timp. Nu are defi cite 
motorii şi va primi concediu medical, cel mai 
probabil, 20 de zile, după care va fi  reevaluat tot 
în cadrul Spitalului Militar Cluj-Napoca. Pacientul 
trebuie să se odihnească, să nu se suprasolicite, 
de aceea nu merge direct la serviciu, pentru că 
trebuie să se refacă. Vom vedea cât de lungă va 
trebui să fi e recuperarea medicală după acest 
concediu medical.“
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Adela Golea a fost acuzată 

de abuz în serviciu pen-

tru că le-ar fi  cerut anga-

jaţilor să se ocupe în pri-

mul rând de pacienţii 

afl aţi într-o stare gravă şi 

abia apoi de şoferii băuţi 

aduşi la spital de poliţişti 

pentru a le fi  recoltate 

proble biologie. În plus, 

medicul va fi  obligat, con-

form deciziei, să presteze 

60 de zile muncă în folo-

sul comunităţii la 

Tribunalul Comercial sau 

la Primăria Cluj-Napoca.

Deşi sentinţa nu este defi -

nitivă şi ar putea să facă apel, 

Golea a decis să nu meargă 

mai departe. Îşi va da demi-

sia de la spital şi de la Uni-

versitatea de Medicină şi Far-

macie Cluj, unde predă Me-

dicina de Urgenţă.

Adela Golea spune că a lu-

at această decizie din cauză 

că nu crede că îşi poate găsi 

dreptatea în justiţie.

„Nu cred că voi merge 

mai departe în acest pro-

ces. Acum vreau doar să-mi 

văd de viaţa mea persona-

lă, nu mai îmi rămâne alt-

ceva. Vom vedea cine va 

prelua sarcinile mele, eu 

nu voi continua la spital. 

Sunt un om demn, nu pot 

să le mai predau studenţi-

lor şi să lucrez cu angaja-

ţii când eu am dosar pe-

nal. Nu intenţionez nici să 

fac apel, nu cred că voi fa-

ce. Nu voi face, pentru că 

eu ştiu cum a mers acest 

proces şi nu are niciun 

rost”, a spus Adela Golea, 

pentru „Adevărul”.

Ce s-a întâmplat?

Faptele pentru care a fost 

condamnată Adela Golea s-au 

petrecut în urmă cu trei ani. 

Pe atunci, Golea era medic 

şef la Unitatea de Primiri Ur-

genţe a Spitalului Judeţean 

din Cluj, iar din această pos-

tură ar fi  cerut angajaţilor să 

preia cu prioritate pacienţii 

veniţi la urgenţă în stare gra-

vă şi nu cazurile de şoferi 

depistaţi cu alcoolemie de 

către poliţişti. Totul din ca-

uza aglomeraţiei şi a lipsei 

de personal de la UPU Cluj. 

Nemuţumiţi, ofi ţerii au sezi-

at conducerea Poliţiei 

Cluj-Napoca, iar de aici ca-

zul a ajuns la procurori.

Ce spun colegii 
din Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă Cluj?

Într-o scrisoare deschisă, 

medicii şefi  de secţie din ca-

drul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca sus-

ţin că Adela Golea “a luptat 

pentru fi ecare pacient în par-

te, ţintind binele acestuia”.

„Este un exemplu de me-

dic şi om demn de urmat de 

foarte mulţi din breasla me-

dicală şi nu numai. Adela 

Golea şi-a făcut mereu dato-

ria, şi-a dedicat întreaga ca-

rieră în slujba comunităţii 

într-un loc de muncă atât de 

solicitant. Ne exprimăm do-

rinţa şi speranţa ca doamna 

doctor să rămână în mijlo-

cul nostru pentru a ajuta în 

continuare pacienţii din toa-

tă Transilvania. (...) Tocmai 

de aceea considerăm că lu-

crurile nu trebuie să se 

oprească aici, iar adevărul, 

care este doar unul singur, 

trebuie să învingă”, se ara-

tă în scrisoarea deschisă.

Zid în jurul Adelei Golea, condamnată 
la închisoare cu suspendare: „Demisionez“
Fosta șefă a Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU), Adela Golea, a fost condamnată de Judecătoria 
Cluj la un an şi nouă luni de închisoare cu suspendare

Adela Golea a fost condamnată la un an și nouă luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu

Eugen OLARIU
redactia@monitorulcj.ro

Floreştiul nu mai este de 

multă vreme al oamenilor 

care locuiesc în comună. 

Administraţia locală nu 

lucrează în sujba cetăţeni-

lor plătitori de taxe şi 

impozite. Floreştiul aparţi-

ne în totalitate dezvoltato-

rilor imobiliari. Aceştia au 

speculat fi ecare virgulă 

din legisalţie şi, profi tând 

de lipsa de profesionalism 

a angajaţilor din Primăria 

Floreşti, au construit ce au 

vrut, unde au vrut, cum 

au vrut şi când au vrut.

Lipsa de implicare a autori-

tăţilor competente a determinat 

ca cea mai populată comună 

din România ( peste 60.000 de 

locuitori) să devină un exemplu 

negativ a ceea ce înseamnă dez-

voltare urbanistică. Aproape zil-

nic apar pe internet fotografi i şi 

imagini video în care se poate 

observa cum spaţiile verzi sau 

spaţiile destinate agrementului 

sunt distruse. În locul acestora 

apar blocuri şi spaţii betonate.

Zeci de basculante au con-

tinuat, luni, distrugerea Poli-

gonului de pe strada Tăuţi.

„Continuă depozitarea ile-

gală de pământ în poligon. 

Nimeni nu îi poate opri pe cei 

care distrug Floreştiul. Nu 

vrem, nu ne pasă…,” a fost 

postarea unui fl oreştean pe 

reţelele de socializare.

Trebuie reamintit că poligo-

nul se afl ă în domeniul public 

al Primăriei Floreşti unde, au-

torităţile au promis că va fi  

amenajat un parc de joacă şi 

Ansamblul Casa de Cultură.

„Se înaintează cu paşi re-

pezi în Proiectul Fostului Po-

ligon. (…) Vom solicita votul 

deliberativului local pentru o 

serie de acte, avize, indicatori 

referitori la proiect: parc de 

joacă pentru copii, parcaje, 

ansamblu Casă de Cultură, 

adică sală de spectacole, sală 

de sport, parc polisportiv cu 

pistă de biciclete, pistă de aler-

gare, terenuri de baschet, te-

renuri de volei, terenuri de te-

nis, terenuri de badminton”, 

scria Horia Şulea pe Facebook, 

în aprilie 2018.

La începutul lunii aprilie, 

locuitorii din zona Poligonu-

lui au reclamat faptul că mai 

multe camioane, aparţinând 

unui dezvoltator imobiliar, de-

pozitează sute de tone de pă-

mânt rezultat din săpătura de 

fundaţie a unui viitor ansam-

blu de blocuri. Reprezentan-

ţii Primăriei au susţinut atunci 

că depozitarea pământului pe 

terenul din poligon se face 

pentru a fi  atinsă cota zero.

„În momentul de faţă nu 

pot afi rma sau infi rma exis-

tenţa unui contract. Din mo-

ment ce se depozitează aco-

lo pământ cu siguranţă că exis-

tă un contract în acest sens. 

Se depozitează acolo pământ 

pentru a se ajunge la cota ze-

ro în vederea investiţiei ce ur-

mează să o facem”, a decla-

rat unul dintre reprezentanţii 

Primăriei Floreşti.

În anul 2017 pe terenul 

din Poligon, cu acceptul re-

prezentanţilor Primăriei, a 

fost depozitat molozul rezul-

tat în urma lucrărilor de as-

faltare a străzii Sub Cetate. 

În 2018, pe o suprafaţă con-

siderabilă din poligon, au 

fost împrăştiate zeci de tone 

de pietriş. În 2019 se poate 

observa cum aproape jumă-

tate din suprafaţa terenului 

de 8 hectare este acoperită 

de pământ în vederea atin-

gerii cotei zero. Cel mai pro-

babil că, în opinia specialiş-

tilor administraţiei Şulea, co-

ta zero reprezintă de fapt 

vârful dealului din spatele 

Poligonului pentru că altfel 

nu se explică de ce este per-

misă umplerea poligonului 

cu pământ argilos.

Tot ieri, fl oreştenii care uti-

lizau terenul de fotbal de pe 

strada Cetăţii au afl at că aces-

ta va fi  desfi inţat. Potrivit si-

te-ului fl oreşti24.ro, în locul 

terenului de fotbal va fi  ridi-

cat un bloc. Proprietarul par-

celei de teren a decis să des-

fi inţeze terenul de fotbal cu 

suprafaţă sintetică şi să con-

struiască un ansamblu de lo-

cuinţe situat la doar câţiva 

zeci de metri distanţă de ce-

lebra fermă de pui.

Floreștiul, la picioarele dezvoltatorilor imobiliari. Spațiile verzi dispar sub lama buldozerelor

Atât Judecătoria Cluj-Napoca, cât și Parchetul de pe lângă 
Judecătorie, au reacționat la criticile din presă privitoare la 
condamnarea medicului Adela Golea.

„(...) În calitate de medic șef Secţie UPU SMURD Cluj-
Napoca, a determinat-o pe asistenta medicală B.T.H. ca, la 
data de 22.10.2016, în calitate de persoană responsabilă 
de recoltarea probelor blologice de sânge de la șoferi la so-
licitarea poliției, să refuze recoltarea de probe (...) fapt ce a 
condus la imposibilitatea tragerii la răspundere penală a ce-
lor doi șoferi, deși aceștia au condus aututoturisme pe dru-
murile publice în timp ce se afl au sub infl uenţa alcoolului. 
(...) Precizăm că sentinţa pronunţată nu este defi nitivă. 
Doar instanţa de control judiciar are atributul de a se pro-
nunţa asupra eventualelor motive de nelegalitate sau nete-
meinicie, care s-ar invoca asupra hotărârii de fond”, se ara-
tă în comunicatul Judecătoriei.

„Probele administrate pe parcursul procesului penal au evi-
denţiat, fără dubiu, că asistenta medicală avea timpul nece-
sar recoltării probelor biologice de sânge. Întrucât poliţiștii 
au insistat să fi e recoltate mostrele biologice de sânge în 
cel mai scurt timp, asistenta în cauză a luat legătura cu me-
dicul șef de tură care, la rândul său, a contactat-o pe incul-
pată, însă aceasta din urmă a menţinut dispoziţia care in-
terzicea recoltarea mostrelor biologice de la șoferi care nu 
erau implicaţi în accidente de circulaţie. Ulterior, inculpata a 
discutat telefonic atât cu unul dintre poliţiștii care se afl au 
în incinta UPU, împreună cu un șofer căruia urmau să îi fi e 
recoltate mostrele biologice de sânge, cât și cu procurorul 
de serviciu, însă a refuzat să permită recoltarea mostrelor 
biologice și după purtarea acestor discuţii. Atât poliţistul, 
cât și procurorul cu care inculpata a discutat telefonic în 
noaptea respectivă, i-au adus la cunoștinţă că, prin refuzul 
recoltării mostrelor biologice de sânge, se expune tragerii 
la răspundere penală, însă aceasta și-a menţinut decizia de 
interzicere a recoltării mostrelor biologice”, se arată în co-
municatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Judecătorii și procurorii se apără

ADELA GOLEA | fosta șefă a Unității de Primiri Urgențe

„Nu cred că voi merge mai departe în 
acest proces. Acum vreau doar să-mi 
văd de viaţa mea personală, nu mai 
îmi rămâne altceva. Vom vedea cine 
va prelua sarcinile mele, eu nu voi 
continua la spital. Sunt un om demn, 

nu pot să le mai predau studenţilor şi 
să lucrez cu angajaţii când eu am 
dosar penal. Nu intenţionez nici să 
fac apel, nu cred că voi face. Nu voi 
face, pentru că eu ştiu cum a mers 
acest proces şi nu are niciun rost.“
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Clujul, dar şi alte oraşe 

din ţară, vor avea trenuri 

cu locuri pentru bicicletă, 

dezvăluie deputatul clu-

jean, în urma investiţiei 

de circa 1 miliard de euro 

pentru cele 40 de trenuri 

rapide. Dohotaru susţine 

că, dacă se investeşte şi în 

infrastructură, trenurile vor 

putea atinge viteza de 160 

de km pe oră. „Viteza 

comercială va fi  corelată cu 

caracteristicile tehnico-con-

structive ale infrastructurii 

publice feroviare”, spun 

reprezentanţii Ministerului 

Transporturilor.

„Ar fi  un megaavantaj pentru 

descongestionarea trafi cului în 

zonele metropolitane din oraşele 

României unde, ca la Cluj, la ore-

le de vârf şi nu numai te sufoci 

în trafi c. De exemplu, am un ve-

cin, în Mănăştur, care ar prefera 

ca la Jucu, unde lucrează la Bosch, 

să meargă cu bicicleta până la ga-

ră, apoi cu un tren rapid, nu să 

stea uneori mai bine de o oră, în 

trafi c, doar pentru un singur 

drum”, declară Dohotaru, într-o 

postare pe Facebook.

Zona Clujului, prioritară

Acesta a cerut lămuriri de 

la ministrul Transporturilor, 

Răzvan Cuc, privind „Licitaţia 

pentru achiziţie material ru-

lant nou destinat transportu-

lui regional şi suburban fero-

viar de călători (trenuri elec-

trice regionale RE-R)”. Secţia 

de circulaţie Dej – Cluj – Ba-

ciu Tj. se afl ă printre zonele 

prioritare, oferă asigurări Mi-

nisterul Transporturilor.

„Primele 40 de unităţi RE-R, 

destinate în principal transpor-

tului feroviar suburban şi regi-

onal, vor fi  folosite cu precăde-

re pe următoarele secţii de cir-

culaţie: Bucureşti Nord – Plo-

ieşti Sud – Ploieşti Vest, Dej – 

Cluj – Baciu Tj., Arad – Timi-

şoara – Lugoj, Paşcani – Iaşi – 

Nicotină – Socola, Constanţa – 

Feteşti, Bucureşti – Brăneşti – 

Fundulea. Aceste secţii de cir-

culaţie au fost selecţionate în 

baza studiului de fezabilitate în-

tocmit de AECOM Spania & MC 

Viena, selectată de Banca Euro-

peană de Investiţii-PASSa, ca fi r-

mă de consultanţă pentru acest 

proiect. Conform Caietului de 

Sarcini, RE-R va avea fi ecare u-

nitate între 200-250 de locuri pe 

scaune şi o capacitate similară 

de locuri în picioare”, se arată 

în răspunsul Ministerului Trans-

porturilor.

Odată cu derularea progra-

mului de livrare a celor 40 de u-

nităţi RE-R, se vor intensifi ca ac-

ţiunile de colaborare cu structu-

rile administraţiei publice cen-

trale şi locale, în vederea reali-

zării unei coordonări unitare a 

serviciului de transport public 

de călători în zonele metropoli-

tane, deservite de noile rame 

electrice (Bucureşti, Ploieşti, Cluj, 

Arad, Timişoara, Iaşi şi Constan-

ţa), promit cei de la minister.

Administraţia Boc, 
„somată” să facă 
paşi concreţi

Clujul va avea două linii de 

transport metropolitan, venind 

astfel în întâmpinarea persoa-

nelor care s-au mutat sau se 

vor muta în localităţile înveci-

nate. Achiziţia publică pentru 

elaborarea studiilor tehnice în 

vederea introducerii trenului 

metropolitan în Cluj-Napoca şi 

comunele limitrofe a fost deja 

lansată, iar fi rmele interesate 

pot depune oferte până la mij-

locul acestei veri, a dezvăluit 

viceprimarul Dan Tarcea. Cu 

toate acestea, Dohotaru îndeam-

nă municipalitatea să avanse-

ze concret cu proiectul şi nu 

doar în anii electorali.

„Ce trebuie să facem? Pre-

siune la nivel central ca achi-

ziţiile de trenuri să se facă po-

trivit programului. Dar şi pre-

siune la nivel local ca Primăria 

condusă de Emil Boc să nu îşi 

mai permită să lucreze la acest 

subiect doar prin declaraţii me-

dia, ci proiectul să avansaze 

mult mai rapid decât gogoriţa 

metroului, scoasă din patru în 

patru ani la înaintare, ca răs-

puns la exasperarea din trafi -

cul auto. Personal, am ales să 

nu şofez pentru a nu congesti-

ona şi mai tare oraşul. Dar când 

mai ai doi copii mici este foar-

te difi cil a pleca din oraş dacă 

nu există transport în comun 

performant, plus posibilitatea 

de a transporta biciclete şi re-

morcă pentru copii şi bagaje 

pentru a ajunge în natură”, mai 

spune Adrian Dohotaru.

Clujul va avea tren 
regional electric și rapid
„Viitorul local este al transportului intermodal”, susține deputatul 
Adrian Dohotaru, în condițiile în care Autoritatea pentru Reformă 
Feroviară a lansat o licitație pentru 40 de trenuri electrice regionale

Trenul regional va fi  capabil să atingă o viteză de 160 km/h

Eugen OLARIU
redactia@monitorulcj.ro

Cetăţenii nu sunt informaţi 

ce înseamnă colectarea 

selectivă a deşeurilor 

menajere, prin urmare 

aruncă la tomberon tot ce 

consideră că nu le mai este 

de folos prin gospodărie.

Un caz inedit de cum înteleg 

unii să arunce la gunoi a fost 

semnalat recent în comuna 

Chinteni. Persoane rămase încă 

neidentifi cate au umplut două 

tomberoane a câte o mie de litri 

cu oi moarte. Pentru a evita pe 

viitor astfel de situaţii, primări-

ţa Lucia Magdalena Suciu a anun-

ţat că în cel mai scurt timp va 

implementa un sistem de moni-

torizare video pe raza comunei.

„Am pus în Sânmartin şi 

Măşcaş tomberoane pentru co-

lectarea selectivă şi au umplut 

tomberoane de 1.000 de litri cu 

oi moarte. Nu am avut posibi-

litate să îi identifi căm pe făp-

taşi. Am luat tomberoanele le-am 

dus la Protan în vremea aceea. 

Le-am desfi inţat cu totul şi atunci 

a trebuit să găsim alte soluţii. O 

să avem sistem de monitoriza-

re video peste tot. Este o ches-

tiune de câteva săptămâni”, a 

declarat Lucia Suciu.

Administraţia comunei 

Chinteni a demarat procedu-

ra de achiziţie pentru imple-

mentarea unui sistem de plat-

forme subterane pentru colec-

tare selectivă a deşeurilor. Po-

trivit Ordonanţei de Urgenţă 

numărul 74/2018, privind co-

lectarea selectivă a deşeuri-

lor, de la 1 iulie toţi cetăţenii 

României sunt obligaţi să îşi 

arunce gunoiul pe 4 fracţii.

„Taxa de salubritate a fost 

majorată doar pentru luna mai, 

când cantitatea de deşeuri a 

fost triplă. Îi rog să reducă can-

titatea de deşeuri deoarece noi 

plătim la tonă şi împărţim pe 

câţi locuitori sunt. Am făcut 

recensământul şi ştim în fi e-

care imobil câte persoane lo-

cuiesc. Am făcut acest lucru 

în momentul în care a fost în-

tocmit caietul de sarcini pen-

tru licitaţie. Nu înseamnă ca 

trebuie să aruncăm tot ce avem 

prin casă: perne, plapume, pie-

trele din curte şi toate ciudă-

ţeniile. Deşeul menajer înseam-

nă altceva. Vom face o cam-

panie să învăţăm împreună ce 

înceamnă deşeul menajer. Pro-

blema din Chinteni e o proble-

mă generală în toată România. 

Urmează să stabilim nişte cri-

terii cu colegii, să facem o ana-

liză să vedem exact care este 

situaţia. Cert este că această 

factură de 49.000 de lei trebu-

ie plătită. Cetăţenii aveau ta-

xa de 10 lei pe lună pentru 2 

tomberoane dar în momentul 

în care pui la infi nit câte 4, câ-

te 6 tomberoane, deja apare o 

problemă. Vom pune platfor-

me subterane. Ne propunem 

printr-o campanie de informa-

re şi educare a cetăţenilor ast-

fel încât să reducem la jumă-

tate cantitatea de deşeuri pro-

dusă pe raza comunei”, a mai 

declarat Lucia Suciu.

Colectare selectiva la țară? Oi moarte aruncate în tomberoane?
Problema colectării selective în mediul rural este una extrem de gravă și fără soluționare în viitorul apropiat
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Prin zona Colina, Mănăştur, 

unde întorc autobuzele, trec 

zilnic mii de oameni. 

În drumul lor, nu pot 

să nu vadă clădirea aban-

donată care zace acolo 

de aproape un sfert de veac. 

Înconjurată de bălării, cu bu-

căţi din ea rupte, acum mai es-

te folosită de către oamenii stră-

zii când au nevoie de un loc de 

dormit ferit de vânt, de câini 

maidanezi sau de artişti care 

văd în acel loc un spaţiu bun 

de exploatat. Din când în când, 

câte un trecător se mai aşează 

pe treptele ei pentru a-şi trage 

sufl etul. Cândva era şi un paz-

nic, care avea grijă de acea clă-

dire care a fost martorul moder-

nizării, dar care, din păcate, a 

rămas la fel. În urmă cu câteva 

zile, însă, paznicul lipsea, iar 

accesul în clădire se putea face 

cu uşurinţă, fără să existe cine-

va care să îi tragă la răspunde-

re pe cei care pătrund în con-

strucţia care pare mai degrabă 

o fantomă gri şi ştearsă. Uimeş-

te doar prin dimensiunile ei.

Din trepte lipsesc bucăţi, în 

jur sunt gunoaie, iar pereţii au 

fost măcinaţi de interperii. În-

căperile, care ar fi  trebuit să fi e 

saloane în care să se vindece 

bolnavi, sunt goale, iar pereţii 

lor sunt plini de graffi ti.

Cel mai modern spital 
de urgenţă din zonă

Construirea Spitalului de 

Urgenţă din Cluj-Napoca a 

fost iniţiată de Ministerul Să-

nătăţii şi Direcţia de Sănăta-

te Publică (DSP) Cluj în anul 

1994, iar lucrările pe terenul 

de 21.000 de metri pătraţi au 

început în aprilie 1995. Lu-

crările, făcute de fi rma TCI 

Contractor General Cluj-Na-

poca, aveau un termen de fi -

nalizare de patru ani.

Investiţia a fost estimată la 

750 de milioane de lei, la vre-

mea respectivă, echivalentul a 

3,3 milioane de lei noi, potrivit 

calculelor constructorilor.

Proiectul a fost realizat de 

SC Proiectantul SA Cluj-Napo-

ca şi prevedea un pavilion cen-

tral şi alte patru pavilioane în 

jurul acestuia.

Ministerul Sănătăţii şi auto-

rităţile judeţene au justifi cat ne-

cesitatea construirii unui spital 

de urgenţă în cartierul Mănăş-

tur pornind de la faptul că ma-

joritatea unităţilor spitaliceşti 

din oraş se afl ă în centru. Ast-

fel, în 1994 s-a decis ca viitorul 

spital să fi e ridicat în Mănăştur, 

într-o zonă accesibilă.

Lucrările au fost sistate 
la scurt timp

Lucrările au început în anul 

1995, doar pentru ca, la sfâr-

şitul anului următor, după ce 

s-a cheltuit un milion de lei, 

să fi e oprite.

„Povestea spitalului se întin-

de pe foarte multă durată. Pri-

ma dată am fost în 1992-1996 

şi am dat de două ori banii in-

tegral pentru construcţia lui la 

Colina, dar s-a ratat. S-a făcut 

atunci şi studiu de fezabilitate 

şi proiect, după care a venit no-

ul consiliu să spună că acolo nu 

se poate, cu nişte poveşti de 

adormit copiii, din necunoştin-

ţă de cauză. S-au tot arătat ima-

gini cu clădirea în care trebuie 

să urci cu targa pe nu ştiu ce 

scări. Aiurea! Scările respectiv 

erau de la pavilionul adminis-

trativ. Din interese s-a renunţat 

la proiectul respectiv, după ce 

s-au investit o grămadă de bani 

în el. Clădirea s-a deteriorat şi 

nu s-a mai ales nimic de ea. In-

teresele au fost altele, pentru că, 

întâmplător, proiectatul nu a fost 

cel care trebuia să fi e”, şi-a amin-

tit Emil Bogdan, fost consilier 

judeţean în perioada 1992-1996.

Clădirea nimănui 
şi a tuturor

În august 2003, prin Hotă-

râre de Guvern, clădirea şi te-

renul aferent au trecut din ad-

ministrarea Ministerului Să-

nătăţii şi cea a statului în ad-

ministrarea Consiliului Jude-

ţean Cluj.

În februarie 2004, printr-o 

hotărâre a Consiliului Judeţean 

Cluj, s-a aprobat vânzarea prin 

licitaţie publică a terenului şi 

construcţiei, dar nu au fost in-

vestitori interesaţi.

Un an mai târziu s-a dorit 

trecerea de la o unitate me-

dicală la una culturală, Con-

siliul Judeţean aprobând re-

alizarea în acea zonă a Cen-

trului Cultural Transivania, 

care trebuia să includă Aca-

demia de Muzică, Liceul de 

Muzică şi Filarmonica de Stat 

„Transilvania”, dar nici acest 

demers nu a fost fi nalizat.

În 2013, Consiliul Judeţean 

Cluj a propus ca imobilul să 

fi e amenajat ca spital de ur-

genţă pentru copii, dar nici a-

ceastă intenţie nu s-a concre-

tizat, astfel încât clădirea a ră-

mas, mai departe, în stadiul 

de ruină.

O altă propunere pentru uti-

lizarea acelei clădiri, discutată 

în anul 2015, a fost de realiza-

rea unui cămin pentru bătrâni.

De câţiva ani încoace, se 

discută despre realizarea unui 

proiect asemănător, însă îl al-

tă locaţie, cu alte investiţii. Ini-

ţial se discuta să fi e realizat în 

Apahida, ulterior în Floreşti. 

Însă, după promisiuni din par-

tea Ministerului Sănătăţii, în 

urmă cu câteva zile, premie-

rul României, Viorica Dănci-

lă, a anunţat că nu există bani 

pentru Spitalul Regional.

Între timp, acea clădire ră-

mâne o dovadă vie a luptelor 

de putere, a intereselor celor cu 

putere şi a lipsei de interes faţă 

de nevoile clujenilor.

CASA BÂNTUITĂ DE INTERESE ȘI INCOMPETENȚĂ DE PE DEALUL COLINA

Ruina „Spitalului Județean” din Mănăștur, 
un „coș pe nasul” autorităților !
Clădirea din capătul cartierului Mănăștur este în paragină de 24 de ani. Trebuia să fie cel mai modern spital din Cluj 
și a fost pasat de la o administrație la alta fără să i se găsească un rost. „Au fost interese”, spune un fost consilier 
județean. 24 de ani de interese obscure și incompetență se văd ca o casă bântuită la baza dealului Colina.

Clădirea ce a avea să fi e un spital de urgentă, acum este o ruină

Deputatul USR de Cluj, 

Emanuel Ungureanu, a 

făcut, luni, un apel public 

către prim-ministrul Viorica 

Dăncilă şi către Ministrul 

Sănătăţii, Sorina Pintea, să 

aprobe “urgent” documenta-

ţia pentru transferul în pro-

prietatea Primăriei 

Cluj-Napoca a terenului 

necesar realizării unui 

parking în interiorul curţii 

Institutului Oncologic.

„Primăria vrea să constru-

iască, cineva de la guvern blo-

chează transferul de proprieta-

te. Cine blochează transferul 

doamna Dăncilă şi de ce?”, spu-

ne Ungureanu.

Deputatul clujean mai spu-

ne că oamenii sunt disperaţi.

„Nu o dată am sesizat auto-

rităţile locale cu privire la pro-

blema parcărilor în acest spaţiu. 

Sute de pacienţi, mij de pacienţi 

anual vin în această curte şi în-

cearcă să găsească un loc de par-

care, bolnavii de cancer încear-

că să scape de partea asta de 

stres unde îmi parchez maşina 

când vin la Institutul Oncologic. 

Vâzând nevoie, am discutat la 

Ministerul Sănătăţii cu Sorina 

Pintea, cu domnul Emil Boc, a-

parent toată lumea e de acord 

că trebuie să întâmple ceva aici 

urgent. Domnul primar m-a asi-

gurat că îşi doreşte un parking 

dar îşi doreşte transferul de pro-

prietate a terenul din acest spa-

ţiu de la Ministerul Sănătăţii ca-

re ar fi  proprietar.. Fac un apel 

public la doamna prim ministru 

Viorica Dăncilă să mişte lucru-

rile, noi, ca deputaţi, primim răs-

puns la interpelări cu mare difi -

cultate, trec luni şi nu primim 

răspunsuri. Problema e acută, 

oamenii sunt disperaţi, cei care 

vin să parcheze aici sunt hărţu-

iţi şi de poliţiştii locali şi de Po-

liţia Rutieră. Sper ca doamna 

Dăncilă să grăbească adminis-

trativ transferul de proprietate 

către Primărie pentru că promi-

siunea domnului Boc este că sunt 

bani şi aici se poate construi un 

parking în folosul pacienţilor. Oa-

menii sunt stresaţi de haosul din 

curte. Toată strada e plină de ma-

şini în stânga şi-n dreapta. Oa-

menii vin şi dormi aici în maşini 

din toate colţurile ţării. Este o ne-

voie urgentă, nu este de ieri, de 

astăzi. E un act administrativ, a 

trecut campania electorală, rog 

Guvernul să ia măsuri”, a con-

chis deputatul clujean.

Încă din ianuarie 2017 pri-

marul Emil Boc anunţa că în in-

cinta Institutului Oncologic va 

fi  construit un parking.

„Am discutat cu conducerea 

Institutului Oncologic pentru a 

realiza în curtea institutului un 

parking suprateran şi care să 

deservească zona. Acolo va fi  

un parking suprateran cu o te-

rasă verde deasupra. Să rezol-

văm problema aglomeraţiei.”, 

spunea Boc.

Ulterior, în 2019, primarul 

Clujului spunea că “blocaje-

le de la nivel ministerial sunt 

enorme” şi că “de un an şi ju-

mătate, Oncologia, pentru o 

parcare, să facem un parking 

din banii noştri, stăm blocaţi 

pentru lipsa unei semnături 

din minister”.

Mare de mașini la Oncologie. Emanuel Ungureanu: „Viorica Dăncilă să miște lucrurile”.

Ruinele a aceea ce ar trebui să fi e spital județean
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Rezultatele de la Evaluarea 

Națională vor fi  afi șate la 

avizierele școlilor și pe site-

ul Ministerului Educației 

marți, 25 iunie.

 Acestea sunt primele rezul-

tate obținute de elevi la exa-

men și vor fi  afi șate până la 

ora 12:00, prevede calendarul 

de Evaluare Națională. 

Elevii își vor vedea marți 

dimineață notele de la exa-

mene, iar cei nemulțumiți pot 

să depună contestații, în 

aceeași zi.

Calendarul de Evaluare 

Națională 2019 prevede că de-

punerea contestațiilor are loc 

marți, 25 iunie, între orele 14:00 

și 20:00. Profesorii evaluatori 

au la dispoziție 3 zile pentru 

soluționarea contestațiilor. Re-

zultatele fi nale de la Evalua-

rea Națională vor fi  afi șate pe 

29 iunie 2019.

Evaluarea lucrărilor de exa-

men se face „cu respectarea 

strictă a baremului”, pe baza 

unui punctaj pe scara 1-100; 

se acordă 90 de puncte pen-

tru ră spunsurile corecte și com-

plete și 10 puncte din ofi ciu. 

După  evaluare, fi ecare profe-

sor stabilește nota prin 

î mpă rțirea la 10 a punctajului 

obținut de elev, fă ră  rotunjire, 

și o trece pe lucrare, se arată 

în metodologie.

Dacă diferența dintre notele 

date de cei doi profesori evalu-

atori este mai mică sau egală 

cu 1 punct, atunci notele se trec 

pe lucrare cu cerneală roșie și 

cei doi semnează.

Elevii care depun contestații 

semnează, alături de părinți, o 

declarație-tip, în care se 

menționează că  au luat la 

cunoș tință că  nota pe care o vor 

obține la contestație poate să le 

modifi ce nota iniț ială  fi e prin 

creștere, fi e prin descreștere.

În cadrul etapei de contestații, 

notele puse după reevaluare 

sunt comparate cu cele acorda-

te în etapa de evaluare inițială.

Dacă se constată  o diferență 

de notare mai mare de 1,5 

puncte, în plus sau în minus, 

între nota inițială și cea de la 

contestații, preș edintele co-

misiei de contestaț ii numește 

o a treia comisie, formată din 

alți doi profesori cu experiență, 

alț ii decât cei care au evalu-

at iniț ial lucră rile în centrul 

de contestații. 

Nota de la contestații este 

defi nitivă, indiferent de punc-

tajul obținut, în plus sau în 

minus, față de nota primită 

inițial. Această  notă  nu mai 

poate fi  modifi cată  ș i reprezintă  

nota obț inută  de elev la pro-

ba respectivă .

Rezultatele de la Evaluarea Națională, 
se afișează astăzi în școli

În martie 2019 veniturile 

raportate public pe site-ul 

Ministerului Educaţiei au 

crescut faţă de aceeaşi lună 

a anului trecut cu 35,82%, 

în medie, pentru 13 dintre 

funcţiile selectate din grila 

salariaţilor şi demnitarilor.

Este vorba despre venitu-

rile brute. Cele mai mari creş-

teri sunt datorate introduce-

rii sporului pentru condiţii 

vătămătoare, de 10% din sa-

lariul brut. Creşterile de ve-

nituri sunt cuprinse între 

9,4% şi 53,7%, potrivit edu-

pedu.ro.

Au fost selectate 13 func-

ţii din cele 70 pentru care mi-

nisterul publică veniturile lu-

nare în transparenţa fi nanci-

ară, exceptând unităţile pen-

tru proiectele cu fonduri ex-

terne sau de management 

fonduri europene. Aceste 

funcţii sunt Ministru, Secre-

tar de stat, Secretar general, 

Director general, Director, Şef 

serviciu, Şef birou, Director 

de cabinet gradaţia 5, Consi-

lier cabinet gradaţia 5 cu doc-

torat, Muncitor I, Şofer I, În-

grijitor şi Magazioner.

Potrivit INS, creşterea sala-

riilor brute pentru sectorul În-

văţământ a fost în perioada apri-

lie 2018 – aprilie 2019 de 19,47% 

(919 lei), de la un câştig salari-

al de 4721 de lei pe lună, la 

5.640 lei pe luna.

Revenind la datele despre 

veniturile din minister, creş-

terea nominală cea mai mare 

a fost de 3.391 de lei pentru 

poziţia de Consilier cabinet, 

urmată de cea pentru Direc-

tor general, de 3.387 de lei şi 

de cea pentru Director, în va-

loare de 3.118 lei.

Procentual, cele mai mari 

creşteri au fost pentru postu-

rile cu salarii mici, cum ar fi  

cele de Muncitor (53,77%), 

Şofer (51,72%) şi Magazioner 

(50,81%), urmată de cea de 

Consilier cabinet (50,2%).

Indemnizaţiile demnitari-

lor, ministru şi secretat de stat, 

au crescut cu 9,47% în inter-

valul de un an luat în calcul. 

Situaţia detaliată pe fi ecare 

funcţie, poate fi  analizată în 

tabelul de mai jos.

Cele mai mari creşteri sunt 

datorate introducerii unui 

spor de condiţii vătămătoare 

pentru aproape toţi angaja-

ţii. Acesta este de aproxima-

tiv 10% din salariul brut. In-

clusiv soferul are spor de con-

ditii vătămatoare.

Ministerul Educaţiei are un mi-

nistru, cinci secretari de stat şi un 

subsecretar de stat. În ministerul 

Educaţiei sunt maximum 509 pos-

turi, fără cele ale demnitarilor şi 

cele aferente cabinetului minis-

trului. Aparatul din minister este 

organizat în 10 direcţii generale, 

23 de direcţii, 12 servicii, 4 biro-

uri şi 11 compartimente.

Cât au crescut veniturile 
anagajaților din 
Ministerul Educației?
Cât primesc cei care își bat joc de sistemul educațional?

venit 2018 venit 2019 creştere 

nominală

creştere 

procentuală

Ministru 19.950 21.840 1.890 9,47%

Secretar de stat 15.200 16.640 1.440 9,47%

Secretar general 9.831 12.935 3.104 31,57%

Director general 10.942 14.329 3.387 30,95%

Director 10.001 13.119 3.118 31,18%

Şef Serviciu 8.437 11.431 2.994 35,49%

Şef birou 8.490 10.653 2.163 25,48%

Director cabinet 6.485 9.018 2.533 39,06%

Consilier cabinet 6.755 10.146 3.391 50,20%

Muncitor I 2.334 3.589 1.255 53,77%

Şofer I 2.734 4.148 1.414 51,72%

Îngrijitor 2.103 3.082 979 46,55%

Magazioner 2.117 3.362 1.245 50,81%
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Începând din martie 

şi până în iunie 1849, când 

au intervenit trupele ţaris-

to-habsburgice, au avut loc 

o serie de acţiuni armate ale 

nobilimii ungare în încerca-

rea de a ocupa Munţii 

Apuseni, notează istoricii.

În martie şi aprilie, de la nord 

spre Mărişel, la răsărit dinspre 

Zlatna, la Apus dinspre Brad, nu-

meroasele atacuri întreprinse de 

armatele maghiare au fost rând 

pe rând respinse de cetele moţi-

lor români conduşi de Axente Se-

ver şi Simion Balint, colaborato-

rii lui Avram Iancu, sufl etul re-

zistenţei moţilor, potrivit volumu-

lui „Scurtă istorie a românilor”.

O altă încercare mai organi-

zată de ocupare a munţilor a 

avut loc la iniţiativa maiorului 

Csutak, care a rămas, însă, fă-

ră rezultat. Au urmat apoi câte-

va atacuri ale maiorului Hatvani, 

care deşi dispunea de o arma-

tă de peste 13.000 de soldaţi şi 

24 de tunuri, a fost învins în 

cursul lunii mai, de două ori.

Au urmat o serie de tratati-

ve care să ducă la o încetare a 

ostilităţilor, care s-au încheiat 

tragic, deoarece, în ciuda faptu-

lui că pe durata acestora se de-

clarase armistiţiu.

Avram Iancu a reuşit cu greu 

să-şi salveze viaţa, şi-a strâns în 

grabă oastea de prin munţi şi a 

încercuit Abrudul. A avut loc 

un atac general, trupele adver-

se au fost alungate din oraş, iar 

deputatul Ioan Dragoş, conside-

rat trădător, a căzut victimă ne-

loialităţii conducătorilor ma-

ghiari. Peste câteva zile, maio-

rul Hatvani a atacat din nou ora-

şul, respingând oastea română. 

La 19 mai, în urma unui puter-

nic contraatac românesc, Avram 

Iancu a alungat din nou trupe-

le lui Hatvani, care au înregis-

trat grele pierderi umane şi ma-

teriale. Moţii de sub conduce-

rea lui Axente Sever au încercat 

o acţiune ofensivă fără sorţi de 

izbândă în zona Albei Iulia.

Lupta hotărâtoare s-a dat la 

24 iunie/6 iulie 1849 în localita-

tea Fântânele. Moţii care i-au în-

tâmpinat erau în număr de 

400-500 şi erau conduşi de cen-

turionul Indrei Roşu, localnic, bun 

cunoscător al regiunii şi terenu-

lui pe care urma să aibă loc bă-

tălia. 68 de vânători din oastea 

lui Avram Iancu, sub comanda 

tribunilor Nicolae Corcheş şi Ia-

cob Olteanu din Câmpeni, li s-au 

alăturat. Aceştia aveau experien-

ţa luptei cu honvezii lui Hatvani 

şi s-au folosit, de asemenea, cu 

pricepere de condiţiile favorabile 

pe care le oferea terenul, ceea ce 

a dus la o victorie strălucită îm-

potriva ungurilor. Vasvari a căzut 

în această bătălie.

„(...) Moţii astupă bine toa-

te drumurile, stabilesc poziţiile 

prielnice pentru atac şi reparti-

zează pe cei 120 de vânători şi 

317 lăncieri, aleşi unul câte unul 

dintre cei mai viteji, în trei sec-

toare, pe unde aveau să treacă 

ungurii. (...) Vasvari conducea 

companiile din centru, având şi 

el la îndemână un tun. Dar în-

dată ce primele rânduri de hon-

vezi zvâcnesc din zăvoarele de-

fi leului, moţii răsar de după co-

paci şi închid din nou cu piep-

turile lor drumurile ungurilor. 

Manevra pare a se fi  pus la ca-

le cu o diabolică abilitate. În 

timp ce Buzgo şi secuii au fost 

lăsaţi să coboare în pas grăbit, 

trupa lui Vasvari e prinsă în cleş-

tele morţii. Locul unde s-a oprit 

e un fund de văgăună, cu ţăr-

muri înalte, acoperite de brazi. 

O ploaie de bolovani se revarsă 

aici peste capetele oastei. (...) 

Tunelul îngrozitor abia trecut, 

în poiana care se deschide mai 

largă îi aşteaptă încă o dată ti-

rul vânătorilor culcaţi pe burtă 

la rădăcina brazilor.”

Lupta de la Fântânele a con-

stituit o ultimă încercare de ocu-

pare a zonei muntoase apărate 

de românii din Transilvania. În 

a doua jumătate a lunii iulie 1849, 

rezistenţa armatelor ungureşti 

putea fi  socotită defi nitiv înfrân-

tă, atât pe câmpia ungară, cât şi 

în Transilvania. Oştile maghiare, 

împinse de armatele austro-ru-

se, se retrag acum pe teritoriul 

delimitat de Timişoara şi Arad şi 

de confl uenţa Mureşului cu Ti-

sa. La 19/31 iulie 1849, armata 

revoluţionară maghiară coman-

dată de generalul Bem a fost în-

frântă în bătălia de la Sighişoa-

ra-Albeşti, de trupele ruse con-

duse de generalul Aleksandru 

Nikolaevici Luders. Câteva zile 

mai târziu, la 29 iulie/10 august, 

armata maghiară a fost înfrântă 

decisiv la sud de Timişoara.

În aceste condiţii, generalul 

Bem a fost nevoit să transmită 

generalului Gorgey Arthur toa-

te atribuţiile, căutând refugiu în-

spre Orşova însoţit de numai câ-

teva trupe credincioase.

170 de ani de la Bătălia de la Fântânele
Ultima încercare de ocupare a Munţilor Apuseni

Bianca TĂMAȘ
redactia@monitorulcj.ro

Ziua Universală a Iei este 

sărbătorită, anual, la 24 

iunie, începând din 2013, în 

ţara noastră şi în comunită-

ţile româneşti din peste 100 

de oraşe din întreaga lume. 

La Cluj, în Parcul 

Etnografi c al Transilvaniei 

s-a sărbătorit cu cântec, 

joc și voie bună, iar printre 

participanți a fost și Maria 

Silvia Iuga, iubitoare de 

tradiție, colecționară de ii.

Cunoscută la nivel local şi 

sub numele de ie, cămeşe, 

spăcel, ciupag etc., cămaşa, 

în cadrul portului femeiesc 

tradiţional românesc, a intrat 

în conştiinţa publică cu pri-

ma denominaţie, devenită ge-

nerică. Ia a reprezentat întot-

deauna piesa principală, care 

prin ornamentică, prin calita-

tea materialelor şi a execuţi-

ei, punea în evidenţă statutul 

social-economic şi personali-

tatea purtătoarei.

Din iubire pentru tradiție

Dumincă, cu o zi înaintea 

sărbătorii universale a iei, clu-

jenii au mers cu mic, cu mare, 

îmbrăcați în straie populare, fe-

meile având sânziene prinse în 

păr, să se veselească așa cum 

se cuvine în Parcul Etnografi c 

din Cluj-Napoca. La casa Tel-

ciu, petrecerea era în toi. Artiști 

cântau melodii populare, tineri 

și vârsnici se prindeau la joc, 

iar alții râdeau și povesteau. 

Printre ei, urmărind spectaco-

lul, îmbrăcată în portul 

tradițional maramureșean, cu 

o năframă galbenă pe cap și 

opinci în picioare, era Maria 

Silvia Iuga, o femeie îndrăgos-

tită de tradiții. Pe prispa casei 

Telciu erau agățate ii de diferi-

te culori și mărimi. Majoritatea 

fi ind din colecția personală a 

Mariei Iuga. 

Maramureșul, 
prima iubire

Născută și crescută în 

Maramureș, a părăsit locuri-

le natale, locuind o vreme în 

București, apoi în Brașov și s-

a stabilit ulterior în Cluj-Na-

poca. Pasiunea pentru tradiții 

a avut-o de mică, când, ma-

ma ei o punea să coasă. 

„Această pasiune o am de 

mic copil, fi indcă mama mă 

punea să cos. Când eram cu 

animalele la câmp, mă punea 

să cos, dar eu mai mult ci-

team. Dar nu am uitat de sa-

tul românesc. Îmi place foar-

te mult Maramureșul, că de 

acolo vin din Săliștea de Sus, 

dar și Clujul, că aici sunt acum. 

Am pasiunea pentru frumos. 

Pentru mine, o femeie îmbră-

cată în costum popular, este 

deosebită! Eu întotdeauna la 

evenimente, sărbători, fl orii, 

sânziene, Paște, mă îmbrac în 

port popular”, a explicat 

colecționara de tradiții.

Colecționară de ii, 
păstrătoare de tradiții

Cu toate că a colindat toată 

țara, prima ei iubire a rămas 

Maramureșul, care până în zi-

ua de azi păstrează foarte bine 

tradițiile. Așa că a început și ea 

să colecționeze ii, ba chiar și 

să le facă cu mâna ei.

„Colecționez ii, sculpturi, 

picturi, toate cu motive 

tradiționale, covoare țesute ma-

nual. Am aproximativ 40 de 

ii. Unele sunt foarte vechi, al-

tele au 15 ani și am câteva re-

alizate în ultimii cinci ani, pe 

care le-am realizat pentru vân-

zare, după ce am ieșit la pen-

sie. Am costume populare din 

Maramureș, Sălaj, Bistrița Nă-

săud. Am și câteva din Olte-

nia”, a explicat Maria Iuga.

Cea mai veche ie pe ca-

re Maria Silvia Iuga o are în 

colecție, are peste un secol 

și jumătate, o ie realizată 

din cânepă groasă, din zo-

na Bistrița Năsăud. Întreba-

tă de valoarea colecției pe 

care o deține, femeia a răs-

puns sincer, că pentru ea es-

te inestimabilă și nu dorește 

să o vândă, sperând că 

urmașii ei vor continua ce 

a început ea.

Păstrarea fărâmelor de tradiție. 
Ziua Iei, sărbătorită la Cluj.
Maria Silvia Iuga, colecționara de ii, iubitoare a folclorului românesc

 Maria Silvia Iuga, colecționară de ii, îmbrăcată în costum tradițional

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Institutul Oncologic 
„Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea următoarelor
posturi vacante pe perioadă determinată:

I. 4 posturi asistent medical generalist
II. 8 posturi infi rmieră
III. 3 posturi îngrijitoare
IV. 2 posturi muncitor califi cat- bucătar

CALENDARUL CONCURSULUI:
a.Depunerea dosarelor se va desfășura în perioada 25.06.2019 – 02.07.2019
b.Selecţia dosarelor va avea loc în data de: 03.07.2019
Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
c.Proba scrisă : 09.07.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
d.Proba de interviu : 11.07.2019 – ora 900 – la sediul unităţii
Actele se vor depune până cel tarziu în data de 02 iulie 2019, ora 12 la secretarul con-

cursului – Ec. Oprea Cristina, Birou RUNOS
Punctajul minim pentru promovarea celor două probe este de 50 puncte.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE
a.îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b.are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c.are capacitate deplina de exercitiu;
d.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de 

medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e.îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f.îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g.nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra sta-

tului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptu-
irea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu inten-
ţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

I. Asistent medical generalist
a.Studii post liceale în domeniul sanitar (studii medii fi nalizate, prezentarea
diplomei de Bacalaureat este obligatorie)
b.Să fi e membru activ OAMGMAMR
c.Cunoștinţe de operare pe calculator, program Microsoft Offi ce

II. Infi rmieră
a.Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b.Curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști,
Moașelor și Asistenţilor Medicali din România sau
c.Curs de infi rmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii,
Familiei și Protecţiei Sociale și persoanelor Vârstnice cu aprobarea Ministerului
Sănătăţii – Direcţia generală Resurse Umane, Juridic și Contencios, și certifi care

III. Îngrijitoare
a.Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
IV. Muncitor califi cat – bucătar
a. Să fi e cel puţin absolvent al învătământului general obligatoriu
b. Curs de formare profesională în meseria de bucătar
Dosarul de concurs se va depune la serviciul R.U.N.O.S. până la data menţionată în ca-

lendarul concursului și va conţine în mod obligatoriu:
● Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie, dacă este cazul;
● Cerere de înscriere (Formularul standard se va pune la dispoziţia candidaţilor prin Se-

cretariatul IOCN);
● copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
● copia carnetului de muncă și adeverinţa care să ateste vechimea în muncă și după 

caz, în specialitate (pentru perioada ianuarie 2011 până în prezent);
● cazier judiciar ;
● adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 
unităţile sanitare abilitate;
● recomandarea de la ultimul loc de muncă sau, după caz, copia fi șei de evaluare a per-

formanţelor profesionale individuale;
● alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
● curriculum vitae.

Relatii suplimentare privind desfășurarea se pot obţine la sediul unităţii, str. Republicii 
nr. 34-36, etaj I, secretarul concursului – Ec. Oprea Cristina, Biroul RUNOS telefon 0264-
598 361 int.142

Abonează-te la
monitorul

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

0264.59.77.00

Un atac cibernetic puter-

nic împotriva Iranului 

care ar fi  fost ordonat 

de preşedintele Donald 

Trump în contextul ampli-

fi cării tensiunilor militare 

cu Iranul reprezintă cel 

mai clar exemplu despre 

modul în care se schimbă 

războaiele moderne.

Atacul cibernetic avea ro-

lul de a bloca sistemele anti-

aeriene iraniene înainte de 

bombardamente asupra a trei 

obiective nedezvăluite, ope-

raţiune anulată de Donald 

Trump în ultimele minute.

„Ofi cialii iranieni nu au 

reacţionat la informaţiile pri-

vind atacul cibernetic, difu-

zate duminică de presa ame-

ricană, dar astfel de tactici 

ar evidenţia faptul că este 

improbabil ca un eventual 

eventual confl ict cu Iranul 

să ia forma precedentelor in-

tervenţii militare lansate de 

Statele Unite în Orientul Mij-

lociu”, comentează editori-

alistul David Bond într-un 

articol publicat în cotidianul 

Financial Times sub titlul 

„Iran: Care sunt opţiunile 

pentru Washington?”

„Înlăturarea regimului dinn 

Iran prin utilizarea forţei mi-

litare aşa cum au procedat 

Statele Unite în Irak şi Afga-

nistan nu intră în discuţie. Nu 

există nicio dorinţă în acest 

sens din partea lui Donald 

Trump sau a Cabinetului său”, 

afi rmă Seth Jones, analist la 

Centrul pentru Studii Strate-

gice şi Internaţionale.

În schimb, atacuri punctu-

ale asupra sistemelor antiae-

riene iraniene şi a radarelor 

militare relevă că Administra-

ţia SUA ar urma un model si-

milar cu raidurile aeriene efec-

tuate în Siria în 2017 şi 2018, 

precum şi în 2016 asupra in-

stalaţiilor insurgenţilor huthi 

din Yemen, susţinuţi de Iran.

Statele Unite au mai lan-

sat atacuri cibernetice asupra 

Iranului în trecut. Există sus-

piciuni că SUA şi Israelul s-au 

afl at în spatele virusului in-

formatic Stuxnet, care a dis-

trus instalaţii la complexul nu-

clear iranian Natanz.

Pentru specialiştii militari, 

întrebarea este dacă aceste 

tactici pot transmite mesajul 

intenţionat Administraţiei de 

la Teheran şi dacă pot fi  re-

duse presiunile în criza din 

Golful Persic. Tensiunile ră-

mân ridicate după o serie de 

incidente precum doborârea 

unei drone americane de 130 

de milioane de dolari şi după 

atacurile care au vizat petro-

liere în Strâmtoarea Hormuz, 

acţiuni pe care Statele Unite 

le atribuie Iranului.

În ultimele două luni, Pen-

tagonul a trimis în regiune 

portavionul USS Abraham Lin-

coln şi grupul naval aferent, 

care are circa 70 de avioane 

de atac, precum şi trei distru-

gătoare din clasa Arleigh Bur-

ke. De asemenea, au fost tri-

mise bombardiere B52 în Qa-

tar şi avioane F-35 şi F-15 în 

Emiratele Arabe Unite. În plus, 

în Bahrain se afl ă Flota a V-a 

a SUA şi militari ai Unităţii 

navale de reacţie rapidă 22.

Conform celui mai recent 

raport elaborat de Institutul 

Internaţional pentru Studii 

Strategice (IISS), Gardienii Re-

voluţiei din Iran au 125.000 

de militari şi exercită „o in-

fl uenţă militară semnifi cativă 

prin aliaţii regionali şi inter-

mediari” precum rebelii huthi 

din Yemen şi mişcarea şiită li-

baneză Hezbollah. În cazul în 

care SUA bombardează pozi-

ţii din Iran, Gardienii Revolu-

ţiei şi aliaţii acestora vor ata-

ca obiective americane din re-

giune sau Israelul.

Ce opţiuni are SUA 
în conflictul cu Iranul?
Preşedintele SUA, Donald Trump, nu este interesat de 
repetarea intervenţiei militare din Irak în criza cu Iranul
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Atâtea programe, atâtea 

limbaje de programare. Cu 

care să începi? Cu Java sau 

C++? Depinde ce vrei să 

faci şi care este viitorul pe 

care-l vezi pentru tine. Vrei 

să faci aplicaţii de telefon? 

Să creezi jocuri video?

Cei de la şcoala de programa-

re Codecool au creat un top al 

celor mai căutate limbaje de pro-

gramare, adică al limbajelor pe 

care ar fi  bine să le ştii (nu pe 

toate) ca să-ţi iei un job în IT în 

România, scrie playtech.ro.

1. Python
Python este unul din cele 

mai căutate şi utilizate limbaje 

de programare de care au acum 

nevoie angajatorii, mai ales în 

back-end web development. 

Python este cel mai adesea fo-

losit ca limbaj de scripting şi au-

tomatizare, dar poate fi  folosit 

şi pentru analiza datelor.

Este un limbaj de programa-

re dinamic, creat de Guido van 

Rossum şi lansat pe piaţă în 1991. 

Acesta poate fi  folosit atât pen-

tru a crea aplicaţii pentru desktop, 

cât şi pentru web sau fra-

mework-uri. Este unul dintre ce-

le mai uşor de învăţat şi utilizat 

limbaje de programare pentru că 

are puţine particularităţi şi o sin-

taxă simplă, care poate fi  înţe-

leasă cu uşurinţă, chiar şi de cei 

fără experienţă în codare.

2. Java
Java este un limbaj de pro-

gramare orientat pe obiecte, ca-

re a fost lansat 1995 şi care es-

te astăzi atât cel mai popular 

limbaj de programare din lume, 

cât şi cel mai stabil. El este foar-

te căutat în rândul angajatori-

lor. Acesta poate fi  utilizat pen-

tru aplicaţii de desktop cu in-

terfaţă grafi că, aplicaţii de mo-

bil (mobile web development) 

sau aplicaţii şi chiar servere web.

3. Limbajele C şi C++
Un limbaj de programare 

„old school”, printre primele a-

părute, C e la fel de relevant as-

tăzi ca în momentul în care s-a 

lansat, în 1970. Limbajul C are 

avantajul că este cel pe care se 

bazează sau din care derivă zeci 

alte de limbaje de programare. 

Cei care vor să înveţe Java, Java-

script, C# şi D vor putea să o 

facă mult mai uşor deoarece e-

le derivă sau au preluat sintaxa 

şi paradigma limbajului C.

Pe de altă parte, C++ poate 

fi  numit limbaj hibrid pentru că 

este o combinaţie între un limbaj 

procedural şi un limbaj de pro-

gramare orientat pe obiecte.

Principala diferenţă între C 

şi C++ o constituie funcţiona-

lităţile de clase şi obiecte şi re-

laţia de moştenire dintre clase-

le de bază şi clasele derivate din 

acestea. C++ este un limbaj 

scalabil, cu ajutorul căruia se 

pot crea aplicaţii ce consumă 

multe resurse, precum aplicaţii 

pentru desktop sau jocuri cu 

grafi că complexă. Învaţă C sau 

C++ dacă vrei să lucrezi în in-

dustria de gaming.

4. PHP
PHP este un limbaj de pro-

gramare special creat pentru 

web development. PHP este de-

opotrivă un limbaj simplu pen-

tru un începător în programa-

re, însă în acelaşi timp îi oferă 

unui developer experimentat 

multe funcţionalităţi avansate. 

80% dintre cele mai bune 10 

milioane de site-uri din lume fo-

losesc PHP.

5. C# (C sharp)
C# este un limbaj de progra-

mare orientat pe obiecte, ce a fost 

lansat în 2000 şi gândit ca com-

petitor pentru limbajul Java, cu 

care este foarte similar. C# este 

un limbaj de programare versa-

til, cu care programatorii creează 

aplicaţii pentru Windows, dar şi 

aplicaţii pentru web sau pentru 

device-uri mobile. Oportunităţile 

de angajare pentru developerii C# 

sunt numeroase.

6. F# (F sharp)
La fel ca C#, şi F# este un 

limbaj de programare .NET. Spre 

deosebire de alte limbaje de pro-

gramare, codul F# nu este în-

cărcat cu puncte şi virgule, aco-

lade sau alte simboluri, aşa că 

poţi rezolva o problemă cu mai 

puţine rânduri de cod decât în 

alt limbaj de programare.

Limbajul F# este ideal pen-

tru domenii specializate ca da-

ta analysis sau enterprise deve-

lopment. Deşi F# nu este atât 

de popular precum C#, unele 

posturi de .NET developer ne-

cesită şi cunoştinţe de limbaj F 

sharp, pe cele de C sharp.

7. SQL
SQL (Structured Query Lan-

guage) este un limbaj de progra-

mare folosit pentru lucrul şi co-

municarea cu bazele de date. 

Prin SQL se pot modifi ca tabele 

şi structuri de index din baze de 

date, adăuga , să editezi sau să 

ştergi linii de date şi să recupe-

rezi sub-seturi dintr-o bază de 

date. Limbajul SQL este foarte 

util şi pentru cei ce vor să gesti-

oneze sau să creeze servere.

Majoritatea organizaţiilor lu-

crează cu volume mari de date 

şi au nevoie de experţi în SQL, 

iar joburile de SQL developer, 

developer, data analyst, busine-

ss intelligence (BI) analyst sau 

database administrator (DBA) 

sunt foarte căutate.

8. Kotlin
Kotlin este un limbaj hibrid, 

care combină funcţionalităţi de 

programare funcţională cu func-

ţionalităţi de programare orien-

tată pe obiecte. A fost conceput 

să funcţioneze perfect împreu-

nă cu Java, însă este un limbaj 

de programare mai concis, prin 

care se pot rezolva probleme 

frecvente de programare cu doar 

câteva linii de cod.

Kotlin este unul dintre limba-

jele de programare mai nou apă-

rute pe piaţă, însă deja s-a remar-

cat ca fi ind limbajul preferat de 

Google pentru dezvoltarea apli-

caţiilor pentru Android. Cele mai 

populare joburi pentru cunoscă-

torii de Kotlin sunt Kotlin deve-

loper sau Android developer.

9. Go
Limbajul de programare Go 

sau Golang a fost creat în 2009 

de către Robert Griesemer, Rob 

Pike şi Ken Thompson, pentru 

Google. Sintaxa Go este simplă 

şi uşor de înţeles, de aceea Go 

a surclasat limbajul Python şi a 

devenit cel mai uşor de învăţat 

limbaj de programare.

Go este de două ori mai ra-

pid decât orice alt limbaj de pro-

gramare pentru că foloseşte go-

routines în loc de thread-uri şi le 

permite programatorilor să lu-

creze cu milioane de goroutines 

simultan. Deşi Go este un lim-

baj de programare cu foarte mult 

potenţial, este încă la început de 

drum şi are anumite neajunsuri 

pe care predecesori precum Ja-

va sau Python nu le au.

10. Swift
Creat de Apple în 2014, Swift 

este un limbaj de programare 

compatibil cu sistemele de ope-

rare şi framework-urile sistemu-

lui de operare IOS.

Limbajul Swift este similar cu 

Python şi Ruby şi a fost gândit să 

fi e uşor de utilizat pentru începă-

torii care aspiră să devină softwa-

re engineer. Codul Swift are foar-

te multe elemente din limba en-

gleză, ceea ce îl face simplu de 

citit chiar şi pentru cei care nu au 

cunoştinţe în programare.

Pentru că Swift a fost creat 

de şi pentru Apple, acest limbaj 

de programare este potrivit pen-

tru cei care vor un job de iOS 

developer.

Ce limbaje de programare să înveți 
pentru un viitor plin cu bani?
Toate aplicațiile și programele pe care le folosim zi de zi sunt scrise în diverse limbaje de programare

Tot mai mulți oameni doresc să înceapă o carieră în IT pentru salariile care se oferă 

Samsung Galaxy Note 10 va 

fi  lansat la timp pentru 

cumpărăturile de iarnă. 

Dar ce mai poate aduce 

Samsung special într-un 

telefon deja foarte bun?

Data lansării Samsung Gala-

xy Note 10 se apropie cu paşi 

repezi. Seria Note a fost una ex-

celentă pentru companie şi una 

în care am văzut inovaţiile pre-

gătite de producător. Totodată, 

e seria care a familiarizat lumea 

cu telefoanele mari. Nu totul a 

mers perfect, nimeni nu poate 

uita explozivul Note 7. Totuşi, 

Samsung a revenit onorabil cu 

Note 8 şi Note 9, iar presiunea 

e mare pentru noul model.

Samsung Galaxy Note 10. 
Când se lansează?

Seria Note e introdusă îna-

inte de toamnă. Samsung Ga-

laxy Note 10, conform infor-

maţiilor neofi ciale, va respec-

ta tradiţia. Note 10 este pro-

gramat să fi e lansat cândva 

în a treia săptămână din au-

gust. Această informaţie a 

fost dezvăluită de Evan Blass, 

un insider care a pus mâna 

pe un document de la depar-

tamentul de marketing al ope-

ratorului telecom Verizon.

Iniţial, se speculase că Sam-

sung Galaxy Note 10 va fi  lan-

sat pe 10 august. Deocamdată, 

coreenii nu au anunţat o dată 

ofi cială pentru acest telefon, 

scrie playtech.ro.

Câte versiuni de Note 
pregăteşte Samsung?

Samsung Galaxy S10 este 

disponibil în patru variante: 

S10, S10 Plus, S10e şi S10 

5G. Acelaşi trend pare să con-

tinue şi pentru gama de te-

lefoane Note. Aşadar, com-

pania coreeană va veni cu o 

versiune standard, una mai 

mică, care primeşte acelaşi 

„e” în denumire, şi, mai mult 

ca sigur, şi o versiune Note 

10 5G. Încă nu este clar da-

că va mai exista o a patra 

versiune de tipul Pro.

Samsung a umblat puţin la 

designul telefonului. Galaxy 

Note 10, dacă este să ne lu-

ăm după imaginile apărute pe 

internet, va fi  o combinaţie 

dintre Samsung Galaxy S10 şi 

Huawei P30 Pro. Samsung nu 

renunţă la display-ul perforat 

de la S10, însă, de data aceas-

ta, mută gaura din lateralul 

ecranului în mijlocul dis-

play-ului, în partea de sus. Pe 

spate, aranjamentul camere-

lor nu va mai fi  pe orizonta-

lă, ci pe verticală, la fel ca pe 

P30 Pro.

Marginile ecranului rotunji-

te rămân. La fel şi stylusul ca-

re ar primi o serie de funcţii noi.

Ce specifi caţii va avea noul 
telefon Samsung?

Este de aşteptat ca toate 

modelele Samsung Galaxy 

Note 10 să aibă acelaşi pro-

cesor, Snapdragon 855 sau 

Exynos 9820 (în funcţie de 

regiunea unde este vândut 

telefonul), vom avea mode-

le cu 6 şi 8 GB RAM (poate 

chiar şi o variantă cu 12 

GB), iar spaţiul de stocare 

va ajunge până la 512 GB şi 

va folosi tehnologia UFS 3.0 

(cea mai rapidă de până 

acum, ce este implementa-

tă deocamdată doar pe One-

Plus 7 Pro).

Samsung Galaxy Note 10e 

va avea un ecran de 6,28 

inci, o baterie de 3.400 mAh 

şi cu o cameră mai puţin de-

cât modelul standard. Note 

10 ar avea un display cu o 

diagonală de 6,75 de inci, 

iar acumulatorul ar fi de 

peste 4000 mAh. Vestea bu-

nă este că telefonul Sam-

sung s-ar putea încărca ex-

trem de repede la 45 de waţi.

Sistemul foto de pe No-

te 10 va cuprinde un sen-

zor principal, ce a fost fo-

losit pe S10, alături de o 

cameră telefoto (probabil 

cu zoom optic 2-3x) şi ală-

turi de o cameră ultrawi-

de. În plus, sistemul foto 

ar avea un bliţ, un senzor 

de tip ToF şi un senzor de 

lumină puternică numit 

„flood illuminator”.

Din păcate, se pare că Sam-

sung renunţă la mufa de căşti 

pentru această serie de tele-

foane. Chiar se gândea să re-

nunţe la butoane fi zice pen-

tru Note 10.

Cât o să coste noile 
telefoane Samsung?

Smartphone-ul Samsung Ga-

laxy Note 10 ar ajunge în ma-

gazine la un preţ de circa 1.100 

– 1.200 de dolari. Da, va fi  mai 

scump cu circa 100 de dolari 

faţă de modelul precedent.

Desigur, e posibil ca produ-

cătorul să pregătească unele 

funcţionalităţi noi care să jus-

tifi ce această creştere de preţ. 

Acest preţ ar fi  valabil pentru 

versiunea standard. Este posi-

bil ca versiunea Note 10e să 

fi e mai ieftină, iar modelul cu 

5G să coste chiar mai mult.

Samsung Galaxy Note 10: preț, specificații, când se lansează
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Abonează-te la
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din 
Cluj

¤  participi la 
concursuri 
cu premii în fiecare 
lună0264.59.77.00

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0787-565192

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

¤ PF vând apartament 3 came-
re pe Calea Turzii, 79 mp utili, 
decomandat, mobilat, utilat, i-
deal pentru locuinţă închiriere, 
investiţie. Apartamentul este 
compus din 2 camere, 1 living, 
1 bucătarie, 2 băi, 2 balcoane, 
2 spaţii de depozitare, loc de 
parcare cu CF. Pret 119.900 Eu-
ro, negociabil. 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. (4.7)

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

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

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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GRA-

TUIT

rile de reparaţii: dulgherie, man-
sarde, pavaje, izolaţii termice, izo-
laţii carton, amenajări interioare 
și exterioare. Tel. 0732-349989, 
0744-884842. (14.20)

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele 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. (3.7)

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 al-
te activităţi de birou. Nu asigu-
răm 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. (5.7)

¤ Vând uși interioare din lemn 
cu geam din sticlă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 0264-424005 
sau 0745-300323. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând geamuri, uși de la casă. 
Pentru informații suplimentare 
sunați la tel. 0745-300323, 0264-
424005. (3.7)

¤ 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 televizor SAMSUNG, cu-
loare neagră, diagonala 52 cm, 
stare foarte bună de funcționare, 
telecomanda blocată, se poate 
repara. Sunați la tel. 0744-
653097. (1.7)

¤ Donez două recamiere. Sunaţi 
la tel. 0745-300323 sau 
0264.4124005. (4.7)

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. (4.7)

LICITAȚII

¤ Primăria comunei Mănăstireni, 
organizează licitaţie publică la da-
ta de 16 iulie 2019,  orele 10,00, 
la sediul primăriei, pentru închiri-
erea suprafeței de 4400 mp. te-
ren agricol situat în satul Dretea 
nr. 1. Relatii suplimentare la tele-
fon: 0264-375266.”

PIERDERI

¤ HOUSE LUXURY INVESTMENT 
S.R.L., cu sediul social în sat 
Dealu Mare, Comuna Rîșca, nr. 
20, jud. Cluj, J12/764/2014, 
C.U.I. 32871614, pierdut certifi -
cat constatator din data de 
04.03.2014, eliberat în baza 
declarației model 2, nr. 13398 
din 03.03.1014, îl declar nul.

0729–15.86.00

www.batrom.ro
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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

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping 

12:30 Tribuna partidelor 

parlamentare 

13:00 Vreau să fi u sănătos 

13:30 Pofticioși, la cratiţă! 

14:00 Telejurnal 

14:55 Vorbește corect! 

15:10 Maghiara de pe unu 

16:45 Iubire imposibilă 

18:00 Jocurile Europene 

Minsk 2019 

20:10 Telejurnal 

21:00 România 9 

22:10 Pele: Nașterea unei 

legende 

ANTENA 1

12:00 Observator 

14:00 Fetita mea 

16:00 Observator 

17:00 Acces direct 

19:00 Observator 

20:00 Poftiţi pe la noi! 

23:30 Xtra Night Show  

PRO TV

13:00 Știrile Pro Tv 

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Maruţă 

17:00 Știrile Pro Tv 

18:00 Ce spun românii 

19:00 Știrile Pro Tv 

20:30 Las fi erbinți 

21:30 Green Lantern 3D: 

Protectorul Universului 

23:45 Știrile Pro Tv 

PRIMA TV

12:00 Teleshopping 

14:00 Camera de râs 

14:30 Teleshopping 

15:05 Focus 

16:00 Orgolii 

18:00 Focus 18 

19:30 Mama mea gătește 

mai bine 

20:30 Cursa răzbunării 

22:30 Starea naţiei

KANAL D

12:00 Știrile Kanal D 

13:00 În căutarea adevărului 

15:00 Teo Show 

17:00 Puterea dragostei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Pretul fericirii 

23:00 Vulturii de noapte  

LOOK TV

12:45 Rezumatele Ligii I 

Betano 

13:15 Știrile Look Sport 

13:30 Teleshopping 

14:30 Liga Magazin 

15:00 Teleshopping 

16:00 Matching Champions 

17:00 Știrile Look Sport 

17:15 Batalia pentru Cupa: 

Dunărea Călărași – AFC Astra 

Giurgiu 

19:15 The art of fl ight 

19:45 Știrile Look Sport 

20:00 Fotbal Liga 1 Betano: 

FC Voluntari – CSM Poli Iași 

22:00 Știrile Look Sport  

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

Car

60%
P LA

2000 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
 www.prink.ro

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca PUZ pentru INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN 
ŞI DOCUMENTAŢIE PENTRU AUTORIZAREA EXECUTĂRII 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE FERMĂ DE VACI ŞI ABATOR, 
AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE, EXTINDERE REŢELE, 
RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI, OPERAŢIUNI 
NOTARIALE – COMASARE comuna Sânncraiu, F.N., jud. Cluj, 

titular PRIME BEEF TRANSILVANIA S.R.L., 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 Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, ţel. 0264-410722, fax. 0264-410716, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 
9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei 
anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca Elaborare PUZ pentru construire Hala depozitare 
şi garaj utilaje agricole, locuinţe de serviciu, în municipiul 
Huedin, str. Horea, F.N., C.F. 53494 Huedin, judeţul Cluj, 

titular SZAKACS DENISA RALUCA, nu necesită 
evaluare de mediu.

Planul urmează 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, ţel. 0264-410722, fax: 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între 
orele 900-1400 și vineri între orele 900-1200, în termen 
de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului anunţa publicul interesat 
că, „ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE 3 IMOBILE DE 
LOCUINŢE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S (D)+P+3E 
ÎMPREJMUIRE, RACORDURI ŞI BRANŞAMENTE LA UTILITĂŢI“, 
situat în judeţul Cluj, Comuna Florești, str. Teilor, F.N., jud. 

Cluj, titular: IRIMIES NICODIM- FLORENTIN, 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 transmite în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului. Calea Dorobanţilor, nr 99, bl 9B, 
cod 40069 tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE 
ROMÂNE-ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ 
în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru PUZ – Construire 
clădire paza şi împrejmuire teren, din Turda, fn, nr. Cad. 
60212, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la Administraţia 
Naţională Apele Romane – Administraţia Bazinală de Apă 
Mureș, Tg. Mureș, Aleea Carpaţi, nr. 61, jud. Mureș titular/

proiectant S.C. Iar Concept Studio S.R.L., Turda, 
str. Intrarea Armatei, nr. 7, jud. Cluj, în zilele de luni – vineri, 
între orele 9:00 – 14:00, din data 25.06.2019 (apariţia 
primului anunţ).

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 13.07.2019, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264 – 410722, 
fax 0264 – 412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.
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Laura Coman, 
medaliată cu aur la 
Jocurile Europene
Laura Coman a câștigat meda-
lia de aur la Jocurile Europene 
de la Minsk în proba de pușcă 
aer comprimat 10 metri. 
Coman este deja campioană 
europeană și califi cată la 
Jocurile Olimpic de la Tokyo, iar 
la întrecerea din Belarus și-a 
confi rmat valoarea. Sportiva 
antrenată de Olimpiu Marin a 
început fi nala doar de pe locul 
5, fi ind la 3,1 puncte distanţă 
de Iulia Karimova, liderul com-
petiţiei la momentul respective.
Laura a tras excelent însă până la 
fi nalul concursului și a câștigat cu 
un avans de 1,3 puncte în faţa el-
veţiencei Nina Christen, în timp ce 
podiumul a fost completat de 
Nikola Mazurova (Cehia).
Reprezentanta României a termi-
nat concursul cu 251,3 puncte, 
performanţă prin care a stabilit 
un nou record olimpic al Jocurilor 
Europene. Laura Coman a fost vă-
zută ca principala vedetă a 
României la Jocurile Europene de 
la Minsk și a fost desemnat 
port-drapelul României la festivi-
tatea de deschidere.

Perechea Crivei-Faur, 
campioană 
naţională la scrabble
În perioada 21-23 iunie 2019 a 
avut loc, la Brașov, 
Campionatul Naţional de 
Scrabble Perechi, la care au 
participat 13 perechi de la prin-
cipalele cluburi din ţară, printre 
care CS Universitatea 
Cluj-Napoca, CSM București și 
Argus Tg. Frumos.
Sportivii Septimiu Crivei și 
Corneliu Faur de la „U” au devenit 
campioni naţionali, dominând 
competiţia prin cele 3 probe câști-
gate din totalul de 5 probe.
Mai mult, aceștia erau deja 
campioni înaintea ultimei pro-
be disputate. De asemenea, ce-
lelalte două locuri pe podium 
au fost ocupate tot de perechi 
de la CS Universitatea. Astfel, 
Alexandru Lăcătuș și Gheorghe 
Roman au devenit vicecampi-
oni naţionali, în timp ce Andrei 
Alexandrov și Florin Buhai au 
obţinut medaliile de bronz.

Simona Halep 
a urcat pe locul 7 
în clasament
WTA a dat publicităţii clasa-
mentul actualizat al competiţiei 
feminine de tenis. Deși n-a ju-
cat în ultima perioadă, Simona 
Halep a urcat o poziţie. Halep a 
urcat de pe opt pe șapte, cu un 
total de 3963 de puncte, depă-
șind-o clasament pe Elina 
Svitolina, care are în momentul 
de faţa are 3868 de puncte.
Cea mai mare schimbare s-a 
produs însă la vârful clasamen-
tului. Ashleigh Barty (6540 
puncte) a depășit-o în clasa-
ment pe Naomi Osaka (6377 
puncte) și a devenit noul lider 
mondial, după ce a câștigat tur-
neul de la Birmingham.
Mihaela Buzărnescu ocupă locul 
47, cu 1160 de puncte, în timp 
ce Monica Niculescu a făcut un 
salt impresionant în clasament, a 
urcat 29 de poziţii, după victoria 
de la Ilkley, ocupând în momen-
tul de faţă locul 113 în ierarhia 
feminină. Ea este urmată de 
Iriana Begu, locul 114, în timp ce 
Ana Bogdan ocupă poziţia 134.

Pe scurt

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

CFR Cluj, campioana en-

titre, este reprezentată de 

Paulo Vinicius, Mauro 

Camora și George Țucudean 

în cel mai bun 11 al jucăto-

rilor din ultima stagiune a 

Ligii 1 Betano. 

În ciuda faptului că a reușit 

să câștige titlul pentru al 2-lea 

an consecutiv,  CFR Cluj nu es-

te cea mai bine reprezentată echi-

pă. FCSB are în primul 11 al se-

zonului patru fotbaliști: Roma-

rio Benzar, Dennis Man, Flori-

nel Coman și Harlem Gnohere.

Universitatea Craiova este re-

prezentată de portarul Mirko Pi-

gliacelli și mijlocașul Alexandru 

Cicâldău, în timp ce Dan Nis-

tor de la Dinamo și Ianis Hagi 

completează formula de start. 

Gheorghe Hagi a fost ales cel 

mai bun antrenor al sezonului 

în ancheta celor de la Liga Pro-

fesionistă de Fotbal.

Cum și-a motivat FRF 
alegerile: 

Mirko Pigliacelli (U Cra-
iova / 25 ani / 36 jocuri) - S-

a impus în poarta oltenilor şi 

a devenit unul dintre cei mai 

iubiţi fotbalişti din lotul alb-

albaştrilor. A fost singurul in-

tegralist, o premieră în actua-

lul sistem competiţional, şi u-

nicul care şi-a trecut în cont 

un gol şi o pasă decisivă, as-

ta şi datorită unui joc de pi-

cior foarte bun.

Romario Benzar (FCSB / 27 
ani / 30 jocuri) - A revenit la 

forma arătată în 2017, atunci 

când a fost căpitanul celor de la 

Viitorul. Urcările sale în atac au 

pus mari probleme adversarilor. 

A contribuit cu 5 pase decisive.

Paulo Vinicius (CFR Cluj / 
34 ani / 31 jocuri) - A fost şi 

în acest sezon liderul defensi-

vei clujenilor, cea mai bună din 

campionat. Experienţa sa a re-

prezentat un mare avantaj în 

lupta pentru titlu.

Mario Camora (CFR Cluj 
/ 32 ani / 32 jocuri) - A con-

dus excelent echipa din te-

ren, mobilizând colegii în 

momentele difi cile. A izbu-

tit 6 pase decisive, dar şi un 

gol. Este fotbalistul activ din 

Liga 1 cu cele mai multe se-

zoane consecutive pe prima 

scenă, 8.

Dennis Man (FCSB / 20 ani 
/ 33 jocuri) - Sezonul 2018/2019 

a fost cel în care a confi rmat 

faptul că este unul dintre cei 

mai buni jucători din noul val. 

A înscris de 9 ori, a oferit 5 pa-

se decisive (3 în play-off) şi a 

scos două penalty-uri.

Dan Nistor (Dinamo / 31 
ani / 32 jocuri) - În ciuda unui 

parcurs al dinamoviştilor sub 

aşteptările fanilor, Dan Nistor a 

făcut un campionat foarte bun. 

A încheiat în fruntea clasamen-

tului pasatorilor decisivi, 13 as-

sist-uri, cele mai multe izbutite 

de un jucător pe durata unui 

campionat în ultimul deceniu.

Alexandru Cicâldău (U Cra-
iova / 21 ani / 35 jocuri) - A 

impresionat prin maturitatea 

arătată în joc. Un fotbalist exem-

plar, care a făcut excelent legă-

tura între compartimente. 4 go-

luri, 4 pase decisive şi 3 panalty-

uri obţinute în 35 de meciuri.

Florinel Coman (FCSB / 21 
ani / 35 jocuri) - Cu 11 goluri 

înscrise, a fost cel mai bun mar-

cator dintre jucătorii eligibili U 

21. În plus, a mai reuşit 5 pa-

se decisive şi a scos 4 lovituri 

de pedeapsă.

Ianis Hagi (Viitorul / 20 
ani / 31 jocuri) - A făcut un 

sezon fantastic! Cu 10 goluri 

marcate, 6 pase decisive şi do-

uă penalty-uri obţinute şi-a con-

dus echipa spre al 2-lea podi-

um din istoria dobrogenilor.

George Ţucudean (CFR 
Cluj / 28 ani / 27 jocuri) - 

Graţie celor 18 goluri marca-

te, a terminat pentru al 2-lea 

sezon consecutiv în fruntea 

clasamentului golgheterilor. 

A ajuns la 64 de reuşite în 

campionatul României, toate 

din acţiune.

Harlem Gnohere (FCSB / 
31 ani / 29 jocuri) - A înscris 

de 15 ori şi a devenit cel mai 

bun marcator străin din istoria 

roş-albaştrilor (35 de goluri). 

Multe dintre reuşitele sale au 

schimbat cursul meciurilor.

Gheorghe Hagi (Viitorul / 
54 ani) - A încheiat din nou în 

postura de antrenorul sezonu-

lui, asta după ce anul trecut a 

fost învins în acest top de fos-

tul său coleg, Dan Petrescu. A 

fost de 9 ori desemnat tehnici-

anul etapei.

Trei jucători de la CFR Cluj, în echipa 
sezonului 2018/2019 în Liga 1 
Liga profesionistă de Fotbal a ales cel mai bun 11 al sezonului 2018/2019 în urma 
realizărilor personale și colective avute de fotbaliști în ultima stagiune.

Mario Camora este fotbalistul activ din Liga 1 cu cele mai multe sezoane consecutive pe prima scenă

Elevii lui Dan Petrescu 

şi-au testat talentul la 

karting şi tiroliană în 

cantonamentul montan 

din Austria.

Clujenii au gânduri şi ambi-

ţii mari pentru sezonul care ur-

meză, atât pe plan intern, unde 

vor începe cu lupta pentru Su-

percupa României, cât şi în com-

petiţiile europene care bat la uşă. 

Afl aţi în cantonamentul din Aus-

tria, elevii lui Dan Petrescu nu 

au parte de prea multe clipe de 

respiro, dar şi atunci când şi le 

permit, se relaxează activ.

Într-un astfel de moment, 

cinci dintre campionii de la CFR 

Cluj şi-au demonstrat măiestria 

la karting, într-o cursă contra 

cronometru în care au fost ne-

voiţi să-şi pună în valore şi ca-

lităţile fi zice, dar şi îndemâna-

rea. Astfel, Adiţă Păun, Claudiu 

Petrilă, Mateo Sušic, Mario Ron-

dón şi Alex Ioniţă s-au întrecut 

în viteză pe micuţul circuit din 

Windischgarsten.

Pasionat de maşini şi de 

sporturile cu mulţi cai pute-

re, fi e ele pe patru sau două 

roţi, Păun n-a avut rival în 

cursa din Austria. A luat un 

avans considerabil şi chiar 

şi-a aşteptat adversarii să se 

mai apropie de el şi de linia 

de fi niş.

N-au lipsit tachinările şi 

glumele între coechipieri, ca-

re, la fi nal, l-au acuzat pe câş-

tigător că a furat startul. „Co-

misarul de traseu” – Djoko-

vic a validat rezulatul fi nal, 

astfel că Păun a fost declarat 

învingător. Drept „răsplată”, 

mijlocaşul a mai avut parte 

de câteva secunde de senza-

ţii tari, încercând tiroliana ală-

turi de bunul său prieten şi 

coleg de cameră Alex Ioniţă.

CFR-iștii se distrează 
testându-și talentul la karting

Tibi DEMETER
sport@monitorulcj.ro

În perioada 18-23 iunie 

la Bratislava, în Slovacia, 

s-a organizat al 8-lea 

Campionat Mondial 

de Karate WUKF şi primul 

Campionat Mondial WUKF 

de Kobudo.

În impozanta Nepela Arena 

– Ice Stadium au participat în 5 

zile, peste 2500 de sportivi din 

peste 45 de ţări din toată lumea.

Clubul sportiv Poli Karate a 

participat cu un lot format din 

6 sportivi care s-au remarcat 

prin rezultate deosebite obţinu-

te în capitala Slovaciei:

- Kudor Adorjan: Aur – Cam-

pion Mondial juniori 3 la ku-

mite şi locul 5 la Kata băieţi 

juniori 3.

- Rus-Pop Denisa: Bronz – 

locul 3 kumite fete 12 ani şi lo-

cul 4 kata fete 12 ani.

- Dehelean Matei: Bronz – 

locul 3 kumite juniori 3.

- Popa Alexandru Ionuţ – s-a 

clasat în primii 8 la kumite băieţi 

10 ani, şi locul 7 la kata băieţi

- Duma Răzvan – s-a clasat 

în primii 16 la kumite juniori 2

- Cristescu Darius – s-a cla-

sat în primii 16 la kumite bă-

ieţi 11 ani.

- Echipa de kumite juniori a 

clubului s-a clasat în primele 8.

Clubul sportiv Poli Karate 

mulţumeşte pe această cale Pri-

măriei şi Consiliului Loca pen-

tru tot sprijinul acordat în des-

făşurarea activităţii.

Clubul nostru le mulţumue-

şte şi sponorilor tradţionali: FSP 

GLOBAL, CH Transbeton Con-

strucţii şi Safeway pentru spri-

jin, dar şi fi rmei Distral care a 

asigurat deplasarea sportivului 

Cristescu Darius.

Rezultate excelente obținute 
la Campionatul Mondial de Karate WUKF
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