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Dispar 1.200 de 
medicamente ieftine
Ce folos că, de astăzi, medicamentele vor 
fi  mai ieftine cu 20% dacă 1.200 de medi-
camente generice riscă să dispară de pe 
rafturi? Pagina 2

ACTUALITATE

„Realitatea dură” 
a castelelor 
din Transilvania
Un student a imortalizat castele din cen-
trul Transilvaniei și organizează o 
expoziție foto pentru a arăta gradul de de-
gradare al acestora. Paginile 6-7

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

Două soluţii pentru depozitarea gunoaielor au căzut într-o singură zi. 
Nici comuna Săvădisla, nici județul Satu Mare nu acceptă gunoaiele Clujului. 
Numărătoarea inversă până în ziua în care clujenii vor rămâne cu gunoaiele Numărătoarea inversă până în ziua în care clujenii vor rămâne cu gunoaiele 
în stradă a început: 14 zileîn stradă a început: 14 zile începând de astăzi. Pe larg, în paginile 4 și 5.

Clujul este la 14 zile de un dezastru ecologic și sanitar

Săvădisla și Satu Mare au spus

NU GUNOAIELOR !

MAPAMOND

FBI oferă un milion de 
dolari pentru arestarea 
unui hacker român

GRECIA

4 guverne, 8 planuri de 
austeritate, 2 planuri de 
ajutor şi nicio rezolvare

ACTUALITATE

Plafonul maxim pentru 
indemnizaţia de creştere 
a copilului, eliminat

Biroul Federal pentru Investigaţii din SUA 
a pus la dispoziţie o recompensă de un mi-
lion de dolari (890.000 euro) pentru aresta-
rea unui hacker român despre care există in-
formaţii că s-ar ascunde în România, suspec-
tul fi ind pe locul doi în topul persoanelor că-
utate de FBI pentru astfel de infracţiuni.

Autorităţile federale americane promit re-
compense totale de 4,2 milioane de dolari 
pentru cei mai periculoşi cinci infractori ci-
bernetici.

Pe locul doi în topul hackerilor căutaţi 
este un român, Nicolae P., relatează blogul 
cotidianului The Washington Post. Româ-
nul este acuzat că a păcălit clienţi pe site-uri 
de vânzări auto, unde posta anunţuri cu ma-
şini care nici măcar nu existau în realitate. 
Românul şi complicii săi ar fi  obţinut prin 
această metodă infracţională venituri de trei 
milioane de dolari.

Plafonul de 3.400 lei stabilit pentru in-
demnizaţia de creştere a copilului va fi  eli-
minat 1 ianuarie, susţine ministrul Mun-
cii, Rovana Plumb, adăugând că noua le-
ge a salarizării prevede un raport de 1/18 
între salariul minim al angajaţilor fără stu-
dii superioare şi cel al absolvenţilor de fa-
cultăţi.

Rovana Plumb a fost întrebată, marţi, 
de jurnalişti, când va fi  eliminat plafonul 
indemnizaţiei maternale, aceasta spunând 
că din ianuarie 2016.

„Lucrăm la un pachet integrat de servi-
cii pentru copii şi, în cadrul lui, avem pre-
văzută eliminarea plafonului de 3.400 de 
lei”, a spus ministrul Muncii.

De asemenea, Rovana Plumb a spus că 
se lucrează şi la o nouă lege a salarizării, 
astfel încât să fi e eliminate anumite ano-
malii.

Din 2009 şi până acum, Grecia se afl ă 
sub ameninţarea falimentului. Patru Gu-
verne, opt planuri de austeritate şi două de 
ajutor fi nanciar nu au reuşit să rezolve cri-
za care ameninţă zona euro, informează 
gandul.info.

După şase ani de criză continuă şi ne-
gocieri tensionate cu partenerii internaţio-
nali, guvernul condus de Alexis Tsipras a 
convocat un referendum pe tema propune-
rilor de reformă, iniţiativă pe care a avut-o 
şi predecesorul său Georgios Papandreou, 
dar neconcretizată. De această dată, grecii 
sunt chemaţi la urne duminică, 5 iulie, pen-
tru un vot care poate avea efecte dramati-
ce asupra zonei euro. de altfel, de la Bruxel-
les, şeful Comisiei Europene le-a cerut ele-
nilor să voteze DA la referendum, comen-
tând că „nu trebuie să te sinucizi dacă îţi 
este frică de moarte”.
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linia 46B din Mărăști
linia 50 de pe Bd. Muncii

De azi, SALARIUL MINIM CREȘTE LA 1.050 lei/lună.
CÂT ÎI COSTĂ PE ANGAJATORI ?
Guvernul Ponta este darnic cu salariații, pe spatele firmelor. Ce efecte are majorarea salariului minim, aflați din pagina 3.
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EXCLUSIVITATE
Răsturnare de situație în „Războiul gunoaielor”
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monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

bun venit pe lume !

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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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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22 iunie

Clinica Ginecologie 1
07.52 Marian Damian Matei
18.15 Bardos Patrik Milan
20.15 Mihalca Petru Cristian
Bebeluşul vedetă a fost 
Marian Damian Matei (3,900 
kg, 55 cm)

Clinica Stanca
09.05 Boca Eduard Ionuţ
10.20 Soloc Adela Maria
11.55 Armean Elias Claudiu
13.45 Gabor Ștefan

15.10 Nadolu Ianis Luca
17.15 Morariu Natalia 
Alexandra
23.10 Ploscar Flavius
Bebeluşul vedetă a fost 
Morariu Natalia Alexandra 
(3,850 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
11.25 Groșan Nicoleta 
Ștefania
12.05 Rotaru Carla Sofi a
16.55 Toncean Iovana
Bebeluşul vedetă a fost Toncean 
Iovana (3,450 kg, 55 cm)

23 iunie

Clinica Ginecologie 1
00.30 Pop Daria
02.18 Ghior Dragoș Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Daria (3,800 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
00.10 Tudor Sârbian
01.15 Chender Lucas Andrei
01.50 Man David Nicolas
04.50 Gherman Abel
05.45 Floare Sofi a Maria
08.20 David Ilinca

09.40 Antal Adina Andreea

11.25 Ciupei Marie Madeline

11.30 Sfârlea Alexandru Luca

13.35 Neamţu Andreas

14.30 Stoica Georgiana Ioana

15.50 Covăcean David

16.15 Coleșa Ilie Mihail

16.45 Pop Darius Răzvan

21.45 Duca Peter Erica Cezara

Bebeluşul vedetă a fost 
Sfârlea Alexandru Luca (4,300 
kg, 57 cm)

Ministerul Sănătăţii lan-

sează, din 1 iulie, progra-

me noi fi nanţate din 

bugetul ministerului pen-

tru pacienţii afl aţi în stare 

gravă şi internaţi în spita-

le din România.

Începând de miercuri, va fi  

fi nanţat din bugetul Ministeru-

lui Sănătăţii (MS) programul 

naţional pentru hemoragii di-

gestive superioare, care inclu-

de consumabile pentru inter-

venţii endoscopice de urgenţă, 

pentru icter mecanic neoplazic 

şi achiziţii de stenturi pentru 

tratamentul endoscopic.

Un alt nou program care 

va fi  fi nanţat de MS îi vizea-

ză pe pacienţii cu neoplasme 

esofagiene, pentru care va fi  

suportată achiziţia protezelor 

esofagiene.

Tot de miercuri va intra în 

vigoare şi programul de chi-

rurgie endovasculară perife-

rică, pentru care Ministerul 

Sănătăţii va fi nanţa achiziţia 

de materiale consumabile spe-

cifi ce pentru tratamentul en-

dovascular, minim-invaziv, 

astfel încât în cazul pacien-

ţilor cu astfel de afecţiuni să 

fi e evitate intervenţille chi-

rurgicale deschise.

Potrivit Ministerului Sănă-

tăţii, bugetul pe 2015 alocat pâ-

nă în prezent pentru toate ac-

ţiunile prioritare este de 235 de 

milioane de lei, iar aceste noi 

programe vin în completarea 

celor cinci acţiuni prioritare lan-

sate în 2014 tot pentru pacien-

ţii spitalizaţi în stare gravă.

Afecțiuni grave și tratamente costisitoare, 
finanțate de la bugetul public

De la 1 iulie va intra în 

vigoare noul catalog naţi-

onal al preţurilor medica-

mentelor de uz uman 

autorizate de punere pe 

piaţă (CANAMED), în con-

diţiile în care existau 

peste 100 de medicamente 

în vechiul catalog care nu 

au fost niciodată comerci-

alizate.

Odată cu intrarea în vigoa-

re a noului CANAMED, pre-

ţul medicamentelor va scădea 

cu până la 20%.

Ministrul Sănătăţii, Nico-

lae Bănicioiu, anunţa că de la 

1 iulie România va avea cel 

mai mic preţ european la me-

dicamente, susţinând că toa-

tă procedura de reducere a 

preţurilor a fost fi nalizată, 

fi ind purtate discuţii atât cu 

CE şi FMI, cât şi cu producă-

torii şi distribuitorii de medi-

camente. El susţinea că se vor 

găsi pe piaţă medicamente din 

toate ariile terapeutice, chiar 

şi după introducerea preţului 

cel mai mic, iar exportul pa-

ralel va fi  combătut cu sanc-

ţiuni „foarte drastice”, putân-

du-se ajunge la retragerea li-

cenţei producătorilor.

Pe de altă parte, preşedinte-

le Asociaţiei Producătorilor de 

Medicamente Generice din Ro-

mânia (APMGR), Dragoş Dami-

an, spunea, însă, că odată cu 

scăderea preţului la medicamen-

te există riscul ca 1.200 de me-

dicamente ieftine să dispară de 

pe piaţă de la 1 iulie, pentru că 

ele nu vor mai fi  rentabile pen-

tru producători, după ce alte 

900 au dispărut deja.

Potrivit lui Damian, două 

mari companii au făcut simu-

lări privind ceea ce se va în-

tâmpla în piaţă după 1 iulie 

şi s-a constatat că scăderea 

totală a preţurilor este, pe în-

tregul arsenal terapeutic, de 

9,4%, în vreme ce pentru pro-

ducătorii care au expunere în 

România, adică cei care au fa-

brici, este de 18%.

Preşedintele APMGR a mai 

arătat că piaţa totală se va re-

duce cu 16%, pentru medica-

mentele inovative reducerea 

fi ind de 15%, iar pentru me-

dicamentele generice, cele ca-

re oricum erau ieftine, de 20%.

Medicamentele se ieftinesc 
cu 20%. Vestea proastă 
e că unele vor dispărea

900 de medicamente au dispărut deja de pe piaţă

MEDICAMENTE

1.200
de produse 
farmaceutice 
ieftine ar putea 
dispărea pe piață 
începând de azi



miercuri, 1 iulie 2015 actualitate.monitorulcj.ro 3
Fo

to
: 

d
e

je
a

n
u

l.
ro

PUBLICITATE

Un ucrainean stabilit 
în Spania şi-a găsit 
sfârşitul în România

Un accident rutier mortal a avut loc marţi, 

30 iunie, la intrarea în Dej, pe strada Baia 

Mare. O șoferiţă a adormit la volan, iar so-

ţul ei, afl at pe scaunul din dreapta, a dece-

dat pe loc.

Cei doi se afl au într-un autoturism SEAT în-

matriculat în Spania, ţară unde aveau rezi-

denţa, scrie dejeanul.ro

La volanul mașinii se afl a femeia, în vârstă 

de 28 de ani, iar pe locul din dreapta, dor-

mea soţul acesteia în vârstă de 36 de ani.

La intrarea în Dej, oboseala și-a spus cuvan-

tul, și șoferiţa a adormit la volan, intrând 

pe contrasens și izbindu-se frontal de un ca-

mion care circula din sens opus.

În urma impactului extrem de puternic, 

mașina a fost proiectată câţiva metri în 

șantul de pe marginea șoselei. Bărbatul a 

decedat pe loc, iar soţia acestuia a rămas 

încarcerată.

Cei doi soţi erau de naţionalitate ucrainea-

nă, dar de câţiva ani s-au stabilit în Spania. 

Și-au petrecut concediul în ţara natală, iar 

acum se întorceau în Spania. Trupul bărba-

tului a fost transportat la morga spitalului 

din Dej de unde urmează să fi e ridicat de 

familie și repatriat în Ucraina.

La faţa locului s-au deplasat de urgenţă 

echipajele de intervenţie din Dej și o ambu-

lanţă de la Gherla. Paramedicii SMURD și 

pompierii au lucrat mai bine de jumătate 

de oră până când au reușit să o extragă pe 

șoferiţă din autoturism și să o predea medi-

cilor, care au transportat-o în stare gravă 

direct la Cluj-Napoca.

Pe toată durata cercetărilor, timp de peste 

o oră, circulaţia rutieră pe strada Baia Mare 

suprapusă cu DN1C a fost blocată complet.

Primăria Cluj-Napoca 
anunţă începerea 
lucrărilor la drumul 
spre cartierul Lomb
Primăria municipiului Cluj-Napoca va dema-

ra începând de astăzi lucrări aferente pro-

iectului fi nanţat din fonduri europene 

“Acces din strada Oașului la Cartierul Lomb 

din municipiul Cluj-Napoca”.

Lucrările vor afecta parţial și zona de inter-

secţie cu strada Oașului, pe amplasamentul 

respectiv urmând a fi  amenajat un sens gi-

ratoriu. Pe durata lucrărilor se vor impune 

restricţii de circulaţie.

Concomitent cu lucrările de modernizare, se 

vor efectua lucrări de extindere a reţelei de 

apă-canal menajer, branșament electric și 

sistem de iluminat public.

“SC Kiat Group Construct SRL, executantul 

accesului din strada Oașului la Cartierul 

Lomb, va fi naliza lucrarea în acest an”, 

spun reprezentanţii Primăriei Cluj-Napoca.

Pe scurt

Salariul minim pe econo-

mie creşte, de la 1 iulie 

2015, cu 75 de lei. Astfel, 

potrivit Hotărârii 

Guvernului 1.091/2014, 

nimeni în România nu 

mai poate fi  plătit cu mai 

puţin de 1.050 de lei brut 

pentru o normă întreagă 

de muncă.

Modifi carea înseamnă cos-

turi şi proceduri pentru fi rme, 

dar şi o creştere a amenzilor de 

circulaţie, care sunt calculate 

prin raportare la salariul minim 

pe economie.

Aceasta este cea de-a doua 

creştere a salariului minim pe 

economie în anul 2015, prima 

majorare fi ind cea de la 1 ia-

nuarie, când salariul minim a 

crescut de la 900 la 975 de lei 

brut pe lună.

Costuri mai mari 
pentru fi rme

Pentru fi rme, majorarea 

salariului minim pe econo-

mie cu 75 de lei implică creş-

terea cheltuielilor cu 93 de 

lei lunar, pentru că fi ecare 
salariu de 1.050 de lei brut 
îl „costă” pe angajator în 
realitate 1.292 de lei. Suma 

include banii adăugaţi la re-

muneraţia brută plătită an-

gajatului (de la 724 lei în 

prezent, la 777 lei) şi taxe-

le şi contribuţiile datorate 

statului (de la 224 lei în pre-

zent, la 242 lei).

Amenzi uriaşe de la ITM
Până la 27 iulie 2015, toţi 

angajatorii care au salariaţi 

încadraţi cu salarii sub noul 

minim pe economie trebuie 

să opereze modifi cările în Re-

visal.

Angajatorii care stabilesc 

salarii de bază sub noul nivel 

sunt pasibil de amenzi con-
travenţionale de la 1.000 lei 
la 2.000 de lei, aplicate de 

Inspectoratele Teritoriale de 
Muncă, mai prevede aceeaşi 

hotărâre de Guvern.

Amenzi de circulaţie 
mai mari

O dată cu salariul minim 

pe economie cresc şi amenzi-

le rutiere, calculate în puncte 

de amendă prin raportare la 

salariul minim pe economie. 

Astfel, un punct de amendă 

înseamnă 10% din salariul mi-

nim brut pe economie, respec-

tiv de la 1 iulie o valoare de 

105 lei.

Spre exemplu, o amendă 

de circulaţie pentru o con-

travenţie sancţionată cu 2-3 

puncte de amendă (cum ar 

fi  nepurtarea centurii de si-

guranţă sau folosirea telefo-

nului mobil) va ajunge la 

210-315 lei.

GUVERNUL PONTA, DARNIC CU SALARIAŢII, PE SPATELE FIRMELOR

De la 1 iulie, salariul minim 
creşte la 1.050 Lei/lună. 
Cât îi costă pe angajatori ?
Modificarea înseamnă costuri şi proceduri pentru firme, 
dar şi o creştere a amenzilor de circulaţie.

Salariul minim crește de la 1 iulie 2015 cu 75 de lei

HOTĂRÂREA GUVERNULUI 1.091/2014 

„Începând cu data de 1 iulie 2015, salariul de bază minim brut pe țară garantat 
în plata se stabilește la 1.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 
168,667 de ore în medie pe lună în anul 2015, reprezentând 6,225 lei/oră.“

Realitatea Media SA a cerut 

CNA două licenţe noi de 

cablu pentru Realitatea TV 

Braşov şi Cluj-Napoca, însă 

Consiliul a respins, marţi, 

solicitarea, din cauză că 

această societate afl ată în 

insolvenţă are datorii la 

bugetul de stat şi nu are un 

plan de reorganizare apro-

bat şi de instanţă.

Consiliul Naţional al Audi-

ovizualului (CNA) a reanali-

zat, în şedinţa de marţi, o so-

licitare a societăţii Realitatea 

Media SA de acordare a unor 

licenţe audiovizuale prin re-

ţele de comunicaţie electroni-

ce (prin cablu, n.r.) pentru 

Realitatea TV Braşov şi Rea-

litatea TV Cluj-Napoca.

Realitatea Media a deţinut 

două licenţe terestre în Braşov 

şi Cluj, care au fost retrase în-

să pe 17 iunie de Autoritatea 

Naţională pentru Administra-

re şi Reglementare în Comu-

nicaţii (ANCOM), ca urmare 

a încetării emisiei analogice 

terestre TV în România.

CNA a respins din nou acordarea 
licenței Realitatea TV Cluj

Iohannis pentru Financial Times: 
„Ponta trebuie să demisioneze”

Valiză cu 3000 € şi 41.000 lei, 
în casa primarului Braşovului

Preşedintele Klaus 

Iohannis spune, într-un 

interviu acordat Financial 

Times, că premierul Victor 

Ponta trebuie să demisio-

neze, pentru că este inac-

ceptabil ca într-o ţară euro-

peană un prim-ministru să 

fi e acuzat de fapte ilegale.

Klaus Iohannis a acordat 

un interviu publicaţiei Finan-

cial Times în care vorbeşte şi 

despre lupta anticorupţie din 

România. Referindu-se la situ-

aţia premierului Victor Ponta, 

cercetat pentru trei infracţiuni, 

preşedintele a spus că acesta 

ar trebui să demisioneze.

„Cea mai bună cale este 
să demisioneze”, afi rmă pre-

şedintele, în interviul publi-

cat în ediţia electronică de 

marţi a publicaţiei.

„Dacă nu este vinovat, aşa 

cum susţine, atunci nu este 

nicio problemă... dar este in-

acceptabil pentru o ţară eu-

ropeană ca premierul să fi e 
acuzat de procurori de fap-
te ilegale”, a adăugat el.

Procurorii DNA au găsit, în 

demisolul imobilului în care 

locuieşte primarul 

Braşovului, George 

Scripcaru, o valiză în care 

erau 3.000 de euro şi 41.000 

de lei, bani nejustifi caţi în 

contextul în care edilul le-a 

spus anchetatorilor că în 

casă are doar 2.700 de lei, 

potrivit unor surse judiciare.

„Cu ocazia percheziţiilor 

desfăşurate cu încuviinţarea ju-

decătorului de drepturi şi liber-

tăţi din cadrul Curţii de Apel 

Braşov au fost ridicate mai mul-

te înscrisuri vizând faptele cer-

cetate în prezenta cauză, me-

dii de stocare şi sume de bani 

considerabile. De exemplu, la 

demisolul locuinţei inculpatu-

lui Scripcaru George, într-o va-

liză au fost găsite sumele de 

41.000 de lei şi 3.000 de euro, 

după ce în prealabil acesta a 

comunicat organelor de urmă-

rire că deţine în locuinţă doar 

suma de 2.700 de lei, necesa-

ră pentru cheltuieli curente", 

au spus surse judiciare, care au 

redat din documentele anche-

tatorilor.
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Potrivit autorităţilor în 

ultimii trei ani (2012, 2013, 

2014 – în trimestrul I) s-au 

tăiat peste 400.000 mc de 

lemn, iar pagubele se ridi-

că la peste 19 milioane de 

euro (84.387.819 de lei).

Autorităţile susţin că în pe-

rioada 2009 – 2013 în Munţii 

Apuseni a fost prăpăd, iar de 

când a fost implementat „rada-

rul pădurilor” situaţia s-a schim-

bat în bine. „Lucrurile au dege-

nerat din 2009 până în anul 

2013. Atunci a fost un dezastru 

în Munţii Apuseni. De când a 

fost implementat radarul pădu-

rilor lucrurile s-au schimbat în 

bine. Sper ca sistemul să se dez-

volte”, a declarat Inspectorul şef 

al Comisariatului de Regim Sil-

vic şi Cinegetic, Istrate Ştreţco.

Potrivit statisticilor întoc-

mite de Comisariatul de Re-

gim Silvic şi Cinegetic Cluj-Na-

poca, valoarea amenzilor apli-

cate pentru tăierile de arbori 

în anul 2012 se ridică la 433050 

lei ( aprox. 98.000 de euro), 

în anul 2013 la 365851 lei 

(aprox. 83.000 de euro), iar 

în anul 2014 la 258700 lei 

(aprox. 58.000 de euro).

„După cum ştiţi, de foarte 

multă vreme, am fost absolut 

deranjaţi şi preocupaţi să oprim 

acele tăieri ilegale de păduri. 

Din păcate la nivel naţional 

scandalul acesta a pornit de 

jumătate de an mai apăsat. Noi 

ne-am luptat şi ne-am făcut 

duşmani şi totuşi după cum 

vedeţi şi din raportările de as-

tăzi lucrurile s-au mai tempe-

rat. Din păcate sunt suprafeţe 

şi zone în care sunt deşertiza-

te, deşertifi cate, cum e zona 

din Măguri Răcătău. Am sur-

volat-o şi cu elicopterul. Este 

o zonă în care nici muşchiul 

nu mai stă pe stâncile respec-

tive. Atât de agresivă a fost in-

tervenţia în acea zonă a pădu-

rilor încât deja lucrurile sunt 

greu de repopulat, de reîmpă-

durit”, a declarat prefectul ju-

deţului Cluj, Gheorghe Vuşcan.

Mascaţii au descins în lu-

na mai în Măguri Răcătău şi 

au efectuat mai multe perche-

ziţii la persoane bănuite de 

de furt şi tăieri ilegale de ar-

bori. În urma activităţilor au 

fost ridicaţi în vederea confi s-

cării aproximativ 22 de metri 

cubi de lemn, în valoare de 

aproximativ 8.000 de lei, trei 

motoferăstraie, unelte şi s-a 

dispus indisponibilizarea a pa-

tru instalaţii de prelucrare/de-

bitare lemn.

PUBLICITATE
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COMUNICAT DE PRESĂ

TITLUL PROIECTULUI: „Cresterea competitivitatii microintreprinderii SC Secure Zone prin 
implementarea unui sistem de catering pe segmentul de mancare sanatoasa si dietetica“

Număr de referintă: Contract de fi nantare nr. 4503/30.06.2014, cod SMIS 53572
Programul: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 – 2013,
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, 

in calitate de Autoritate de Management pentru POR 2007 – 2013
Organism intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Dmi: Proiectul este fi nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa 

prioritară 4 ”Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul major 
de intervenţie 4.3. “Sprijinirea dezvoltării micointreprinderilor.”

Valoarea totală a proiectului: 469.213,98 lei, din care valoarea fi nanţării nerambursabile 
este de 450.611,34 lei.

Locaţia implementării: Cluj Napoca, str. Giordano Bruno nr. 40, jud. Cluj.

Obiectivul proiectului: Proiectul propus de SC Secure Zone SRL a avut ca obiectiv principal 
cresterea competitivitatii companiei prin dezvoltarea ramurii de catering pe segmentul de 
alimentatie sanatoasa si dietetica, printr-o abordare inovativa in domeniul sanatatii 
alimentare.

Obiectivele proiectului au fost atinse in totalitate: s-au realizat achizitii de echipamente 
performante si soft de gestiune specifi c activitatilor de catering.

Prin implementarea proiectului s-au creat 4 noi locuri de munca.
Proiectul a fost implementat pe o perioada de 12 luni.

Date de contact: SC Secure Zone SRL, loc. Cluj . Giordano Bruno nr. 40, jud. Cluj, e-mail: 
securezone2014@gmail.com,

Tel./Fax: 0740 150182
Administrator: Radu Oltean

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”. 

Mafia pădurilor, greu de învins
Mafia lemnului continuă să prospere în ciuda faptul că autorităţile 
le pun hoților„beţe în roate“ pentru a-i opri.

VEZI AICI DOCUMENTUL

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Două soluţii pentru depo-

zitarea gunoaielor au 

căzut într-o singură zi. 

Nici comuna Săvădisla, 

nici judeţul Satu Mare nu 

acceptă gunoaiele 

Clujului. Numărătoarea 

inversă până în ziua în 

care clujenii vor rămâne 

cu gunoaiele în stradă a 

început: 14 zile începând 

de astăzi.

La Săvădisla, nici autorită-

ţile locale, nici localnicii nu vor 

să audă de posibilitatea ca gu-

noiul din tot judeţul să fi e adus 

la ei în comună. Zeci de local-

nici au luat, marţi, cu asalt pri-

măria şi ameninţă că vor ieşi 

în stradă dacă Prefectura sau 

Consiliul Judeţean Cluj, prin 

declararea stării de urgenţă, vor 

lua decizia să depoziteze deşe-

uri pe fosta bază a Bechtel.

Tot ieri, consilierii judeţeni 

de la Satu Mare au refuzat să 

îşi dea acordul pentru depo-

zitarea gunoaielor clujenilor 

la ei în judeţ.

În aceste condiţii, singura 

soluţie a rămas Alba Iulia, dar 

numai până în 14 iulie. Ce se 

va întâmpla după această da-

tă? Nimeni nu ştie. Mai marii 

judeţului recunosc că au ră-

mas fără soluţii.

„Dacă nu am ieşit 
la Revoluţie în stradă, 
ieşim acum”

Consiliul Judeţean se lăuda 

ieri că a propus ca variantă pen-

tru rezolvarea crizei gunoaielor 

o platformă de 20 de hectare fo-

losită de Bechtel ca organizare 

de şantier în comuna Săvădisla 

şi acuza autorităţile locale că se 

opun ideii şi arătau cu degetul 

înspre primarul Emil Boc.

Mariana Raţiu, managerul 

de proiect al Sistemului de Ma-

nagement Integrat al Deşeuri-

lor (SMID), spunea că, după 

o viitoare declarare a stării de 

urgenţă de către prefectul Ghe-

orghe Vuşcan, autorităţile nu 

vor avea încotro şi vor trebui 

să accepte depozitarea gunoa-

ielor la Săvădisla.

În replică, primarul comu-

nei Săvădisla spune că nimeni 

nu s-a consultat cu ei în a-

ceastă problemă şi că se opu-

ne categoric unei asemenea 

măsuri. Mai mult, oamenii 

sunt decişi să iasă în stradă 

şi să protesteze.

„Nimeni nu a discutat cu 

noi despre această posibilita-

te, dar aici groapă de gunoi 

nu face nimeni. Nu vrem să 

auzim nicidecum de groapă 

de gunoi la noi în comună. 

Nici poveste să se consulte ci-

neva cu noi. Populaţia din Să-

vădisla este împotriva orică-

rei rampe de gunoi, fi e ea şi 

provizorie. Dacă în 1989 nu 

a fost Revoluţie la noi în co-

mună, acum va fi . Cu mine 

în frunte”, spune primarul co-

munei Săvădisla, Tamas-Ge-

be Andrei (UDMR).

Cine minte?

Potrivit informaţiilor obţi-

nute de reporterii Monitorul 

de Cluj, autorităţile din Săvă-

disla l-ar fi  contactat pe pre-

fectul Gheorghe Vuşcan care 

a negat că ar avea cunoştiin-

ţă de varianta Săvădisla şi nici 

vorbă să-şi fi  dat acordul pen-

tru această soluţie. Declaraţia 

lor contrazice afi rmaţiile func-

ţionarilor din Consiliul Jude-

ţean, care precizau că, dumi-

nică, prefectul a fost contac-

tat telefonic şi şi-ar fi  dat acor-

dul ca, în eventualitatea unei 

stări de urgenţă, gunoaiele să 

fi e depozitate la Săvădisla.

„Nu putem să găsim solu-

ţii fantasmagorice să ducem 

gunoaiele la Săvădisla, că aco-

lo ar fi  o platformă. Eu am as-

cultat cu atenţie propunerea, 

dar nu putem crea din nou o 

bombă ecologică în altă par-

te a judeţului, că oricum sun-

tem de râsul Europei”, a pre-

cizat Gheorghe Vuşcan.

Reporterii cotidianului Mo-

nitorul de Cluj au încercat 

aseară să ia legatura cu pri-

marul Emil Boc, dar, până la 

ora 21:30, acesta nu a putut 

fi  contactat pentru un punct 

de vedere. Deocamdată, in-

formaţiile indică faptul că nici 

el nu susţine varianta Săvă-

disla, argumentul fi ind că ro-

mii de la Pata Rât ar „migra” 

prin Cluj-Napoca în drum spre 

noua groapă de gunoi.

Şi Satu Mare refuză 
gunoaiele Clujului

Consilierii judeţeni din Satu 

Mare au refuzat marţi să-şi dea 

acordul pentru depozitarea de-

şeurilor Clujului la ei în judeţ. 

Proiectul de hotărâre a fost re-

Soluţiile pentru depozitarea deşeurilor 
Săvădisla şi Satu Mare spun NU PRIMIM 
Singura variantă pentru depozitarea deşeurilor din judeţul Cluj a rămas Alba Iulia, dar numai până în 14 iulie. Ce se va întâmpla după 

În mai multe cartiere din Cluj-Napoca gunoaiele nu au fost ridicate de zile bune
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29 de domenii de cercetare
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Salariile personalului 

care activează în adminis-

traţia publică locală pot fi  

majorate dacă fondurile 

se încadrează în limita 

bugetului aprobat şi a 

plafonului stabilit de 

Ministerul de Finanţe, dar 

nu mai mult de 12%, a 

anunţat, marţi, ministrul 

Muncii, Rovana Plumb.

„Astăzi, prin ordonanţa (de 

urgenţă – n.r.) care presupu-

ne completarea OUG 83 pri-

vind salarizarea sistemului u-

niversitar şi preuniversitar, de 

care benefi ciază cele 60.000 

de cadre nedidactice, am pus 

o nouă prevedere prin care în 

administraţia publică locală, 

în limita bugetului şi a plafo-

nului care a fost stabilit de că-

tre Ministerul de Finanţe, se 

pot majora salariile angajaţi-

lor din administraţia publică 

locală, până la 12%”, a spus 

ministrul Muncii, Rovana 

Plumb, la fi nalul ultimei şe-

dinţe în care Guvernul poate 

adopta ordonanţe de urgenă 

în actuală sesiune parlamen-

tară.

Salariile personalului nedi-

dactic vor fi  majorate cu 12% 

începând cu luna august a a-

cestui an, în baza unei ordo-

nanţe de urgenţă aprobate 

marţi de Guvern.

Actul normativ conţine şi 

o prevedere prin care se per-

mite majorarea salariilor an-

gajaţilor din administraţia pu-

blică locală, până la 12%.

De drepturile salariale ma-

jorate vor benefi cia 53.848 de 

persoane din învăţământul pre-

universitar de stat şi 7.468 de 

persoane din învăţământul u-

niversitar, potrivit notei de fun-

damentare a proiectului.

Tot marţi, Guvernul a mo-

difi cat Legea venitului minim 

garantat şi a decis decuplarea 

alocaţiilor copiilor de venituri-

le obţinute de membrii famili-

ei, nivelul ajutorului social fi -

ind calculat în prezent în func-

ţie de suma acestor venituri, 

ceea ce reduce benefi ciul soci-

al ca efect al dublării alocaţiei 

de la 1 iunie.

Majorări salariale pentru 
funcționari, în limita bugetului

Preşedintele Klaus 

Iohannis îndeamnă 

Guvernul britanic, 

într-un interviu acordat 

cotidianului Financial 

Times, să evite măsurile 

discriminatorii împotriva 

cetăţenilor români, amin-

tind că libertatea de cir-

culaţie este un principiu 

fundamental al Uniunii 

Europene.

Oficialii de la Bucureşti 

consideră inacceptabile u-

nele dintre propunerile an-

tiimigraţie formulate de pre-

mierul britanic David Came-

ron, precum oprirea accesu-

lui angajaţilor comunitari la 

credite fiscale timp de pa-

tru ani, notează Financial 

Times.

Klaus Iohannis a explicat 

că înţelege nevoia lui David 

Cameron de a aborda preo-

cupările publice privind imi-

graţia şi abuzurile privind 

serviciile sociale, dar a ce-

rut evitarea măsurilor discri-

minatorii împotriva români-

lor.

„Libertatea de circulaţie es-

te extrem de importantă pen-

tru Uniunea Europeană, este 

unul dintre principiile pe ca-

re Uniunea este construită”, 

a afi rmat președintele Româ-

niei.

Preşedintele Senatului, 

Călin Popescu-Tăriceanu, 

a declarat marţi că actua-

lul preşedinte recompune 

monopolul puterii, prin 

numirea în posturi-cheie 

a unor „oameni de încre-

dere”.

„În momentul de faţă, asis-

tăm în România la recompu-

nerea monopolului puterii de 

actualul preşedinte, care do-

reşte în posturile-cheie să-şi 

pună oamenii de încredere. 

Acesta este primul motiv pen-

tru care cred că este nepotri-

vită alegerea făcută în persoa-

na domnului Ungureanu pen-

tru conducerea SIE”, a decla-

rat Tăriceanu în plenul reunit.

Plenul reunit al 

Parlamentului l-a votat 

maţi, cu 278 voturi "pen-

tru", 6 voturi "împotrivă", 

iar 5 parlamentari nu au 

votat, pe senatorul PNL 

Mihai Răzvan Ungureanu 

în funcţia de director al 

Serviciului de Informaţii 

Externe (SIE).

La vot au fost prezenţi 289 

de parlamentari din care şi-au 

exercitat votul 284 de mem-

brii ai Legislativului.

După anunţarea votului, 

Ungureanu a depus jură-

mântul în faţa Parlamentu-

lui, în calitate de director 

al Serviciului de Informaţii 

Externe.

„Vă mulţumesc pentru în-

credere şi mulţumesc din nou 

preşedintelui Klaus Iohannis 

pentru nominalizarea făcută. 

Este o misiune care mă ono-

rează, pe care cred că am şti-

inţa să o fac, să o duc la bun 

sfârşit şi pentru îndeplinirea 

căreia nu voi precupeţi niciun 

efort”, a declarat Ungureanu.

El a mulţumit grupului par-

lamentar PNL pentru modul 

în care ”a susţinut” această 

nominalizare a sa, precum şi 

parlamentarilor de la UNPR, 

care ”au înţeles să facă dis-

tincţia între politica de partid 

şi politica naţională”, precum 

şi UDMR, pentru seriozitate.

„Domeniul informaţiilor 

este un domeniu al profesi-

oniştilor, care nu poate să 

fi e contaminat politic. Poli-

tica e exclusiv politica naţi-

onală. Îi apreciez pe toţi oa-

menii politici din Parlament 

care s-au ţinut departe de o-

rice abordare emoţională. 

Ştiu ce înseamnă această va-

lidare prin vot (...) Astăzi 

sunt validat de o clasă poli-

tică şi cred că asta e dovada 

noastră de maturitate şi es-

te semnul trifumfului statu-

lui de drept”, a mai spus Un-

gureanu în plenul Parlamen-

tului.

Mihai-Răzvan Ungureanu 

a declarat că, prin votul dat 

de Parlament pentru numirea 

sa la SIE, profesioniştii din co-

munitatea de informaţii pri-

mesc "un credit în alb" de la 

români, care aşteaptă ca in-

stituţiile statului să colabore-

ze pe teme dureroase precum 

corupţie şi consolidarea sta-

tului de drept.

Klaus Iohannis îndeamnă Guvernul 
Marii Britanii să evite măsurile 
discriminatorii contra românilor

Tăriceanu: Asistăm în România 
la recompunerea monopolului 
puterii de către actualul preşedinte

Mihai Răzvan Ungureanu, 
votat director al SIE

dispar una câte una. 
GUNOAIELE!
această dată? Nimeni nu ştie. Mai marii judeţului recunosc că au rămas fără soluţii.

tras pe ultima sută de metri de 

pe ordinea de zi a şedinţei.

Potrivit unor surse locale, 

consilierii judeţeni sătmăreni 

au refuzat să aprobe depozi-

tarea gunoaielor unui judeţ 

„de talia Clujului” şi au trans-

mis autorităţilor clujene că nu 

este posibil ca o comună din 

judeţul Cluj, în speţă comu-

na Feleacu, să nu îi ajute şi 

să întindă mâna după ajutor 

din alt judeţ. Aceleaşi surse 

spun că şansele ca proiectul 

de hotărâre să fi e vreodată re-

pus pe ordinea de zi sunt „mi-

nime spre inexistente”.

Ioan Mureşan, director la 

una dintre cele două societăţi 

de salubritate din Cluj-Napo-

ca, Rosal, declara săptămâna 

trecută că deşeurile menajere 

vor fi  depozitate pe rampa din 

Alba Iulia până în 14 iulie, du-

pă care la Satu Mare. Şi prima-

rul municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc, se arăta încrezător 

că, după expirarea acestui ter-

men, Satu Mare va prelua gu-

noaiele Clujului.

Rampa de deşeuri a muni-

cipiului Cluj-Napoca, de la Pa-

ta Rât, s-a închis defi nitiv în 

25 iunie, iar societatea care o 

administrează a suspendat toa-

te contractele cu operatorii.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Mihai 

Seplecan (PNL), a semnat, 

marţi, înştiinţarea de 

nemulţumire prin care a 

contestat în mod ofi cial 

soluţia pronunţată de 

Comisia de Adjudecare a 

Disputelor în litigiul pe 

care Consiliul Judeţean 

Cluj îl are, în calitate de 

benefi ciar, cu asocierea 

condusă de societatea 

Atzwanger, în ceea ce pri-

veşte continuarea lucrărilor 

la Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(CMID) în judeţul Cluj.

Totodată, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj a solici-

tat societăţii Atzwanger reme-

dierea în regim de maximă ur-

genţă a tuturor lucrărilor ne-

conforme deja realizate la acest 

obiectiv de maximă importan-

ţă pentru judeţul Cluj.

„Acest demers survine ca 

urmare a nerespectării de că-

tre Asocierea Atzwanger – SC 

Ladurner Impianti SRL – SC 

Confort SA, SC Vel Service SA 

a niciunuia dintre termenele 

şi, respectiv, a niciuneia din-

tre măsurile convenite în ca-

drul întâlnirii cu conducerea 

Consiliului Judeţean Cluj din 

data de 17 iunie, respectiv ca 

urmare a netransmiterii către 

forul administrativ judeţean 

a unor propuneri pertinente 

menite să contribuie la deblo-

carea situaţiei şi continuarea 

contractului CMID precum şi 

ca urmare a nesemnării unui 

act adiţional în acest sens în 

interiorul termenului de ata-

care a deciziei CAD”, spun re-

prezentanţii Consiliului Jude-

ţean Cluj.

„Potrivit prevederilor con-

tractuale, urmează o perioadă 

de 54 de zile în care încă mai 

putem să ajungem la un acord 

cu Atzwanger în ceea ce priveş-

te remedierea tuturor lucrărilor 

neconforme şi îndeplinirea ce-

rinţelor pe care le-am formulat 

deja. În cazul în care nu vom 

ajunge la o înţelegere în acest 

interval, îi asigur public pe toţi 

clujenii că, în cea de-a 55-a zi 

începând de astăzi, vom iniţia 

procedurile de achiziţii publice 

pentru continuarea lucrărilor, în 

paralel cu continuarea demer-

surilor legale pentru recupera-

rea prejudiciilor” a precizat pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Mihai Seplecan (foto).

„Războiul gunoaielor” continuă. 
CJ Cluj atacă hotărârea care a decis 
reluarea contractului cu Atzwanger.

MAJORARE

12%
este limita superiară 
pentru majorarea 
salariile 
din administrația 
publică locală
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

COMUNICAT DE PRESĂ

Semnarea contractului de fi nanţare pentru proiectul de investiţii
„EXTINDEREA ACTIVITĂŢII S.C. ASPHADIF S.R.L. PRIN ACHIZIŢIONAREA 

DE UTILAJE INOVATIVE”

Data: 01.07.2015
Localitatea: CLUJ-NAPOCA

S.C. ASPHADIF S.R.L. cu sediul localitatea Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judeţ Cluj, 
derulează, începând cu data de 23.06.2015, proiectul „EXTINDEREA ACTIVITĂŢII S.C. 
ASPHADIF S.R.L. PRIN ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE INOVATIVE”, cofi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 5imm/142/5/23.06.2015, 
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial ,,Creșterea Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de 
Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creșterea Competitivităţii 
Economice”, Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ și ecoefi cient de producţie”, Domeniul 
de intervenţie 1.1. – Investiţii productive și pregătirea pentru competiţia pe piaţă a 
întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea 
sectorului productiv prin investiţii tangibile și intangibile.

Valoarea totală a proiectului este de 9.215.887,70 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 4.433.804,50 lei.

Proiectul se implementează în Sat Săcuieu, Comuna Săcuieu, judeţ Cluj pe o durată de 
șase luni.

Obiectivul proiectului este reprezentat de creșterea competitivităţii companiei prin 
extinderea și dezvoltarea activităţii de producţie, sens în care se propune achiziţionarea 
unor utilaje cu un ridicat nivel de tehnologizare și automatizare.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
TOTELECAN NICOLAE-DĂNUŢ
Administrator
Loc. Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judeţ Cluj
tel. 0264 452 314, fax 0264 452 312; e-mail: offi ce@diferit.eu 

Doi fotografi  ruşi îşi riscă 

periodic libertatea pentru 

a capta imagini spectacu-

loase cu şi din obiective 

turistice populare, pe care 

le publică apoi pe o pagi-

nă dedicată de Internet.

Vadim Mahora şi Vitali Ras-

kalovym au devenit cunoscuţi 

în urmă cu doi ani, când pre-

sa a preluat o serie de foto-

grafi i ilegale, pe care cei doi 

le-au realizat de pe Marea Pi-

ramidă din Giza.

Cei doi nu s-au oprit, însă, 

acolo şi au continuat să sfi deze 

legi şi înălţimi ameţitoare, pen-

tru a capta imagini inedite din 

cele mai îndrăzneţe unghiuri, 

notează Business Insider.

Colecţia impresionantă de 

fotografi i realizate de cei doi în 

ultimii ani poate fi  urmărită pe 

un site dedicat acestor proiec-

te, intitulat ontheroofs.com. 

Imaginile includ panorame din 

vârful unora dintre cele mai în-

alte structuri din lume, precum 

şi capturi ale unor faţade al-

tminteri greu de admirat.

Cele mai uimitoare panorame 
fotografiate în mod ilegal

Centrul Financiar din Shenzhen, China (660 m)

Piramidele din Giza

 Podul Akashi Kaikyo, Japonia

Vernisajul expoziţiei tem-

porare de fotografi e artis-

tică „Pietrele rămân. 

Castele din Transilvania”, 

al cărei autor este 

Ferencz András, va avea 

loc miercuri, de la ora 

13.00, la sediul Muzeului 

Naţional de Istorie a 

României (MNIR) din 

Bucureşti.

Autorul lucrărilor, Ferencz 

András, a urmat cursurile Şco-

lii Populare de Arte din Târ-

gu-Mureş, secţia Fotografi e.

Cum a apărut ideea 
vernisajului?

Împreună cu profesorul şi 

colegii lui, a efectuat o vizi-

tă pentru fotografi erea cas-

telului Teleki din Gorneşti. 

Atunci s-a născut prima fo-

tografi e panoramică despre 

castelul respectiv, dar a lu-

at naştere şi ideea de a vizi-

ta şi de a imortaliza castele-

le din centrul Transilvaniei, 

din judeţele Cluj şi Mureş. 

Au urmat câteva „pelerina-

je” împreună cu familia la 

Expoziţie de fotog
a castelelor din Tr
Fotografiile prezentate în expoziţie au fost realizate în curs

Sânpaul, Ogra, Ocna de Mureş, 

Cisteiu de Mureş, Ozd, Răscruci, 

Bonţida, Mănăstirea, Coplean, 

Brâncoveneşti, Urmeniş, Dum-

brăvioara, Cetatea de Baltă şi 

Sânmiclăuş, unde au fost reali-

zate fotografi ile expuse. Majo-

ritatea acestora sunt făcute prin 

tehnica de contopire digitală a 

mai multor cadre, prin care s-a 

obţinut efectul fi sh-eye şi pano-

ramic.

Ansamblul fotografi ilor arată 

realitatea dură de astăzi. Clădiri-

le, care pe vremuri aparţineau no-

bilimii ardeleneşti, au fost naţio-

nalizate în perioada comunistă, 

iar în ultimii ani au fost restituite 

sau vândute. La fel ca şi proprie-

tarii lor, au avut parte de o soar-

Fotograful Ferencz András este elev al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas”

Poliţiştii au efectuat, marţi, 

percheziţii la Muzeul de 

Istorie al Transilvaniei din 

Cluj şi la Complexul 

Muzeal din Bistriţa într-un 

dosar privind trafi c cu 

obiecte de patrimoniu.

 Un angajat, cu vechime la 

locul de muncă, este bănuit că 

ar face trafi c cu obiecte de pa-

trimoniu. Problemele ar fi  por-

nit de la un vas din aur foarte 

valoros descoperit în anul 2014 

pe Dealul Dumitre în apropiere 

de Bistriţa. Este vorba despre 

un vas din Epoca Bronzului. Cel 

care a descoperit vasul l-a do-

nat Complexului Muzeal, dar a 

cerut şi răscumpărare.

Potrivit legii, cei care găsesc 

astfel de vestigii pot să ceară 

expertiza respectivului obiect 

şi pot primi maxim 50% din 

valoarea sa. Complexul Muze-

al şi-ar fi  arătat intenţia de a 

achiziţiona acest vas, motiv 

pentru care ar fi  trimis spre eva-

luare obiectul la cercetătorul 

Mihai Rotea, din cadrul Muze-

ului de Istorie al Transilvaniei. 

Bănuielile sunt că acest vas ar 

fi  fost supraevaluat, însă admi-

nistratorul Complexului Muze-

al Bistriţa-Năsăud neagă acest 

lucru, susţinând că instituţia a 

vrut să-l recompenseze pe cel 

care a găsit obiectul la cursul 

ofi cial al aurului la BNR.

Potrivit directoarei muzeu-

lui clujean, Carmen Ciongra-

di, poliţiştii ar fi  percheziţio-

nat biroul cercetătorului Mi-

hai Rotea, fost director adjunct 

al instituţiei. „Ştiu că dumnea-

lui a făcut o expertiză pentru 

un obiect de patrimoniu care 

este la muzeul din Bistriţa”, a 

declarat Ciongradi.

Suspiciuni de trafic cu obiecte 
de patrimoniu la Muzeul de Istorie din Cluj

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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grafie inedită: „realitatea dură” 
ransilvania
sul anului 2014.

tă vitregă. S-au ruinat şi, într-un 

fel sau altul, au ajuns să simboli-

zeze avatarurile istorice din seco-

lul al XX-lea. Cu toate acestea, 

construcţiile deteriorate, respectiv 

ruinele lor, mai poartă pe ele ur-

mele strălucirii de odinioară şi ale 

frumuseţii arhitecturale.

Chiar dacă şi-ar dori, autorul 

nu şi-a propus „salvarea” aces-

tui patrimoniu deosebit de va-

loros, deoarece situaţia fi ecărui 

castel este diferită şi trebuie tra-

tată cu mare grijă. Renovarea în 

sine nu poate reprezenta singu-

rul obiectiv al unei strategii de 

revigorare. Fără accesul publicu-

lui larg şi fără activităţile cultu-

rale calitative şi atractive, caste-

lele riscă să aibă parte – pe lân-

gă cel fi zic – şi de un declin 

moral.

Fotografi ile expuse îl in-

vită, pur şi simplu, pe vizi-

tatorul expoziţiei la o călă-

torie peste secole, care să 

evoce trecutul şi să îi permi-

tă să cunoască prezentul şi 

să intuiască viitorul, se ara-

tă în comunicat.

Cine este Ferencz 
András?

Ferencz András s-a născut 

în anul 1997, la Târgu-Mureş. 

Este elev al Liceului Teoretic 

„Bolyai Farkas”. Preocuparea 

sa privind arta fotografi că da-

tează din anul 2010. În porto-

foliul său de până în prezent 

se regăsesc fotografi i de peisaj, 

de portret, respectiv de eveni-

mente şi street photography.

În perioada 1 iulie – 4 oc-

tombrie, expoziţia este găzdu-

ită de Muzeul Naţional de Is-

torie a României din Bucureşti.

În continuarea acestui pro-

iect, autorul îşi propune să re-

alizeze noi „radiografi i temati-

ce” despre patrimoniul arhitec-

tural, mai ales al localităţilor 

transilvănene, prin această teh-

nică specială de vizualizare. De 

asemenea, Ferencz András are 

în vedere să urmărească schim-

bările pozitive şi negative prin 

care vor trece aceste monumen-

te şi, ulterior, să surprindă trans-

formările acestora într-un nou 

proiect fotografi c.

Castelul Bánff y din Răscruci, Cluj

Castelul Bánff y din Bonţida fotografi at din alt unghi

Castelul Bethlen-Haller din Cetatea Baltă Castelul Radák-Pekry din Ozd

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ PF cumpăr apartament cu o 
cameră sau două. Tel 
0758-513864 (3.5)

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (2.5)

¤ Vând teren în Florești str Izlazu-
lui nr. 4, Sâ966 mp, are în apropi-
ere toate utilităţile (apă, gaz, cu-
rent), situat la 200m de str A. Ian-
cu. Tel 0742-080925 (3.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (3.7)

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0727-086183.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 

(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, bucătărie, baie, C.T., pentru 
trei studenţi, elevi (de preferabil bă-
ieţi nefumători), Apartamentul este 
în apropiere de Hotel Premier – Gri-
gorescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-332360. (6.7)

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajam: zugravi, rigipsari, 
muncitori necalifi cati. Salariu 
atractiv. Telefon: 021.313.43.79 
(1.10)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Tel 0748-945.449 (1.5)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ IEFTIN ȘI RAPID! Prelucrări fo-
tografi ce complete, alb-negru pe 
cale clasică, fără printer. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0754-925445. (5.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăștur, 
str. Câmpului Sud-Vest. Deţin te-
ren de 7500 mp, cu posibilitate 
de extindere. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (5.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, 
ABS, închidere centralizată, gea-
muri automatizate. Preţ 3350 
euro negociabil. Tel 
0742-632820 (2.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 
pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la te-
lefon 0723-064864. (6.11)

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

MOBILIER

¤ Vând mobilă LUXOR sufragerie, 
bine întreţinută. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-307720. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând cadru sprijin deplasare. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând coasă rotativă 135 cu car-
dan aproape nouă, preţ 2700 lei. 
Tel:0724-443.744. (2.2)

¤ Vând șezlong pentru plajă; un 
convector în stare perfectă; 2 ca-
napele lemn masiv cu furnir, tapi-
serie nouă; un dulap cu 3 uși cu 
furnir. Cumpăr sobă de fontă. Tel 
0264-454257, 0749-041124 (4.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr co-
lecţii de insigne, fanioane cu fot-
bal, suporţi de pahare de carton. 
Aștept oferte serioase. Tel 
0749-174082 (4.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr 
obiecte promoţionale cu mărci de 
ţigări, afi șe, brichete, scrumiere, 
tabachere. Tel 0749-174082 (4.5)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (3.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (5.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (6.11)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând covor persan deosebit, 
dim. 3,5 x 2,5 m, în stare foarte 
bună. Merită văzut. Inf. la tel. 
0729-117667. (6.7)

¤ Vând cositoare rotativă după 
tractor, greblă soare, răcitor lap-
te erbicdator, toate ieftine. Inf. 
suplimentare la tel. 
0724-443744. (6.7)

¤ Vând butoi din tablă zincată, 
de 200 l, cratiţă de 30 l, smălţui-
tă, oală de 20 l, smălţuită. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (6.7)

¤ Vând mașină Super Grill, elec-
tric, și o staţie mică de călcat Va-
porella, lampaș rustic mare, nou, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0748-299885. (6.7)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l și ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând barcă pneumatică „Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund „Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi „Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente „Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (6.7)

¤ Urgent și ieftin! Vând loc de 
veci din beton cu capac, nefolosit 
de 23 de ani, în Cimitirul Crișan. 
Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (6.7)

¤ Vând prin desfi inţarea unei gos-
podării, următoarele: orgă electri-
că, obiecte sanitare, de uz casnic, 
îmbrăcăminte, covoare, multe al-
tele. Toate ieftin. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de peste 18 cm, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-432680. (7.7)

¤ Vând butelie de voiaj. Sunaţi la 
tel. 0264-581895. (7.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
D=70 mm și lâ8 m, preţ sub pre-
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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 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

ţul pieţiil. Inf. la tel. 
0264-432680. (7.7)

¤ Vând cazan de ţuică de 40 l, 
preţ negociabil. Alte detalii la tel. 
0740-077713. (7.7)

¤ Vând tichet RABLA unei persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2000 RON, negociabil. Rog serio-
zitate. Inf. la 0264-432680. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

DONAŢII

¤ Donez ţarc pentru copii. Su-
naţi la tel. 0264-581895. (7.7)

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Pentru iubitorii de artă! 
Vând o colecţie de lucru de mâ-
nă, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(6.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

MATRIMONIALE

¤ Locuiesc în California și doresc 
să cunosc o ardeleancă de 43-53 
ani bună gospodină și religioasă 
în vederea casătoriei. Am 63 de 
ani, 1,73 înălţime și 69 kg. Vă 
rog scrieţi la adresa: P.O. BOX 
784 LONG-BEACH, CALIFORNIA- 
90801, U.S.A. (1.3)

¤ Doresc să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia capricorn, pești, berbec, din 
anii 1972, 1973, 1975, 1976, 
1982,1983, 1964, 1965, 1984 
cu loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Eu, din 1971, fără obligaţii, as-
pect fi zic plăcut, fără obligaţii, ro-
mantică. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449. (1.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re la ONRC pentru fi rma SC Print 
& Media Spot SRL, CUI 
28125055, J12/509/2011, la 
data 24.06.2015. Îl declar nul. 
(1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re fi scal pentru fi rma SC Tery No-
va SRL, CUI RO 18872681, 
J12/2501/2006 Îl declar nul. 
(1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* 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.

ANUNŢ

Municipiul Gherla, cu sediul în Gherla, str. Bobîlna, nr.2, 
judeţul Cluj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Modernizare 
străzi lotul 6, grupa 2 din municipiul Gherla, judeţul Cluj” 
propus a fi  realizat în Gherla, str. Tudor Vladimirescu, Gării, 
Izvorului, Gelu, Castanilor, Andrei Mureșanu, Abatorului, Salciei, 
Teilor, Emil Racoviţă, Judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99 și la sediul Primăriei municipiului Gherla, 
str. Bobîlna, nr.2, judeţul Cluj în zilele de luni – vineri între 
orele 9.00 -14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj în zilele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi – joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între 
orele 9.00 – 12.00.

¤ 
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SPEED TRANSFER SRL angajeaza:

OPERATOR GHISEU

CANDIDATUL IDEAL:
> Cunostinte de contabilitate primara;
>  Cunostinte operare PC (Microsoft Offi ce, Internet, Email);
> Limba engleza –nivel mediu;
> Abilitati de comunicare, vanzare, negociere;
> Abilitati de lucru cu cifrele, calcule;
>  Orientare spre deservirea clientilor si orientare catre 

rezultate;
> Experienta in lucrul cu numerar constituie avantaj.

RESPONSABILITATI:
> Operatiuni transfer de bani;
> Operatiuni casa de schimb valutar;
>  Alte operatiuni sau tranzactii impuse prin procedurile 

societatii.

PREZENTATI – CV – LA EMAIL: 
RESURSEUMANE@SPEEDTRANSFER.RO

SAU
FAX: 0312281512

Tel: 0728728256 (pt. informatii prezentare CV)

 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Transformarea (div.)
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc.)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri 
(pol., ser., ep. 3) (reluare)
19:35 Vorbește corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal 
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 1)
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naţiei (reality 
show) - Best Of
23:10 Rătăciţi prin Manhattan 
(sua, 2007, f. dr., col., a-n)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 În puii mei
21:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Istorie în farfurie (engl.,  
emis. info., sezonul 1, ep.12)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (s. tv)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., s. 
com., sezonul 3, episodul 1)

21:30 Ăla micu’ (sua, com.)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Click! (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Levintza prezintă (mag. 
life-style) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Flavours, 3 bucătari 
16:00 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 13)
18:00 Focus
19:30 Dragoste și ură (mex., 
2015, telenov., episodul 8)
20:30 Cronica netului (mag. 
de div., sezonul 3, episodul 3)
21:00 Nunţi de poveste (reality 
show, sezonul 1, episodul 3)
22:30 Trăsniţii (s. com)
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 103)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (div.)
14:00 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (reluare) - 
14:30 Casa Poporului (reluare)
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
16:30 Liga I: Gaz Metan Medi-
aș - FC Viitorul Constanţa 
18:30 Retrospectiva ligii 1. Eta-
pa 27 (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., ep. 38)
21:00 Liga Magazin 
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
23:00 Retrospectiva ligii 1. Eta-
pa 27

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cantina de Ajutor Social şi Pensiune organizează concurs 
pentru ocuparea următorului post vacant, aprobat prin H.G. 
nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 1027/2014 
pentru funcţia contractuală:

Denumirea postului – şef serviciu;

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
–  nivelul studiilor: studii universitare de lungă durată 

absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul știinţe 
economice

–  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 
postului: – minim 2 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
28 iulie 2015 ora 900 Cantina de Ajutor Social și Pensiune, 

str. Emile Zola nr. 5 Cluj-Napoca.
Proba scrisă: – data de 28 iulie, ora 900, la sediul Cantinei 

de Ajutor Social și Pensiune, str. Emile Zola nr. 5 Cluj-Napoca.
Proba de interviu: – data de 31.07.2015, ora 1200, la 

sediul Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, str. Emile Zola 
nr. 5 Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului 
în Monitorul Ofi cial.

Date contact: Rodica Fărcășiu tel. 0371 005 949
e-mail: rodirosianu@yahoo.com

Director, 
Vasile Gheorghe VIȘAN

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Pentru a veni in sprijinul calatorilor interesati sa se 
deplaseze la Centrul Agro Transilvania, Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca anunta suplimentarea 
numarului de curse pe linia 8L (P-ta Marasti – Cal. Someseni 
– Agro Transilvania), pe perioada 06.07 – 30.10.2015. 
Linia va functiona in zilele lucratoare, dupa urmatorul 
program:

Plecari P-ta Marasti: 5,30 – 6,30 ... 9,30 – 10,30 – 11,30 
– 12,30 – 13,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 ... 21,30;

Plecari Agro: 6,05 – 7,00 ... 10,05 – 11,05 – 12,05 – 13,05 
– 14,05 – 15,05 – 16,05 – 17,05 – 18,05 ... 22,05.

ANUNŢ DE VÂNZARE

SC. Ritonia Trans SRL
Cluj -Napoca, Str. Iugoslaviei, Nr.7, Ap.2, Jud. Cluj

ANUNŢĂ

Organizarea de licitatii publice pentru vanzare Autoutilitara, 
Furgon, 3 + 1 usi, Mercedes Benz Sprinter, an de fabricatie 
2002, nr. locuri. 14+1 la pretul de 4.400 Eur.

Licitaţiile se vor organiza la sediul lichidatorului judiciar 
din Loc. Zalău, str. Stadionului nr. 17, jud. Sălaj, în fi ecare 
zi de Mart si Joi ora. 13,00 începind cu data de 02.06.2015.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:0727-708508, 
e-mail: emilia_pascalau@yahoo.com.
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CAMPANIE SOCIALĂ DE CONȘTIENTIZARE 
A IMPORTANŢEI AUZULUI

Auzi mai bine ca oricând!
Ai un aparat auditiv?

Doar la CLARFON, în luna IULIE benefi ciezi GRATUIT 
de confecționare OLIVA*, indiferent de marca aparatului auditiv.

*  piersa de ureche personalizată ce face legătura între conductul urechii 
și aparatul auditiv.

Cluj-Napoca
str. I.P. Voiteşti nr. 2-4 ap. 8 | Tel: 0264-434.150; 0731-600.614
str. Moţilor nr. 9 cabinet nr. 4 | Tel: 0264-430.534; 0730-110.114

Program: L–V: 9:00–17:30

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. SC METALICPLAS DISTRIBUTION, cu sediul social in Municipiul Dej, Strada 1 Mai, 
Nr.113, Cod postal 405200, Jud. Cluj, Romania, avand date de identifi care CUI: RO 
17736215, Nr. Reg. Comertului J12/2443/2005, Tel. 0264-211 168 ; Fax. 0264-211 967; 
Email: distribution@metalicplas.ro, avand calitatea de societate contractanta (Achizitor), 
va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitii pentru:

Masina de fabricat batistute (COD CPV 42800000-4 – Utilaje pentru fabricarea hartiei 
sau cartonului ; 42921300-1 – Masini de impachetare si ambalare) avand o valoare estimata 
600.000,00 EURO, respectiv:

MD 2005 –  Masina de fabricat 
batistute (1 buc.)

Masina de fabricat batistute va fi  livrata integral si 
nu pe subansamble componente.

Contractul face parte din proiectul „Diversifi carea activitatii S.C. Metalicplas Distribution 
S.R.L. prin infi intarea unei noi unitati de productie a hartiei tissue si a produselor derivate, 
inclusiv cladirile aferente“. Proiectul este co-fi nantat in baza schemei de ajutor de stat 
instituita prin HG 1680/2008, cu modifi carile si completarile ulteriorare, Metalicplas 
Distribution obtinand in acest sens Acordul de fi nantare nr. 81 emis de Ministerul Finantelor 
Publice in data de 5.12.2012, modifi cat prin Instiintarea nr. 552620/28.08.2014.

2. Procedura de atribuire aplicata:
Cererea de oferte (cu respectarea Procedurii 
interne de achiziţie nr. PO-APR-03 din 
23.01.2013)

3. Criteriul de atribuire:

„oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic”, factorii de evalure fi ind 
pretul ofertat (60%) si termenul de livrare 
(40%).

4. Data limita depunere oferte: 20/07/2015, ora 10:00

5. Data si ora de deschidere a ofertelor: 20/07/2015, ora: 11:00

6. Modalitate transmitere oferte:

fi e prin posta (curierat), fi e depuse personal 
de catre un reprezentant al Ofertantului, cu 
conditia ca acestea sa fi e in posesia 
Achizitorului inaintea datei si orei limita de 
depunere.

7.  Modul de obtinere a documentatiei 
de atribuire:

Documentatia de atribuire va fi  trimisa de 
Achizitor odata cu Invitatia de participare 

8. Contestatii:

Ofertantii pot depune la Achizitor, in termen 
de 2 zile lucratoare de la data comunicarii 
rezultatului procedurii de atribuire, 
contestatii cu privire la rezultatul procedurii.

9. Alte informatii:
 Perioada de valabilitate a ofertelor va fi  de 90 de zile de la data limita a depunerii ofertei, 
iar pretul adjudecat se va mentine pe toata perioada de valabilitate a contractului. Nu se 
accepta oferte alternative.

Ofertele se redacteaza in limba romana.

 Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii se va efectua pe una din urmatoarele 
cai: posta (curier rapid)/ fax/ email.

10. Persoana de contact:
Bacaran Maria – Asistent manager proiect
Adresa de contact: str. Vaii, nr. 2, loc. Dej, jud. Cluj, cod postal: 405200
Telefon: +4 0264 213091
Fax: +4 0264-222207
E-mail: maria.bacaran@mg-tec.ro

ANUNŢ DE PARTICIPARE

1. SC METALICPLAS DISTRIBUTION, cu sediul social in Municipiul Dej, Strada 1 Mai, 
Nr.113, Cod postal 405200, Jud. Cluj, Romania, avand date de identifi care CUI: RO 
17736215, Nr. Reg. Comertului J12/2443/2005, Tel. 0264-211 168 ; Fax. 0264-211 967; 
Email: distribution@metalicplas.ro, avand calitatea de societate contractanta (Achizitor), 
va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de achizitii pentru:

Masina de fabricat servetele de mana tip ZZ (Cod CPV 42800000-4 – Utilaje pentru 
fabricarea hartiei sau cartonului ; 42921300-1 – Masini de impachetare si ambalare) avand 
o valoare estimata la echivalent a 286.700,00 EUR, respectiv:

MD 2006 –  Masina de fabricat 
servetele de mana tip ZZ 
(1 buc.)

Masina are drept scop fabricarea servetelelor 
de mana tip ZZ din hartie tissue si ambalarea 
lor in vederea comercializarii.

Contractul face parte din proiectul „Diversifi carea activitatii S.C. Metalicplas Distribution 
S.R.L. prin infi intarea unei noi unitati de productie a hartiei tissue si a produselor derivate, 
inclusiv cladirile aferente“. Proiectul este co-fi nantat in baza schemei de ajutor de stat 
instituita prin HG 1680/2008, cu modifi carile si completarile ulteriorare, Metalicplas 
Distribution obtinand in acest sens Acordul de fi nantare nr. 81 emis de Ministerul Finantelor 
Publice in data de 5.12.2012, modifi cat prin Instiintarea nr. 552620/28.08.2014.

2. Procedura de atribuire aplicata:
Cererea de oferte (cu respectarea Procedurii 
interne de achiziţie nr. PO-APR-03 din 
23.01.2013)

3. Criteriul de atribuire:

„oferta cea mai avantajoasa din punct de 
vedere economic”, factorii de evalure fi ind 
pretul ofertat (60%) si termenul de livrare si 
punere in functiune (40%).

4. Data limita depunere oferte: 20/07/2015, ora 11:00

5. Data si ora de deschidere a ofertelor: 20/07/2015, ora: 12:00

6. Modalitate transmitere oferte:

fi e prin posta (curierat), fi e depuse personal 
de catre un reprezentant al Ofertantului, cu 
conditia ca acestea sa fi e in posesia 
Achizitorului inaintea datei si orei limita de 
depunere.

7.  Modul de obtinere a documentatiei 
de atribuire:

Documentatia de atribuire va fi  trimisa de 
Achizitor odata cu Invitatia de participare 

8. Contestatii:

Ofertantii pot depune la Achizitor, in termen 
de 2 zile lucratoare de la data comunicarii 
rezultatului procedurii de atribuire, 
contestatii cu privire la rezultatul procedurii.

9. Alte informatii:
 Perioada de valabilitate a ofertelor va fi  de 90 de zile de la data limita a depunerii ofertei, 
iar pretul adjudecat se va mentine pe toata perioada de valabilitate a contractului. Nu se 
accepta oferte alternative.

Ofertele se redacteaza in limba romana sau engleza.
 Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul procedurii se va efectua pe una din urmatoarele 
cai: posta (curier rapid)/ fax/ email.

10. Persoana de contact:
Bacaran Maria – Asistent manager proiect
Adresa de contact: str. Vaii, nr. 2, loc. Dej, jud. Cluj, cod postal: 405200
Telefon: +4 0264 213091
Fax: +4 0264-222207
E-mail: maria.bacaran@mg-tec.ro
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Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE
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România va participa cu 

un lot format din 58 de 

sportivi la Jocurile 

Universitare de vară de la 

Gwangju (Coreea de 

Sud), în perioada 2-14 

iulie, potrivit Federaţiei 

Sportului Şcolar şi 

Universitar din ţara noas-

tră.

De la Cluj vor participa, 

din partea Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj, patru hand-

baliste (Cristina Enache, Ana 

Maria Măzăreanu, Laura Po-

pa şi Roxana Cîrjan, însoţite 

de antrenoarea Carmen Ama-

riei), o atletă (Camelia Flori-

na Gal), iar la judo va concu-

ra Loredana Ohâi.

Delegaţia României cuprin-

de 80 de sportivi şi tehnici-

eni, iar la eveniment sunt aş-

teptaţi peste 20.000 de parti-

cipanţi din 170 de ţări.

În programul Universiadei 

de Vară din 2015 sunt incluse 

21 de discipline sportive, 13 

obligatorii (gimnastică artisti-

că, atletism, baschet, scrimă, 

fotbal, judo, gimnastică ritmi-

că, înot, sărituri în apă, tenis 

de masă, tenis, volei, polo pe 

apă) şi 8 opţionale (tir cu ar-

cul, badminton, baseball, golf, 

handbal, canotaj, tir şi taekwon-

do WTF). Competiţiile vor fi  

găzduite de toate arenele ul-

tramoderne afl ate în Gwangju, 

inclusiv de Stadionul Cupei 

Mondiale, denumit aşa după 

organizarea Cupei Mondiale 

de fotbal din anul 2002 de că-

tre Coreea de Sud şi Japonia.

Universiada este un eveni-

ment internaţional sportiv şi 

cultural, organizat din doi în 

doi ani şi este secundar ca re-

levanţă numai Jocurilor Olim-

pice de vară. Motto-ul Fede-

raţiei Internaţionale a Sportu-

lui Universitar este „Excelen-

ţă în minte şi corp”.

Asociaţiile „Student Sport 

România” şi „Vasile Tomoia-

gă” au iniţiat proiectul „Uni-

versiada de Vară 2021 în Ro-

mânia”. Candidatura Români-

ei a fost lansată ofi cial în da-

ta de 10 martie, în cadrul unui 

eveniment la care au partici-

pat preşedintele României, 

Klaus Iohannis, ministrul Ti-

neretului şi Sportului, Gabri-

ela Szabo, preşedintele Comi-

tetul Olimpic şi Sportiv Ro-

mân, Alin Petrache, ministrul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţi-

fi ce, Sorin Mihai Cîmpeanu, 

secretarul general al Federa-

ţiei Internaţionale a Sportului 

Universitar (FISU), Eric Sain-

trond, dar în cele din urmă 

România nu a depus ofi cial 

dosarul de candidatură, nea-

vând susţinerea guvernamen-

tală. Gazda Universiadei de 

vară din 2021 va fi  aleasă în 

luna noiembrie 2015.

România a organizat până 

acum o singură Universiadă, 

în anul 1981 la Bucureşti, aces-

ta fi ind, de altfel, şi cel mai 

mare eveniment sportiv orga-

nizat vreodată în ţara noas-

tră. Universiada de vară din 

1981 s-a bucurat de participa-

rea a 2.930 de sportivi din 86 

de ţări şi a peste 200.000 de 

spectatori. În acel an, sporti-

vii români au obţinut meda-

lii la toate cele 10 discipline 

ale Universiadei şi au ocupat 

locul 2 în clasamentul fi nal.

Şapte clujence vor participa 
la Universiada de vară
Sportivii români se vor lupta pentru un loc pe podium la atletism, 
handbal, judo, tenis de masă, tir sportiv şi taekwondo WTF.

Carmen Amariei este singura antrenoare din Cluj care va participa la această competiţie a universităţilor

Lotul României pentru Gwangju
Handbal feminin (16): Elena Șerban, Cristina Enache, Ana 
Maria Măzăreanu – portari, Carmen Ilie-Șelaru, Laura 
Leahu – extreme stânga, Bianca Tiron, Andreea Trăilă, 
Cosmina Cozma – interi stânga, Mădălina Zamfi rescu, 
Maria Gavrilă, Ana Maria Apipie – centri, Laura Popa – inter 
dreapta, Cătălina Preda, Cristina Florică – extreme dreapta, 
Roxana Cîrjan, Cristina Nan – pivoţi;

Tenis de masă (8): Roxana Ana Maria Istrate, Bernadette 
Cynthia Szocs, Cristina Alina Hîrîci, Irina Ciobanu; Bogdan 
Gabriel Simion, Daniel Dan, Alin Marian Spelbuș, Lucian 
Munteanu;

Taekwondo WTF (3): Maria Mădălina Popescu, Mariana 
Mălina Mihăilă, Robert Viorel Amzoiu;

Atletism (15): Andreea Luiza Ogrăzeanu, Carmen Cristina 
Toma, Nicoleta Mădălina Anghelescu, Claudia Mihaela 
Bobocea, Camelia Florina Gal, Ioana Raluca Doagă; Cosmin 
Ilie Dumitrache, Ionuţ Grecu, Nicolae Alexandru Soare, 
Valentin Toboc, Adrian Adel Dăianu, Adrian Răzvan Drăgan, 
Andrei Marius Gag, Ilie Alexandru Corneschi, Iulian Ganciu;

Judo (10): Renata Bucătari, Alexandra Larisa Florian, 
Loredana Ohâi, Lorena Alexandra Podelenczki, Andreea 
Ștefănescu; Remus Mircea Lazea, Denis Mititelu, Eduard 
Nicolaescu, Emanuel Dorian Rădulescu, Vlăduţ George 
Simionescu;

Tir sportiv (6): Laura Georgeta Ilie, Ioana Georgiana 
Cristea, Eliza Alexandra Molnar; Ștefan Rareș Ion, Vlad Paul 
Săcăleanu, Alexandru Ștefan Saucă.

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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Încep 
antrenamentele
După o scurtă vacanţă în care și-au 
afl at și adversarele din faza grupe-
lor UEFA Women’s Champions 
League, pentru jucătoarele de la 
Olimpia Cluj începe perioada de 
pregătire. Programul de pregătire 
al clujencelor va fi  unul încărcat 
dar și diversifi cat, acestea urmând 
să se antreneze în trei locaţii diferi-
te. Reunirea lotului va avea loc as-
tăzi de la ora 18:00 la Baza 
Sportivă Ardealul. Olimpia se va 
pregăti la Cluj până în 10 iulie, ur-
mând să se deplaseze la Vatra 
Dornei în perioada 11-20 iulie, 
Austria-Heiligenkreuz (23-30 iulie) 
și din nou la Cluj în perioada 1-5 
august după care echipa se va de-
plasa în Slovenia pentru a disputa 
meciurile grupei 5 din cadrul UEFA 
Women’s Champions League, se-
zonul 2015-2016.

Pe scurt

SPORT

Şapte clujence 
la Universiada 
de vară 
Sportivii români se vor lupta 
pentru un loc pe podium la atle-
tism, handbal, judo, tenis de 
masă, tir sportiv şi taekwondo 
WTF.  Pagina 11

Chiar dacă baschetbaliştii 

de la U-BT Cluj sunt încă 

în vacanţă, ofi cialii clubu-

lui pregătesc minuţios 

lotul pentru sezonul vii-

tor.

Clujenii au perfectat deja 

patru transferuri, Zigeranovic, 

Adamovic, Kalnicenko şi Pa-

salic, şi sunt foarte aproape 

să-l readucă la echipă pe Kyn-

dal Dykes, campion cu U, în 

2011. Până atunci un alt jucă-

tor a fost transferat la Cluj. 

Orădeanul Roland Török este 

aşteptat la echipă şi va aco-

peri postul care a rămas des-

coperit odată cu retragerea lui 

Mihai Silvăşan.

Rolland Török este un ju-

cător care evoluează pe pozi-

ţia 4-5, are 203 cm, 108 kilo-

grame şi 25 de ani.

Antrenorul echipei U-Ban-

ca Transilvania, Marcel Ţen-

ter, a declarat că „Roli” este 

un jucător pe care şi l-a dorit 

de mult timp şi că va juca pe 

postul lui Silvăşan care s-a re-

tras la fi nalul sezonului tre-

cut.

„Roli este un jucător foar-

te incisiv, pe care mi l-am do-

rit de multă vreme. E un ju-

cător român pe poziţia 4, cu 

destul de bună experienţă in-

ternaţională, de doi ani de zi-

le joacă în EuroChallenge. Ne 

va ajuta foarte mult in situa-

ţiile de rebounding si de joc 

la perimetru. Îşi doreşte mult 

să vină la noi, de mai mult 

timp, dar atunci nu s-a nime-

rit. Acum este ok, e matur şi 

cred că poate să ne ajute mult, 

mai ales pe poziţia pe care 

Silvăşan pleacă”, a declarat 

Marcel Ţenter.

Noul jucător al echipei 

U-Banca Transilvania, Roland 

Török, a afi rmat că este feri-

cit de revenirea la o echipă 

din ţara natală şi speră să aju-

te la îndeplinirea obiectivului 

clubului, cel de a cuceri cam-

pionatul naţional.

În sezonul 2012-2013 a evo-

luat pentru Jaszbereny, unde 

a jucat 36 de meciuri, cu 5,1 

puncte şi 3 recuperări în 13 

minute pe meci. Următoarele 

două sezoane le-a petrecut în 

maieul celor de la Kormend.

În 2013-2014 a evoluat în 

27 de jocuri, cu 8,4 puncte şi 

6,6 recuperări în 27 de minu-

te pe meci. Cu Kormend şi-a 

făcut debutul în EuroChallen-

ge, jucând în acel sezon şase 

partide (23 min., 6,5 puncte 

si 3,3 rec. / meci). În 2014-2015 

a jucat pentru Kormend în 29 

de partide, cu medii de 8,1 

puncte şi 4,5 recuperări în 21 

de minute.

În EuroChallenge a evolu-

at din nou în şase partide (18 

min., 8,8 puncte şi 3,4 rec. / 

meci).

Rolland Török este compo-

nent al naţionalei României.

Rolland Török va lua locul 
lui Mihai Silvășan la U-BT

Rolland Török a evoluat în șase partide de EuroChallenge cu echipa 
din Kormend din Ungaria

Ciprian Burzo a câştigat 

concursul pentru desem-

narea designului medalii-

lor ce vor fi  decernate 

la Jocurile Olimpice 

de iarnă ale tineretu-

lui din 2016.

Tânărul Ciprian Bur-

zo, în vârstă de 20 de 

ani, a câştigat competi-

ţia cu medalia „To the 

TOP”, la concurs fi ind pre-

zentate peste 300 de crea-

ţii, a anunţat, ieri, Comitetul 

Internaţional Olimpic (CIO) 

pe site-ul ofi cial. El este năs-

cut în Comuna Suciu de Sus, 

Maramureş, şi de doi ani stu-

diază la Universitatea Tehni-

că din Cluj-Napoca

Acesta a declarat după câş-

tigarea concursului că este mân-

dru de ceea ce a făcut mai ales 

că această medalie va rămâne 

în istoria Jocurilor Olimpice.

„A fost un sentiment minu-

nat când am fost anunţat câş-

tigător. Este un moment deo-

sebit, pentru că ştiu că desig-

nul meu va rămâne în istoria 

Jocurilor Olimpice. Sunt foar-

te mândru de ceea ce am fă-

cut”, a afi rmat Burzo.

Sonali Prasad, reporter 

din India şi membru 

al juriului, a decla-

rat că Burzo a re-

alizat o meda-

lie unică: „De-

signul lui Bur-

zo este unic 

şi contempo-

ran şi păstrea-

ză spiritul Jo-

curilor Olimpice 

de tineret. Am că-

utat ceva diferit, ce-

va care să reprezinte 

toate elementele jocurilor, 

ceva ce să poţi duce acasă nu 

doar ca simbol al victoriilor, 

dar şi ca pe o amuletă care să 

amintească de timpul petrecut 

la Lillehammer în 2016. Sunt 

foarte bucuroasă că un tânăr 

de 20 de ani a reuşit să sur-

prindă aceste lucruri şi chiar 

mult mai mult în designul său”.

Locul al doilea la concur-

sul organizat de CIO a fost 

ocupat de medalia „Four Ele-

ments”, realizată de Dora Kor-

ponay, tot din România, iar 

locul al treilea a revenit crea-

ţiei „And still I rise” a india-

nului Nikhil Bapna.

Clujeanul a câştigat o ex-

cursie completă pentru do-

uă persoane la Lillehammer 

la Jocurile Olimpice de Iar-

nă pentru Tineret cu toate 

costurile de zbor dus-întors, 

cazarea, accesul la ceremo-

nia de deschidere a eveni-

mentului, precum şi accesul 

la toate evenimentele spor-

tive acoperite, dar şi un set 

de medalii ofi ciale ca suve-

nir şi o tabletă. Ceilalţi doi 

concurenţi de pe locurile 2 

şi 3 vor primi doar câte o ta-

bletă din partea organizato-

rilor.

Medaliile de la Lillehammer 
au fost desenate de un clujean
Jocurile Olimpice de Iarnă pentru Tineret de la Lillehammer 2016 vor avea loc 
în Norvegia în perioada 11-15 februarie 2016.

Ciprian Burzo a concurat 
alături de alți 300 de designeri 
din întreaga lume


