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Protest anemic
Doar o mână de oameni s-au adunat în fa-
ţa APM Cluj unde au protestat faţă de re-
autorizarea fermei de pui. Pagina 2

POLITICĂ

Tişe face un pas în lături
Principalele partide politice fac deja calcu-
le pentru alegerile parlamentare care vor 
avea loc în luna noiembrie.  Pagina 4

CULTURĂ

Ceauşescu l-a alungat 
din ţară
Nicolae Maniu, unul dintre cei mai vânduți 
artiști români din străinătate, a vorbit într-un 
interviu despre drumul pe care l-a ales, cău-
tări, succes și compromisuri.  Pagina 7
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Salarii mai mari începând de astăzi
MAPAMOND

Noi atacuri în Marea Britanie?
Peste jumătate de milion de bu-

getari au, de la 1 august, salarii 
mai mari. E drept, le vor încasa 
de-abia în septembrie, după ce 
Guvernul a aprobat ordonanţa pri-
vind legea salarizării. Măsura îi 
vizează pe aproximativ 650 de mii 
de funcţionari publici din minis-
tere, profesori, medici, dar şi an-
gajaţi din apărare. Peste 870 de 
milioane de lei este impactul aces-
tei creșteri salariale în acest an, 
însă în 2017 va fi  nevoie de peste 
2 miliarde şi jumătate de lei. 

Un profesor va câştiga între 
1.896 şi 3.608 lei, în funcţie de 
specializare, grad şi vechime. Un 
profesor din învăţământul preu-
niversitar va câştiga între 1.900 
şi 3.600 de lei. Învăţătorii şi edu-
catoarele cu vechime între 6 şi 10 

ani vor avea salarii între 1.800 şi 
2.000 de lei. Un profesor univer-
sitar cu 10 ani de experienţă poa-
te câştiga, la fi nal de lună, aproa-
pe 3.500 de lei. Leafa este dublă 
pentru cei care au acumulat pes-
te 40 de ani în sistem. Salariul 
unui decan variază între 6.500 şi 
7.660 de lei, în vreme ce un rec-
tor poate câştiga şi aproape 9.000 
de lei pe lună.

Din august ar putea deveni 
mai ieftină şi darea în plată. Pen-
tru asta trebuie însă adoptat pro-
iectul propus de Ministerul Jus-
tiţiei de înjumătăţire a taxelor 
notariale. În plus, de astăzi, TVA-
ul coboară la 9% pentru mai 
multe produse şi servicii agrico-
le, precum livrarea de pesticide, 
seminţe şi îngrăşăminte.

Sir Bernard Hogan-Howe, şe-
ful poliţiei metropolitane a Lon-
drei, a declarat că deşi Marea 
Britanie este bine pregătită, aten-
tate similare cu cele din Franţa 
şi Germania rămân foarte pro-
babile, relatează cotidianul The 
Guardian pe pagina electronică. 
Ofi cialul a explicat că înţelege 
faptul că există un sentiment tot 
mai profund de teamă că Marea 
Britanie va fi  următoarea victi-
mă a teroriştilor. "Simt şi înţeleg 
această frica şi fi ind ofi ţerul de 
poliţie responsabil de a preveni 
un astfel de atac, ştiu că ar fi  de 
dorit să vă pot linişti. Mă tem că 
nu pot, nu în totalitate." "Nive-
lul de ameninţare teroristă a ră-
mas sever timp de doi ani - şi 
este tot acolo. Aceasta înseam-

nă că un atac este foarte proba-
bil. Se poate chiar spune că es-
te un caz de când, şi nu de da-
că" se va petrece un atentat, a 
adăugat Hogan-Howe. Totodată, 
Hogan-Howe a subliniat că Ma-
rea Britanie are o serie de avan-
taje comparativ cu alte state eu-
ropene, între care un regim strict 
al armelor de foc, dar şi toleran-
ţa şi modul de viaţă al britanici-
lor. "Abordarea noastră faţă de 
musulmani nu este infl uenţată 
de faptul că aceste atacuri se pre-
tinde că ar fi  fost comise în nu-
mele islamului. Noi nu stigma-
tizăm milioanele de musulmani 
britanici ale căror valori şi cre-
dinţe resping complet discursul 
de ură al teroriştilor," a mai spus 
ofi cialul.
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Cluj–Istanbul, rută provocatoare pentru companiile aeriene
Patru companii aeriene urmau să efectueze zboruri între Cluj şi Instanbul, însă doar una și-a păstrat decizia. Printre cauzele 

abandonării rutei, se numără situaţia instabilă din Turcia. PAGINA 5

Vacanţă de coşmar la mare

A testat un bolid 
şi a făcut totul praf

Cinci copii din Cluj și București au ajuns la spital cu toxiinfecție alimentară după ce au mâncat la un 
hotel de patru stele cu servicii all inclusive din staţiunea Venus. PAGINA 3

Un tânăr a încercat să-şi demonstreze abilităţile de şofer, confundând o stradă 

aglomerată din Cluj cu un circuit de Formula 1.   PAGINA 2 
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Porsche scăpat 
de sub control
Un accident rutier a avut loc 
sâmbătă pe strada Horea din 
Cluj–Napoca. Șoferul unui 
Porsche, în vârstă de 30 de 
ani, a pierdut controlul vola-
nului din cauza carosabilului 
și a intrat în cinci mașini par-
cate pe marginea drumului. 
În urma accidentului nu s-au 
înregistrat victime.

Manevră 
periculoasă

Un accident de circulație, sol-
dat cu o persoană rănită, s-a 
produs ieri pe strada 
Șomcutului din municipiul Dej. 
Potrivit primelor informații, ac-
cidentul rutier s-a produs din 
cauza unui șofer care se afl a la 
volanul unui autoturism marca 

Volkswagen, înmatriculat în 
județul Mureș, și care nu s-ar fi  
asigurat la schimbarea 
direcției de mers, scrie dej24.
ro. În încercarea de a întoarce 
în mijlocul drumului, acesta a 
fost surprins de un autoturism 
marca BMW, care se deplasa 
regulamentar dinspre Dej spre 
localitatea Bobâlna. În urma 
impactului, autoturismul înma-
triculat în județul Mureș a fost 
proiectat în șanțul de pe mar-
ginea carosabilului. La fața lo-
cului au intervenit pompierii 
din cadrul Detașamentului de 
Pompieri Dej, cu o autospecia-
lă de descarcerare, un echipaj 
de prim-ajutor, dar și polițiștii. 
Din nefericire, o tânără afl ată 
în autoturismul care se face vi-
novat de producerea acciden-
tului a fost rănită ușor. Potrivit 
martorilor, aceasta a fost 
transportată la Spitalul 

Municipal Dej cu o contuzie în 
zona umărului. Oamenii legii 
au demarat cercetările în acest 
caz și urmează să stabilească 
circumstanțele exacte în care 
s-a petrecut accidentul.

De azi, furtuni 
şi ploi abundente
Administraţia Naţională de 
Meteorologie a anunţat că în-
cepând din seara zilei de as-
tăzi, instabilitatea atmosferică 
se va accentua, la început în-
deosebi în vestul ţării și în zo-
na montană, iar marţi, 2 au-
gust, în majoritatea regiunilor. 
Vor fi  averse însoţite de frec-
vente descărcări electrice, in-
tensifi cări ale vântului ce pot 
lua și aspect de vijelie, iar pe 
arii restrânse se vor cumula 
cantităţi de apă mai însemna-
te și va cădea grindină.

Pe scurt
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Mai multe persoane care 

au domiciliul în localitatea 

Floreşti, o comună limitro-

fă municipiului 

Cluj-Napoca, care este în 

acelaşi timp şi cea mai 

mare din ţară ca număr de 

locuitori, au organizat 

vineri, pentru mai multe 

ore, un protest în faţa 

Agenţiei de Protecţie a 

Mediului (APM) Cluj.

Oamenii încearcă ca prin a-

ceastă acţiune să atragă aten-

ţia asupra faptului că în Flo-

reşti funcţionează, la doar câţi-

va metri distanţă de blocurile 

lor, o fermă de pui. Protestata-

rii reclamă faptul că mirosul 

care este degajat în zonă este 

insuportabil şi are efecte nega-

tive asupra vieţii locuitorilor, 

dar şi asupra valorii de piaţă a 

apartamentelor.

Protestul a fost organizat pe 

fondul încercărilor conducerii 

fermei de pui de a reautoriza 

activitatea acesteia, după ce au-

torizaţia a expirat de curând.

“Scopul acestui protest este 

sensibilizarea organelor abili-

tate, mă refer la Agenţia de Me-

diu a judeţului Cluj şi la Minis-

terul Mediului şi la toate cele-

lalte organe abilitate, care vor, 

sau cel puţin în baza unui stu-

diu efectuat de o fi rmă priva-

tă, doresc să reautorizeze fer-

ma de pui din Floreşti, lucru 

care, în 2016, este neconform 

cu un set întreg de legi în vi-

goare. Şi aici mă refer la ordi-

nul 119 al Ministerului Sănătă-

ţii, mă refer acel ordin din 1997, 

nr. 536, care impune o zonă de 

restricţie sanitară de o mie de 

metri faţă de ferma de pui. Tot-

odată, mitingul are ca scop o 

alertă civică, faţă de autorizări, 

de regimul haotic al acestora, 

faţă de corupţia care ne inva-

dează vieţile de zi cu zi”, a de-

clarat Horia Cristea, organiza-

torul protestului.

Acesta a prezentat la protest 

"Proclamaţia de la Floreşti, Cluj" 

şi a citit la megafon din docu-

ment: "Stop pentru totdeauna 

funcţionării unei ferme într-o 

comunitate urbană. Amoniacul 

ucide lent, dar sigur. Stop auto-

rizărilor ilegale şi urbanismului 

haotic. Vrem parcuri, locuri de 

petrecere a timpului liber, aer 

curat. Vrem un viitor pentru co-

piii românilor în România".

“DNA fi i tare, vrem 
deratizare”

Manifestanţii au avut cu ei 

şi pancarte inscripţionate cu 

mesaje precum “DNA fi i tare, 

vrem deratizare”, “Povestea 

voastră s-a terminat, a noastră 

abia începe”.

Cristea a subliniat că în zo-

na fermei există blocuri con-

struite şi la 11 metri distanţă, 

adică mult sub normele impu-

se de lege.

La rândul său, reprezentan-

tul APM Cluj, a explicat că fer-

ma de pui a avut autorizaţie 

integrată de mediu până în da-

ta de 20 iunie 2016, iar în luna 

mai a fost depusă o cerere de 

reautorizare, care în prezent se 

afl ă în procedură de analizare.

“Procedura este una de du-

rată, poate dura până la 6 luni 

fără nicio problemă, în funcţie 

de cum se derulează şi cum se 

aduc actele, şi în plus, dacă 

sunt contestaţii, fi ecare trebu-

ie luată în considerare. (...) Pro-

blema este alta, dacă veţi lua 

ordinul 119 veţi vedea că scrie 

foarte clar că nu se poate con-

strui mai aproape de 1000 de 

metri, din punct de vedere san-

tiar. Deci toată această mani-

festaţie trebuia să se facă la Di-

recţia de Sănătate, noi aştep-

tând, din partea Direcţiei de Să-

nătate, să ni se dea un aviz fa-

vorabil şi după aceea noi pu-

tem spune dacă va primi sau 

nu autorizaţia”, a spus Grigo-

re Crăciun, directorul executiv 

al APM Cluj.

Se dărâmă blocurile?

În acest caz, este de menţi-

onat faptul că ferma de pui din 

localitatea Floreşti funcţionea-

ză de peste 30 de ani, iar blo-

curile din apropierea ei au fost 

construite ulterior.

Astfel, Grigore Crăciun a 

subliniat că ar trebui analizat 

în ce condiţii s-a autorizat ri-

dicarea blocurilor, de-a lungul 

timpului, deoarece, indiferent 

dacă construirea s-a făcut cu 

sau fără autorizaţie, fi rma ca-

re deţine ferma de pui poate 

introduce acţiuni în instanţă 

şi poate cere să se meargă pâ-

nă la demolarea tuturor locu-

inţelor.

Reprezentantul APM Cluj a 

menţionat că în perioada 

2008-2010 blocurile şi alte imo-

bile se puteau construit fără 

acord de mediu. Crăciun a mai 

precizat că ar trebui ca Primă-

ria Floreşti să efectueze un stu-

diu de impact pentru a se ve-

dea dacă în zona respectivă s-ar 

mai putea construi sau nu.

Protestatarii au susţinut că 

dacă acţiunea lor nu va avea 

succes, vor organiza alte ma-

nifestări asemănătoare.

Protest anemic împotriva 
fermei de pui din Floreşti
Doar o mână de oameni s-au adunat în faţa APM Cluj unde 
au protestat faţă de reautorizarea fermei de pui.

Reprezentanţii Primăriei Florești spun că încă din 27 iulie, 
ferma de pui nu a mai fost populată cu efective de pui, pâ-
nă la obținerea unei eventuale noi autorizații de mediu. 
“Practic, creșterea industrială a puilor la ferma din Florești a 
încetat. Asta până la o eventuală obținere a unei noi 
autorizații de mediu, lucru care, în opinia mea, este imposi-
bil respectând legislația în vigoare”, a spus Horia Șulea, pri-
marul comunei Florești.

Primăria Floreşti: Ferma de pui 
şi-a încetat activitatea

La începutul protestului, au fost doar trei persoane
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Ministerul Sănătăţii anun-

ţă că vor continua discuţi-

ile cu toţi reprezentanţii 

sindicali în privinţa gărzi-

le suplimentare, preci-

zând că ameliorările din 

sistemul sanitar nu apar-

ţin nici miniştrilor, nici 

sindicatelor, ci tuturor 

medicilor şi pacienţilor.

Potrivit unui comunicat al 

MS, miniştrii Sănătăţii şi Mun-

cii, Vlad Voiculescu şi Dra-

goş Pîslaru, au avut joi o în-

trevedere cu reprezentanţi ai 

mai multor sindicate din Să-

nătate în ceea ce priveşte re-

glementarea gărzilor supli-

mentare.

Potrivit sursei citate, Voicu-

lescu şi Pîslaru apreciază fap-

tul că sindicatele au avut în-

ţelegere faţă de constrângeri-

le bugetare. "Miniştrii Mun-

cii şi Sănătăţii apreciază în 

mod deosebit discuţiile con-

structive avute ieri în sensul 

în care reprezentanţii sindi-

cali au manifestat înţelegere 

faţă de constrângerile buge-

tare existente, mai ales în ur-

ma alocării suplimentare a 

unui miliard de lei pentru sa-

larizarea din sistemul sanitar 

odată cu intrarea în vigoare 

a OUG 20/2016", se spune în 

comunicat.

Potrivit MS, de la 1 august, 

gărzile suplimentare nu vor 

mai fi  obligatorii.

"Gărzile suplimentare nu 

vor mai fi  obligatorii, ci efec-

tuate pe baza semnării unui 

contract cu spitalul. Este o 

măsură care vine să îndrepte 

un abuz proferat la adresa me-

dicilor care s-a petrecut timp 

de decenii. Astfel, contractul 

individual de muncă cu timpi 

parţiali care va reglementa 

efectuarea gărzilor suplimen-

tare reprezintă o bază legală 

care conferă medicilor drep-

turile prevăzute de Codul Mun-

cii. De la 1 august, gărzile su-

plimentare vor fi  recunoscu-

te ca timp de muncă presta-

tă, vor fi  luate în considerare 

atât la vechimea în muncă, 

cât şi la vechimea în specia-

litate", se precizează în co-

municat.

Totodată, MS spune că se 

vor plăti sporuri între 25 şi 

75% pentru o gardă suplimen-

tară în timpul săptămânii, re-

spectiv între 50 şi 100% în 

weekend. Modul de determi-

nare a procentului acordat va 

fi  reglementat prin ordin al 

ministrului Sănătăţii, mai afi r-

mă MS.

De asemenea, medicii ca-

re nu au contract de muncă 

pe normă întreagă, ci efectu-

ează numai gărzi, vor avea 

dreptul la concediu de odih-

nă proporţional cu timpul 

muncit.

"Pentru garda obligatorie 

(care nu este suplimentară, ci 

face parte din timpul contrac-

tual de muncă), miniştrii Mun-

cii şi al Sănătăţii au decis îm-

preună cu reprezentanţii sin-

dicatelor că va fi  acordat spo-

rul de noapte de 25%", se pre-

cizează în comunicat.

Aproape 4.300 de medici 

care fac gărzi au semnat pâ-

nă duminică petiţia pentru 

apărarea drepturilor, Fede-

raţia Solidaritatea Sanitară 

spunând că semnăturile nu 

se vor opri aici, iar medicii 

vor decide dacă semnează 

sau nu contractele individu-

ale de muncă pentru efec-

tuarea gărzilor suplimenta-

re, în situaţia în care nu vor 

primi mai multe drepturi. 

76% din medicii români 

spun că muncesc de gardă 

şi 36 de ore în continuu, ce-

ea ce duce la o oboseală 

cruntă şi la scăderea calită-

ţii serviciilor medicale, po-

trivit unui studiu.

Ministerul Sănătăţii: Gărzile suplimentare nu mai sunt obligatorii

Cinci copii au ajuns la 

spital cu toxiinfecţie ali-

mentară după ce au mân-

cat la un hotel de patru 

stele cu servicii all inclu-

sive din staţiunea Venus. 

Copiii, unii din Bucureşti, 

alţii din Cluj, au ajuns la 

spital cu dureri de burtă 

şi vărsături, după ce au 

mâncat la restaurantul 

hotelului. Medicii de la 

ambulanţă au fost solici-

taţi la hotel pentru copiii 

cu probleme digestive şi 

pe care i-au transportat la 

Spitalul Mangalia pentru 

îngrijiri de specialitate.

Afl ată în plină anchetă a 

DSP şi DSV după ce alţi 15 

turişti şi-au încheiat vacanţa 

pe patul de spital, la doar o 

săptămână, hotelul Mera din 

Venus are din nou probleme, 

potrivit Radio România Actu-

alităţi.

Reprezentanţii Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Co-

sumatorului au fost, sâmbă-

tă, 30 iulie, în control la uni-

tatea cu pricina şi, din spuse-

le directorului Paul Anghel, 

nu s-a găsit nimic în neregu-

lă în bucătăria restaurantului 

Mera. „Am fost în control, to-

tul a fost în regulă, în termen, 

tot ce se găsea în frigider, în 

bucătărie. DSV a ridicat pro-

be din mâncare, o să vedem 

rezultatul“, a spus Anghel.

Hotelul care 
te îmbolnăveşte

Culmea este că, alţi turişti 

s-au îmbolnăvăit aici, în ur-

mă cu o săptămână, după ce 

au consumat la restaurantul 

hotelului.

Atunci, ANPC a amendat 

patronul cu 15.000 lei şi a dis-

pus remedierea măsurilor. „Es-

te al doilea caz de toxiinfec-

ţie la această unitate. Acum o 

săptămână 14 turişti s-au in-

toxicat, 3 au ajuns la spital. 

Atunci, am amendat unitatea 

cu 15.000 lei. Ulterior, au re-

mediat problemele“, a mai 

precizat directorul ANPC.

Acesta nu exclude posibi-

litatea ca o cauză probabilă a 

îmbolnăvirii să fi e consumul 

alimentelor pe plajă, de la co-

mercianţii ambulanţi. „S-ar 

putea să fi e vorba şi de fac-

tori externi. Să fi  consumat 

pe plajă, de la comercianţii 

ambulanţi, Noi am verifi cat, 

însă este greu să-i găseşti. Am 

sesizat şi Poliţia, iar oamenii 

legii au promis că vor face ra-

zii în această zonă. Cauza a 

50, 60% din persoanele care 

se îmbolnăvesc pe litoral es-

te comerţul ambulanţ“, a mai 

completat Anghel.

O altă cauză care urmea-

ză să se stabiliească ar fi  chiar 

unul din bucătarii restauran-

tului. „E posibil ca cineva să 

aibă o problemă, un microb“, 

a conchis Paul Anghel.

Părinţii copiilor vor să dea 

în judecată hotelul având în 

vedere că vacanţa pentru ca-

re au plătit aproape 4000 de 

lei s-a trasformat într-un coş-

mar.

Reclamaţiile curg pe 
internet

Cei care au fost cazaţi la 

unitatea hotelieră s-au plâns 

şi pe internet de mâncarea 

oferită.

“Din păcate, Mera Resort a 

fost pentru noi o mare deza-

măgire. Am avut un sejur de 5 

nopţi din care am stat doar 3 

din cauza problemelor de să-

nătate ale copilului nostru în 

vârstă de 1 an şi 4 luni. După 

două zile petrecute acolo pes-

te noapte copilul a vărsat (pri-

ma dată în viaţa sa), iar a do-

ua zi a făcut şi febră astfel fi -

ind nevoiţi să plecăm mai de-

vreme. Am afl at ulterior că s-au 

îmbolnăvit mulţi oameni, deci 

clar au probleme mari. În aces-

te condiţii chiar nu vom mai 

călca acolo şi recomand şi al-

tora să se ferească”, a spus An-

dreea pe site-ul amfostacolo.ro.

“Ne-am întors după ce în 

ultimele zile copilul nostru în 

vârstă de 11 ani a fost intoxi-

cat cu mâncare făcând o criză 

gravă de dischinezie biliară – 

pentru prima dată în viata sa! 

Criză cu care ne confruntăm 

încă. Inutil să vă mai spun că 

am chemat salvarea după ce 

copilul şi-a vomitat inclusiv li-

chidul din bilă, cam 7 episoa-

de de vomă de culoare galben- 

verzui. Datorită vomei şi efor-

tului depus copilul a făcut şi o 

criză de spasmofi lie (pentru 

prima dată în viaţa sa!) care l-a 

marcat profund. Nu am avut 

niciodată astfel de probleme cu 

băiatul. Bineînţeles că vacanţa 

a luat sfârşit mai devreme, nu 

mai menţionez stresul nostru 

ca şi părinţi, mersul la farma-

cii, doctorii, injecţiile, teama că 

vomitatul nu va înceta. Ca să 

vă faceţi o idee, când am ajuns 

la hotel, în data de 17 iulie, nu 

am găsit un loc la piscină, iar 

când am plecat nu ştiu dacă 

erau ocupate 25% din locuri. 

Vă imaginaţi că restul de tu-

rişti/copii erau fi e la spital fi e 

în cameră vomitând. La fel şi 

în restaurant. Vomă peste tot, 

pe terasa restaurantului, în lift, 

la recepţie... un calvar”, a spus 

şi Elena G.

Vacanţă de coşmar pentru 
mai mulţi copii din Cluj
Pentru a doua oară, un hotel din staţiunea Venus își trimite turiștii la spital.

Intoxicaţia alimentară este 
o afecţiune cauzată de 
consumul de alimente sau 
băuturi contaminate cu 
microorganisme patogene 
cum sunt bacteriile, virusu-
rile sau paraziţii. În timpul 
verii, din cauza temperatu-
rilor crescute, astfel de mi-
croorganisme se înmulţesc 
extrem de rapid în alimen-
tele perisabile. Riscul cres-
cut de contaminare este 
cauzat în principal de con-
diţiile improprii de igienă, 
gătirea, depozitarea și 
conservarea incorectă a a-
limentelor. Copiii și per-
soanele în vârsta sunt cel 
mai frecvent afectate de 
intoxicaţiile alimentare, în-
să și gravidele, persoanele 
cu boli cronice asociate și 
cele cu sistemul imunitar 
slăbit sunt la risc.

Pentru a evita apariţia to-
xiinfecţiilor alimentare, es-
te esenţial să respecţi câte-
va reguli, cum ar fi : produ-
sul este în termenul de va-
labilitate și nu prezintă o 
culoare ciudată sau miros 
neplăcut; asigură-te că 
servești mâncarea într-un 
restaurant care respectă 
toate condiţiile de igienă; 
nu consuma fructe și legu-
me nespălate, chiar dacă 
par a fi  curate. De aseme-
nea, fi i foarte atent la pro-
dusele fast-food. Carnea 
tocată din hamburgeri, de 
exemplu, este deseori con-
taminată cu E. coli.

Toxiinfecţiile, 
afecţiunile verii

Turiştii reclamă faptul că mâncarea servită de un hotel i-ar fi  îmbolnăvit.
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O scrisoare trimisă prima-

rilor PSD din judeţul Cluj 

de către preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe, generează un 

nou scandal pe scena 

politică de la Cluj.

Preşedintele PSD Cluj Ho-

ria Nasra precizează că scri-

soarea respectivă reprezintă 

o încercare de intimidare, du-

pă declaraţiile efectuate de că-

tre conducerea PSD Cluj cu 

privire la „proiectele restan-

te” ale Consiliului Judeţean 

Cluj. Nasra reacţionează, la 

rândul său printr-o scrisoare, 

de data aceasta una deschisă.

“Urmare a scrisorii dum-

neavoastră transmisă în se-

cret către primarii PSD din 

judeţul Cluj, prin care încer-

caţi să intimidaţi, supărat fi -

ind în urma declaraţiilor efec-

tuate de către conducerea 

PSD Cluj cu privire la «pro-

iectele restante» ale Consi-

liului Judeţean Cluj, în mod 

particular despre lipsa asu-

mării responsablităţii în ca-

zul crizei gunoaielor, gene-

rată de incapacitatea admi-

nistrativă a preşedinţilor PNL 

Cluj care au condus Consi-

liului Judeţean Cluj, Alin Ti-

şe, Horea Uioreanu şi Mihai 

Seplecan, aducem clarifi că-

rile pe care le considerăm 

necesare. Această scrisoare 

este un afront adus clujeni-

lor care i-au investit cu în-

crederea lor pe aleşii locali, 

inclusiv primarii social-de-

mocraţi, pentru binele socie-

tăţii şi care aderă la preve-

derile legale şi constituţio-

nale, care înţeleg că respon-

sabilitatea administrativă es-

te un principiu care trans-

cende timpului, funcţiilor 

efemere şi jocurilor politice 

mărunte şi perfi de care vă 

poartă semnătura. Compor-

tamentul pe care l-aţi probat 

prin această scrisoare ofi ci-

ală, de intimidare, prin care 

indirect amestecaţi adminis-

traţia cu politica şi avertizaţi 

PSD să nu facă opoziţie, ne 

determină să vă atragem aten-

ţia că orice încercare de in-

timidare a reprezentaţilor a-

leşi, indiferent de culoarea 

politică, pe care o veţi între-

prinde, va fi  adusă la cunoş-

tinţa instituţiilor statului pen-

tru a fi  cercetată şi pentru a 

se lua măsurile prevazute de 

lege”, spune Nasra care îl 

avetizează pe Tişe că “în pe-

rioada următoare vom fi  vi-

gilenţi cu privire la susţine-

rea proiectelor din localită-

ţile judeţului Cluj”.

În documentul citat preşe-

dintele PSD Cluj mai spune 

că partidul pe care îl condu-

ce “susţine toate proiectele 

şi va întreprinde toate demer-

surile pentru dezvoltarea ju-

deţului Cluj şi pentru bunăs-

tarea clujenilor, dar în ace-

laşi timp vă asigurăm că nu 

vom ceda presiunilor şi nu 

vom achiesa în niciun fel la 

ascunderea realităţii chiar da-

că prin aceasta un efemer 

preşedinte de consiliu jude-

ţean este supărat, indiferent 

de numele sau de culoarea 

politică a acestuia”.

În replică, Alin Tişe spu-

ne că nici măcar nu ştie ci-

ne este Horia Nasra. “Nu ştiu 

cine este Nasra, nu îl cunosc. 

În general nu răspund celor 

pe care nu îi cunosc”, a spus 

Alin Tişe.

Liderul PSD Cluj Horia Nasra, „în război” cu preşedintele CJ Cluj Alin Tişe

Sute de foşti parlamentari 

primesc de la 1 august 

pensii speciale. Guvernul 

a alocat 20 milioane lei 

plăţii lor în 2016.

Aproximativ 600 de foşti 

parlamentari, dintre care 443 

sunt foşti deputaţi şi circa 150 

foşti senatori, vor benefi cia 

de la 1 august de pensii spe-

ciale, Guvernul alocând la rec-

tifi carea bugetară 20 de mili-

oane de lei pentru aceste in-

demnizaţii speciale.

Sute de foşti parlamentari 

îşi vor încasa pensiile specia-

le începând din 1 august, o 

astfel de pensie ajungând la 

aproximativ 1.550 de lei pen-

tru un mandat încheiat, 3.100 

de lei pentru cei cu două man-

date şi 4.600 de lei pentru cei 

cu trei.

Potrivit proiectului de Or-

donanţă de urgenţă privind 

rectifi carea bugetară pe anul 

2016, Guvernul a alocat 20 de 

milioane de lei pentru aceste 

pensii speciale, 13 milioane 

la Camera Deputaţilor şi 7 mi-

lioane lei la Senat, în condi-

ţiile în care cuantumul indem-

nizaţiei se suportă din buge-

tul de stat şi se plăteşte prin 

bugetul Parlamentului.

Foştii senatori şi deputaţi 

care doresc să benefi cieze de 

această indemnizaţie trebuie 

să depună o cere la Secreta-

riatul General al Camerei De-

putaţilor sau al Senatului, du-

pă caz, până în acest moment 

fi ind depuse aproape 600 de 

astfel de cereri.

Legea de modifi care a Sta-

tutului deputaţilor şi senato-

rilor prin care sunt introduse 

pensiile speciale pentru par-

lamentari a intrat în vigoare 

în luna ianuarie, după ce în 

decembrie preşedintele Klaus 

Iohannis a promulgat legea.

Foştii senatori şi deputaţi 

trebuia să benefi cieze de a-

ceastă insemnizaţie specială 

din martie, dar Guvernul res-

pinsese în februarie normele 

metodologice redactate de con-

ducerea Parlamentului.

Potrivit legii, parlamenta-

rii benefi ciază de indemniza-

ţia pentru limită de vârstă de 

la data la care li se acordă 

drepturile de pensie pentru li-

mită de vârstă, dar nu mai de-

vreme de data încetării man-

datului afl at în derulare.

Foştii deputaţi şi senatori 

vor primi pensia specială ca-

re va fi  calculată în funcţie de 

numărul de mandate încheia-

te, însă nu mai mult de trei, 

în cuantumul a 0,55% din in-

demnizaţia de parlamentar. 

De asemenea, pentru a bene-

fi cia de această pensie speci-

ală, ei trebuie să fi  încheiat 

cel puţin un mandat complet 

şi nu vor benefi cia ce pensii 

speciale parlamentarii con-

damnaţi defi nitiv pentru co-

miterea, în calitate de depu-

tat sau senator, a unei infrac-

ţiuni de corupţie.

„Bătaie” pentru 
pensiile speciale

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj liberalul 

Alin Tişe (foto) se pre-

găteşte pentru alegerile 

din Legislativul 

României, unde vrea un 

post de senator. Dovadă 

stă campania de imagine 

pe care a început-o deja, 

mai ales pe reţelele de 

socializare şi în presă 

aservită.

În mandatul care se înche-

ie la toamnă, PNL a avut doi 

senatori (Marius Nicoară şi 

Alin Tişe), însă dată fi ind si-

tuaţia la nivel naţional a PNL, 

este greu de crezut că Clujul 

va scoate mai mult de un loc 

eligibil.

Unele voci au susţinut că 

lui Marius Nicoară i s-a pro-

mis un nou mandat în Ca-

mera Superioară a Parlamen-

tului, iar dovada în acest 

sens a stat retragerea sa din 

fruntea organizaţiei judeţe-

ne, cedând, în urmă cu apro-

ximativ o lună, preşedinţia 

deplină a PNL Cluj în faţa 

europarlamentarului Daniel 

Buda.

Astfel, ca să obţină poziţia 

sigur eligibilă, Alin Tişe tre-

buie să îl “împingă” pe Ni-

coară mai jos pe lista naţio-

nală, însă nu poate face acest 

lucru decât dacă cedează ce-

va vechilor liberali.

Tişe l-ar putea sacrifi ca ast-

fel pe Călin Tuluc (din tabăra 

fostului PDL) şi va face un pas 

în lateral la Consiliul Judeţean 

Cluj, cedând preşedinţia unui 

vechi liberal. Acesta nu va fi  

însă Marius Mânzat pentru că 

nu este foarte bine văzut în 

partid şi provine din zona De-

jului. De asemenea, ar putea 

sacrifi ca un post de vicepreşe-

dinte CJ, pe care îl va oferi 

PSD, ca să aibă linişte în cam-

panie cel mai probabil lui Va-

sile Salatioan de la Dej. Ca să 

regleze echilibrul de forţe în 

CJ, Vakar Istvan va rămâne vi-

cepreşedinte.

În acest fel, Tişe va face 

un pas în lături, putând să 

emită pretenţia unei poziţii 

mai sus pe lista PNL, mai exact 

deasupra lui Nicoară.

PNL se va alege sigur cu 

un senator, dar dacă vor fi 

doi- Alin Tişe şi Marius Ni-

coară- va fi şi mai bine. Con-

ducerea PNL Cluj mai exact 

liderul de la Cluj Daniel Bu-

da va putea spune că s-a ţi-

nut de promisiune. Dacă nu, 

în schimb, toţi vor da vina 

pe "echilibrul fragil din in-

teriorul PNL" şi pe "proble-

mele de imagine ale «sena-

torului porno»".

Doar ce a fost validat preşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

Cluj, senatorul Alin Tişe a anun-

ţat , la sfârşitul lunii iunie, că 

şi-a dat demisia din funcţia de 

senator al României.

“Urmare a votului cluje-

nilor din data de 5 iunie, în 

ședința de Consiliul Județean 

de vineri, 24 iunie, am fost 

ales președinte al Consiliu-

lui Județean Cluj. Conform 

legii, funcția de senator al 

României și funcția de 

președinte de Consiliu 

Județean sunt incompatibi-

le. Ca urmare a votului clu-

jenilor, respect promisiunea 

făcută și rămân președinte 

al Consiliului Județean Cluj. 

Drept urmare, am demisio-

nat din funcția de senator. 

Voi rămâne preşedinte al 

Consiliului Judeţean. Este 

pentru mine o onoare și o 

mare responsabilitate aceas-

tă funcție. Clujenii așteaptă 

de la noi soluții și proiecte 

de dezvoltare”, spunea la 

acea dată Alin Tişe într-un 

comunicat de presă.

El a fost ales în funcţia de 

preşedinte al CJ Cluj, după ce 

a deţinut-o şi în perioada 2008-

2012.

Alin Tişe a fost susţinut 

de PNL şi de UDMR şi a ob-

ţinut 25 de voturi din 37, în 

timp ce contracandidatul său, 

Ioan Sălătioan (PSD), a ob-

ţinut 12 voturi.

În pregătirea parlamentarelor 
din toamnă, Tişe face un pas în lături
Principalele partide politice fac deja calcule pentru alegerile parlamentare 
care vor avea loc în luna noiembrie.

Control parlamentar:
102 Interpelări – din care 
8 adresate prim-ministru-
lui;

174 Întrebări către minis-
tere pe teme de actualita-
te;

80 Declaraţii politice susţi-
nute în Senat;

3 Moţiuni de Cenzură de-
puse în Senat împotriva 
guvernului Ponta;

5 Moţiuni Simple;

145 Luări de cuvânt în 
plen privind probleme de 
actualitate, amendamente 
și dezbateri legislative;

168 Audienţe acordate 
clujenilor;

130 Comunicate de presă 
transmise local și naţional;

26 Conferinţe de presă 
susţinute

(Sursa: Senatul României)

Activitatea lui Tișe 
în Senat în 2015
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ţin pe turiştii români 

acasă: cererile pentru lito-

ral şi munte au crescut de 

patru ori

Vacanţele pe litoral, cu pre-

cădere în staţiunile Mamaia, 

Vama Veche, Jupiter, dar şi 

cele din staţiuni montane pre-

cum Bran, Predeal, Sinaia, Po-

iana Braşov sunt printre op-

ţiunile preferate de angajaţii 

români care au posibilitatea 

de a-şi alege astfel de benefi -

cii din partea angajatorilor.

"În ultimele trei luni so-

licitările de pachete de va-

canţe au crescut de aproa-

pe patru ori faţă de prime-

le luni ale anului, mulţi din-

tre angajaţi lăsându-şi bu-

getul de beneficii primit de 

la angajator să se acumule-

ze pe mai mult de două luni 

pentru a-l putea cheltui pe 

un weekend sau o săptămâ-

nă de vacanţă în România", 

spune Stelian Bogza, 

commercial director şi co-

fondator al unei platforme 

online care le permite anga-

jaţilor să îşi aleagă benefi-

ciile dorite în limita buge-

tului oferit de angajator.

Potrivit acestuia, valoarea 

medie a pachetelor de vacan-

ţă este de 460 de lei, dar au 

fost clienţi care au cheltuit şi 

6.170 de lei pentru o vacanţă 

din bugetul de benefi cii.

În topul preferinţelor pen-

tru vacanţe, după litoral şi 

munte, se afl ă Delta Dunării 

sau oraşe precum Braşov, Si-

biu, Sighişoara şi Cluj-Napo-

ca.

În ceea ce priveşte tendin-

ţa pentru perioada următoa-

re, Stelian Bogza spune că va-

canţele în România vor rămâ-

ne în continuare până în lu-

na septembrie printre prime-

le opţiuni de utilizare a buge-

telor, pentru ca apoi să urme-

ze o perioadă de câteva luni 

în care angajaţii îşi vor acu-

mula bugetele pentru vacan-

ţele de iarnă.

De cealaltă parte, vânzările 

de servicii turistice pentru lito-

ralul românesc au crescut cu 

40%, în timp ce vânzările pen-

tru staţiuni balneare, montane 

şi Delta Dunării au crescut cu 

114% faţă de perioada simila-

ră a anului trecut, atentatele 

din străinătate contribuind într-o 

bună parte la aceste alegeri.

"România este vedeta se-

zonului 2016, cu creşteri ma-

ri faţă de anul 2015 la pache-

tele turistice. Atât litoralul ro-

mânesc, Delta Dunării, staţi-

unile balneare precum Băile 

Felix, Sovata, Herculane, Că-

limăneşti – Căciulata, Covas-

na sau Vatra Dornei, dar şi re-

giuni precum Bucovina au fost 

foarte solicitate de turiştii ro-

mâni. Cererea pentru vacan-

ţele în ţară este în creştere da-

torită siguranţei pe care o ofe-

ră ca destinaţie turistică Ro-

mânia, dar şi datorită inves-

tiţiilor realizate de unii hote-

lieri în modernizarea unităţi-

lor de cazare şi a programe-

lor de divertisment", este de 

părere Lucia Morariu, propri-

etara agenţiei de turism 

Eximtur din Cluj -Napoca.

"În ceea ce priveşte desti-

naţiile externe clasice, Grecia 

se afl ă pe primul loc datorită 

diversităţii destinaţiilor de li-

toral, apropierii culturale şi 

teritoriale cu România, urma-

tă de Turcia (Antalya), de Bul-

garia, care înregistrează o creş-

tere de 11% datorită preţuri-

lor bune practicate", a mai 

precizat Lucia Morariu.

După litoral şi munte, 
turiştii preferă Clujul Evoluţia leului din iulie a 

fost una de apreciere faţă 

de principalele valute, el 

reuşind să recupereze cea 

mai mare parte a pierde-

rilor provocate de Brexit.

Cursul euro a scăzut luna 

trecută cu 1,25%, cel al dola-

rului american cu puţin pes-

te 1% iar al francului elveţi-

an cu aproape 1%.

Ultima săptămână din iu-

lie a debutat cu scăderea cur-

sului euro la 4,4444 lei, mini-

mul ultimelor opt luni. A ur-

mat o creştere la jumătatea ei 

la 4,4687 lei, pentru ca luna 

să se încheie cu o medie de 

4,4654 lei, într-o şedinţă în 

care tranzacţiile s-au realizat 

între 4,46 şi 4,4710 lei. La în-

chidere euro se plasa în jurul 

valorii de 4,46 lei, aprecierea 

fi ind consecinţa încetinirii 

semnifi cative a economiei 

americane, motiv pentru in-

vestitori de a caută din nou 

active considerate mai riscan-

te dar care oferă randamente 

ridicate.

Deprecierea leului a fost 

cauzată de marcările de pro-

fi t dar şi de ordinele de limi-

tare a pierderilor. La aceasta 

s-a adăugat precauţia investi-

torilor care aşteptau decizia 

de politică monetară a Rezer-

vei Federale americane, de 

miercurea trecută. Finalul săp-

tămânii a fost mai tensionat, 

la această contribuind aresta-

rea preventivă a vice-guver-

natorului BNR Bogdan Oltea-

nu dar şi decizia băncii cen-

trale a Japoniei de a relaxa 

politica sa monetară mai pu-

ţin decât anticipau pieţele.

Este de aşteptat ca euro să 

se menţină în august în cu-

loarul 4,45 – 4,50 lei, în con-

diţiile în care cresc, în mod 

tradiţional, intrările de nume-

rar la nivelul caselor de schimb 

valutar, de la românii care lo-

cuiesc în străinătate şi se în-

torc în ţară pentru a petrece 

concediile. Cum mediul poli-

tic local este stabil, eventua-

lele fl uctuaţii vor fi  provoca-

te de factorii externi.

După ce a atins miercuri 

un maxim de 4,0634 lei, cur-

sul dolarului american a în-

cheiat iulie la 4,0203 lei, într-o 

şedinţă în care cotaţiile au 

scăzut de la 4,036 până la 

3,975 lei.

Media monedei elveţiene 

a fost volatilă în concordanţă 

cu evoluţia sa faţă de euro, 

1,079 – 1,094 franci/euro, iar 

pe plan local a crescut de la 

4,0881 la 4,1184 lei, curs sta-

bilit la fi nalul lui iulie.

Perechea euro/dolar s-a 

mişcat în prima parte a peri-

oadei analizate între 1,0953 

şi 1,1006 dolari. Decizia Fed 

de a menţine dobânda sa che-

ie la 0,25 – 0,50% dar, în spe-

cial, creşterea sub aşteptări 

a economiei SUA în al doilea 

trimestru din acest an, cu 

1,2% faţă de aceeaşi perioa-

dă din 2015, ca urmare a re-

ducerii stocurilor de către 

companii, a provocat un şoc 

şi aprecierea euro până la 

1,1196 dolari, maximul a mai 

bine de o lună. Pieţele ame-

ricane s-au închis vineri la 

1,1177 dolari.

În piaţa la termen de la Si-

biu euro s-a tranzacţionat pen-

tru septembrie la 1,0987 – 

1,1175 dolari iar pentru de-

cembrie la 1,1030 – 1,1215 do-

lari, în timp ce uncia de aur 

cu scadenţa la fi nalul acestei 

luni a fl uctuat între 1.315 şi 

1.343 dolari.

Analiza cuprinde perioada 

25 – 29 iulie.  (R.G.)

Euro a încheiat luna la 4,46 lei

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Patru companii aeriene 

urmau să efectueze zbo-

ruri între Cluj şi 

Instanbul. Concurenţa 

acerbă sau situaţia insta-

bilă din Turcia i-a deter-

minat pe operatorii aeri-

eni să renunţe sau să 

amâne ruta mult dorită de 

locuitorii din 

Transilvania. Doar o com-

panie şi-a păstrat decizia 

de a efectua zboruri către 

capitala Turciei.

Turkish Airlines a anunţat 

în data de 25 iulie că „amâ-

nă pentru moment zborurile 

programate să înceapă din 26 

iulie din cauza situaţiei difi -

cile prin care trece Turcia în 

aceste momente”, fără a pre-

ciza o dată exactă de când 

zborurile vor fi  inaugurate.

De asemenea şi compania 

românească Tarom intenţiona 

să efectueze zboruri în Turcia 

de pe Aeroportul Internaţio-

nal “Avram Iancu” Cluj-Na-

poca, însă ulterior zborul a 

fost scos din sistem. Zboruri-

le Tarom ar fi  trebuit să aibă 

o frecvenţă de două ori pe 

săptămână.

Nici intenţia companiei Pe-

gasus nu s-a mai concretizat. 

Pegasus trebuia să efectueze 

zboruri începând cu 2 iunie, 

cu o frecvenţă de 3 zboruri 

pe săptămână.

Compania care urmează să 

efectueze zboruri în perioada 

imediat următoare este Atlasglo-

bal. Compania ar fi  trebuit să 

înceapă operarea de zboruri Cluj 

– Istanbul încă din data de 18 

iulie cu trei zboruri pe săptămâ-

nă, însă situaţia din Turcia le-a 

dat mari bătăi de cap şi au fost 

nevoiţi să amâne decizia pen-

tru data de 1 august, astfel, în 

această dimineață la Aeropor-

tul Avram Iancu Cluj va avea 

loc conferința de presă dedica-

tă lansării zborurilor compani-

ei aeriene Atlasglobal pe ruta 

Cluj - Istanbul.

Tariful pentru un bilet 

Cluj-Istanbul cu Atlasglobal 

porneşte de la 109 euro/per-

soană.

“În zilele de luni, vineri şi 

duminică, zborurile vor deco-

la de la Cluj la orele 12.50 şi 

vor ateriza la Istanbul la ore-

le 14.35, în timp ce de la Is-

tanbul zborurile vor decola la 

orele 10.10 şi vor ateriza la 

Cluj la orele 12.00. În zilele 

de marţi, miercuri, joi şi sâm-

bătă zborurile vor decola de 

la Cluj la orele 18.10 şi vor 

ateriza la Istanbul la orele 

19.50, în timp ce de la Istan-

bul zborurile vor decola la 

orele 15.30 şi vor ateriza la 

Cluj la orele 17.20.

Pasagerii Atlasglobal vor 

călători de la Cluj la Aeropor-

tul Internaţional Ataturk din 

Istanbul, de unde pot conti-

nua cu zboruri conexiune că-

tre Doha, Dubai, Kuwait, Ni-

cosia, Teheran, Antalya, 

Bodrum sau Izmir. „Atlasglo-

bal este o companie de cursă 

regulată, nu suntem o com-

panie low cost, cu tot respec-

tul pentru aceste companii”, 

a spus Orhan Sancar, coordo-

natorul de vânzări şi market-

ing Atlasglobal, în cadrul u-

nei conferinţe de presă orga-

nizată la sfârşitul lunii iunie.

Cluj–Istanbul, rută provocatoare 
pentru companiile aeriene
Locuitorii Clujului au de suferit în mod direct din cauza situaţiei dificile prin care trece Turcia.

La sfârșitul lunii iunie, trei atentatori sinucigași au deschis fo-
cul înainte să se arunce în aer în zona terminalului „Sosiri” al 
Aeroportului Internaţional Ataturk din Istanbul. Cel puţin 41 
de persoane și-au pierdut viaţa în urma atacului, iar alte 239 
au fost rănite.

Primele focuri de armă au instalat panica printre oameni. 
Potrivit martorilor, cel puţin unul dintre atacatori a început să 
tragă la întâmplare în călătorii care se afl au într-o zonă cu 
magazine și cafenele. Apoi, s-au auzit două explozii. A urmat 
un schimb de focuri și o a treia defl agraţie puternică. 
Camerele de supraveghere au surprins momentul în care 
unul dintre atentatori cade lovit de gloanţe.

Pe lângă acest atac terorist a mai avut loc și o tentativă de lo-
vitură de stat în data de 15 iulie. Tentativa de lovitură de stat 
a fost organizată de un grup de militari din cadrul Forţelor 
armate ale Turciei. Puciul a fost confi rmat atât de prim-minis-
trul Binali Yildirim, cât și de președintele Recep Tayyip 
Erdogan care a chemat populaţia în stradă. Șeful Statului 
Major Hulusi Akar a fost luat ostatic. 265 de persoane au 
murit în acele zile și zeci de mii de oameni au fost arestaţi, 
printre care și reprezentanţi ai statului care ar fi  avut legătură 
cu presupusul “păpușar” al puciului Fethullah Gülen.

Turcia, într-o stare permanentă de alertă

Atlasglobal va efectua trei zboruri pe săptămână de pe Aeroportul Internaţional “Avram Iancu” Cluj.

PIAŢA VALUTARĂ
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Enterprise Europe Network – cea mai mare reţea din lume care sprijină 
IMM-urile ambiţioase să inoveze şi să crească la nivel internaţional

Lansată în anul 2008 ca iniţiativă a Comisiei Europene, Enterprise Europe Network este cea 
mai mare reţea de consultanţă în inovare și afaceri care sprijină IMM-urile cu ambiţii de inovare 
și dezvoltare internaţională. Cu peste 3.000 de experţi activi în aproape 600 de organizaţii 
membre, găzduite de agenţii de dezvoltare regională, camere de comerţ și industrie, institute 
de cercetare, centre tehnologice, universităţi etc., Enterprise Europe Network este prezentă la 
ora actuală în 66 de ţări ale lumii. Serviciile oferite de Enterprise Europe Network sunt fi nanţate 
prin COSME – programul UE pentru competitivitatea întreprinderilor și a IMM-urilor – și, de 
aceea, IMM-urile interesate pot să benefi cieze de aceste servicii în mod gratuit, în scopul 
dezvoltării propriei afaceri prin inovare și internaţionalizare. Cele mai importante 3 grupe de 
servicii oferite de experţii Enterprise Europe Network sunt prezentate succint în cele ce urmează.

1. Sprijin cu privire la accesul pe noi pieţe şi la identifi carea de potenţiali parteneri 
de afaceri şi inovare. În prezent, Enterprise Europe Network are cea mai mare bază de 
date referitoare la oportunităţi de afaceri, din care experţii pot identifi ca parteneri 
internaţionali potriviţi pentru IMM-urile interesate. Totodată, cu prilejul unor evenimente 
sau târguri internaţionale, Enterprise Europe Network organizează numeroase evenimente 
de matchmaking și brokeraj, unde IMM-urile participante au prilejul să întâlnească 
potenţiali parteneri de afaceri. La cererea IMM-urilor, reţeaua poate organiza misiuni 
economice, cu scopul realizării de întâlniri cu fi rme din domenii de activitate similare.

2. Servicii specializate de consultanţă. Experţii Enterprise Europe Network oferă 
consultanţă cu privire la oportunităţile existente pe piaţă, pentru a ajuta IMM-urile să se 
dezvolte internaţional, mai mult de 85% dintre clienţi apreciind efi cienţa serviciilor primite. 
Serviciile de consultanţă includ: informaţii concrete cu privire la dezvoltarea afacerii într-o 
altă ţară; informaţii cu privire la legislaţie și standarde UE; consultanţă asupra drepturilor 
de proprietate intelectuală.

3. Servicii suport de inovare. Pentru IMM-urile care au ambiţii mari legate de inovare 
și creștere economică, Enteprise Europe Network furnizează două tipuri de pachete de 
servicii suport.

Astfel, pentru IMM-urile cu înalt potenţial inovativ, benefi ciare ale Instrumentului 
pentru IMM-uri ca schemă de fi nanţare din cadrul programului de cercetare Orizont 2020, 
experţii în inovare ai reţelei furnizează servicii de tip Key Account Management (KAM), 
care se referă la identifi carea celui mai bun specialist (coach) care să ajute fi rma să ducă 
la bun sfârșit proiectul de inovare propus, în vederea maximizării șanselor de succes și 
dezvoltării durabile ale acestuia.

În cazul fi rmelor care nu au aplicat la Instrumentul pentru IMM-uri, dar care prezintă 
potenţial de generare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă prin inovare, 
experţii Enterprise Europe Network oferă servicii de consultanţă în scopul evaluării 
capacităţii de management a inovării.

Concret, managementul inovării pornește de la premiza că proiectele de inovare de 
toate tipurile (de produs, proces, organizaţional, model de business) dezvoltate de o 
fi rmă au scopul de a crește profi tul și competitivitatea acesteia și că, în concluzie, pentru 
generarea mai rapidă a profi tului rezultat din inovare se impune un management adecvat 
al proceselor interne care se desfășoară în cadrul fi rmei. Sistemul de management al 
inovării cuprinde nu doar procesele de inovare ale fi rmei, de la generarea ideii până la 
rezultatul inovării, ci și aspecte de “leadership”, abilităţi de management, precum și alţi 
factori care favorizează inovarea, cum ar fi  cooperarea cu parteneri de cercetare-dezvoltare, 
clienţi, furnizori etc.

Pentru IMM-urile interesate să își îmbunătăţească capacitatea de management a inovării 
și în urma evaluării primare a situaţiei curente, experţii Enterprise Europe Network elaborează 
un plan de acţiune personalizat, cu recomandări, activităţi și termene limită, menit să elimine 
punctele slabe identifi cate și, totodată, să îmbunătăţească rezultatele obţinute de IMM în 
urma inovării. În cazul în care IMM-ul are nevoie de fi nanţare pentru punerea în practică a 
planului de acţiune, experţii Enterprise Europe Network pot da soluţiile cele mai potrivite.

Serviciile oferite IMM-urilor de către experţii Enterprise Europe Network și-au dovedit 
pe deplin efi cienţa prin rezultatele obţinute. Astfel, în perioada 2008-2014, circa 11.000 
de fi rme au semnat parteneriate transnaţionale comerciale, tehnologice sau de cercetare 
și aproximativ 90.000 de fi rme au participat la evenimentele de brokeraj și misiunile 
economice organizate de reţea.

Sunteţi pregătit să vă dezvoltaţi afacerea și în afara graniţelor României și căutaţi 
parteneri de afaceri potriviţi? Aveţi nevoie de o tehnologie nouă sau doriţi să valorifi caţi 
rezultatele cercetării și inovării obţinute de fi rma dumneavoastră? Doriţi să accesaţi 
fonduri europene de cercetare pentru dezvoltare sau pentru punerea în practică a ideilor 
inovative? Doriţi să știţi ce trebuie să faceţi pentru a îmbunătăţi capacitatea de management 
a inovării în fi rma dumneavoastră? Aveţi nevoie de informaţii cu privire la modul în care 
legislaţia UE infl uenţează afacerea dumneavoastră?

Experţii Enterprise Europe Network vă stau la dispoziţie cu răspunsuri și soluţii concrete 
și personalizate, pentru a vă ajuta să vă dezvoltaţi afacerea și să inovaţi la nivel internaţional!

Biroul PR și Comunicare
INCDO-INOE2000
Departamentul Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca

een.ec.europa.eu                                         

Drama fantastică „Game of 

Thrones” (Urzeala 

Tronurilor) se va încheia 

după sezonul al optulea, a 

confi rmat canalul HBO, 

care produce şi difuzează 

serialul, informează BBC.

Şeful de programare al HBO, 

Casey Bloys, a făcut anunţul 

sâmbătă la conferinţa Asociaţi-

ei criticilor de televiziune. El a 

spus că numărul de episoade 

pentru sezonul fi nal nu a fost 

încă stabilit.

Casey Bloys nu a exclus cre-

area unui serial derivat (spin-off), 

precizând că producătorii nu se 

opun, dar „nu există planuri 

concrete chiar acum”.

Al şaptelea sezon — format 

din şapte episoade în loc de ze-

ce — este aşteptat în vara anu-

lui viitor, în timp ce sezonul fi -

nal va fi  difuzat în 2018.

Anul trecut, „Game of Thro-

nes” a câştigat un record de 12 

premii Emmy pentru un serial 

într-un singur an. Filmul a pri-

mit, de asemenea, 23 de nomi-

nalizări — un alt record — î-

naintea ceremoniei anuale din 

acest an care va avea loc în lu-

na septembrie.

„Game of Thrones” a ajuns la final

În Cluj-Napoca oamenii 

au la dispoziţie trei ştran-

duri, unele bazine având 

apă încălzită cu panouri 

solare. Dacă vor să se 

refugieze de caniculă, clu-

jenii pot alege şi Salina 

Turda, care oferă o tempe-

ratură medie de 10 – 12 

grade, dar şi Băile Figa 

sau Hajdúszoboszló în 

Ungaria.

În Cluj-Napoca funcţionea-

ză pe perioada verii trei ştran-

duri, şi anume „Clujana”, ca-

re este unul privat, „Sun”, ad-

ministrat de Regia Autonomă 

a Domeniului Public (RADP) 

din subordinea Primăriei, şi 

Complexul de Nataţie al Uni-

versităţii Tehnice (UTCN).

Clujana

Ştrandul „Clujana” este 

deschis zilnic între orele 8 – 

20, oferind clujenilor două 

bazine, unul pentru adulţi şi 

unul pentru copii, un tobo-

gan de apă, dar şi un loc de 

joacă. Ştrandul a fost reno-

vat în anul 2013. “Tariful de 

intrare este de 12 lei pentru 

copiii sub 14 ani şi de 15 lei 

pentru adulţi şi copiii cu vâr-

stă de peste 14 ani. Apa din 

bazine este încălzită”, au de-

clarat reprezentanţii ştran-

dului.

Sun

Ştrandul “Sun” din cartie-

rul Grigorescu se întinde pe 

o suprafaţă de 5 hectare şi a-

re două bazine exterioare, un 

tobogan cu apă, o trambuli-

nă şi o piscină gonfl abilă cu 

bărcuţe pentru copii, apa fi -

ind încălzită printr-un sistem 

de panouri solare. În prima 

jumătate a lunii august se va 

da în folosinţă şi bazinul aco-

perit, de dimensiuni olimpi-

ce, care va funcţiona pe toa-

ta perioada anului.

„Bazinul este acoperit cu 

un balon presostatic cu triplă 

membrană”, au declarat re-

prezentanţii RADP Cluj-Na-

poca.

Un bilet de intrare pentru 

copii costă 6 lei, iar unul pen-

tru adulţi 15 lei, ştrandul fi -

ind deschis zilnic între orele 

9 – 20.

Olimpic

UTCN oferă pe perioada 

sezonului estival un complex 

de nataţie situat lângă Sala 

Sporturilor “Horia Demian” 

care include două bazine ma-

ri şi unul bazin mic.

„Bazinul exterior, deschis 

pe timp de vară, are dimen-

siuni olimpice, cu 10 culoa-

re prevăzute cu block-start-uri. 

Calitatea apei este controla-

tă în permanenţă, chimic şi 

microbiologic, benefi ciind de 

o instalaţie automată ultra-

modernă de tratare”, au de-

clarant reprezentanţii uni-

versităţii.

Un bilet de intrare costă 17 

lei pentru adulţi, 12 lei pen-

tru copii, iar studenţii UTCN 

plătesc doar 9 lei.

Programul este între orele 

6 – 20, de luni până vineri, 

iar la sfârşit de săptămână în-

tre orele 7 – 20.

Salina Turda

Un loc de refugiu pentru 

zecile de mii de vizitatori 

din fi ecare lună este şi Sali-

na Turda, care oferă o tem-

peratură medie de 10 – 12 

grade. Aici, oamenii pot ju-

ca mini-golf, bowling, tenis 

de masă sau pot urca în roa-

ta panoramică.

Alte alternative 
pentru clujeni

La Hajdúszoboszló, poate 

cea mai cunoscută staţiune din 

Ungaria pentru români, exis-

tă un Aquapark cu bazine, a-

tât pentru adulţi cât şi pentru 

copii, dar şi tobogane, precum 

şi un Aqua Palace, cu bazine 

şi saună.

Printre alte destinaţii prefe-

rate de clujeni se numără Bă-

ile Figa, unde preţurile la in-

trarea în complex au crescut 

anul acesta de la 10 la 15 lei. 

Autorităţile au crescut tarifele 

pentru a putea investi într-un 

nou centru SPA.

Chiar şi aşa, la noile tarife, 

în zilele caniculare din 

week-end peste 10.000 de oa-

meni trec zilnic pragul com-

plexului pentru a se răcori.Pen-

tru acces la piscina interioară 

a complexului Figa, clujenii 

mai plătesc 10 lei, pentru a se 

relaxa în jacuzzi cu apă săra-

tă tariful este de 2 lei/20 de 

minute, iar taxa de acces pen-

tru utilizare tobogane este de 

10 lei. Cei pasionaţi de sport 

pot închiria terenul de fotbal 

cu 30 lei/oră, iar cel de tenis 

cu 10 lei/oră.

La Figa există şase bazine cu 

apă dulce şi sărată unde clujenii 

se pot relaxa şi scăpa de canicu-

lă, un complex de tobogane cu 

apă, unele fi ind construite pen-

tru a le permite turiştilor să alu-

nece folosind colacul, un râu le-

neş pe care iubitorii de apă pot 

pluti în voie, un lac cu apă săra-

tă dar şi un bazin cu nămol, pro-

prietările curative ale acestuia fi -

ind mai bune decât celebrul nă-

mol de la Techirghiol.

Explicație foto: Apa la ștrandul 
Clujana este încălzită, iar tariful de 
intrare se încadrează între 12 și 15 
lei, în funcție de vârstă.

La ce ştranduri se 
pot duce clujenii?
Ştrandurile sunt o alternativă pentru cei care nu au bani de mare.
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Două pânze, una de 

Salvador Dali, cealaltă 

de Tamara de Lempicka, 

au fost regăsite după ce 

au fost furate în 2009 

dintr-un muzeu din nor-

dul Olandei, a anunţat 

detectivul specializat în 

obiecte de artă Arthur 

Brand (foto), citat de 

Huffi ngton Post.

Este vorba despre opera 

pictorului suprarealist cata-

lan Salvador Dali intitulată 

"Adolescenta", datată 1941, 

şi de "Muziciana" a artistei 

poloneze Tamara de Lempic-

ka din 1929, aşa cum a pre-

cizat Arthur Brand pe contul 

de Twitter. Cele două tablo-

uri au fost furate în 1 mai 

2009, în plină zi, din Muze-

ul Scheringa de artă realistă 

de la Spanbroek.

Mai multe persoane mas-

cate au pătruns în muzeu şi 

au ameninţat angajaţii şi vi-

zitatorii cu o armă. Au smuls 

cele două tablouri de pe pe-

rete, le-au urcat într-o ma-

şină şi au plecat în câteva 

minute, a explicat atunci po-

liţia.

Cele două opere de artă 

au fost găsite în posesia unei 

bande criminale, care le pri-

mise ca moneda de schimb, 

a explicat detectivul pentru 

cotidianul olandez De Tele-

graaf.

"Această organizaţie nu 

voia să recunoască că este vi-

novată de distrugerea sau re-

vânzarea de opere de artă", 

a subliniat Brand, precizând 

că tablourile furate sunt ade-

sea folosite ca garanţie între 

tranzacţiile dintre bande.

Detectivul a predat în de-

plină siguranţă pânzele unui 

inspector de la Scotland Yard, 

care se afl a în contact cu pro-

prietarul de drept. Identita-

tea acestuia nu este cunos-

cută, a spus detectivul.

Două pânze, dintre care una pictată de Salvador Dali, 
recuperate la 7 ani după ce au fost furate dintr-un muzeu

Nicolae Maniu, unul din-

tre cei mai vânduţi artişti 

români din străinătate, a 

vorbit într-un interviu 

despre drumul pe care l-a 

ales, căutări, succes şi 

compromisuri.

Tablourile lui Nicolae Ma-

niu au fost cumpărate de co-

lecţionari de pe patru conti-

nente. A fost prezentat, mul-

tă vreme, drept „cel mai bine 

vândut pictor român". Lucră-

rile sale se afl ă în muzee din 

toată Europa.

Născut în anul 1944 la Tur-

da şi stabilit, din 1993, la Pa-

ris, Nicolae Maniu a lucrat, 

mai bine de un deceniu, sub 

comunişti. Îşi aminteşte des-

pre relaţia cu regimul care 

avea grijă să le spună artişti-

lor ce şi cum să creeze.

„A fost perioada aia sumbră, 

realismul socialist, când erai 

obligat să faci anumite subiec-

te (care erau plătite foarte bine, 

pe de altă parte), dar care, si-

gur, erau în defavoarea sau în 

dezavantajul marii creaţii. Sau 

a originalităţii creaţiei. Eu încep 

să pictez la 27 de ani. Or, deja, 

atunci, s-a deschis cumva for-

ma de exprimare artistică. Au 

început să apară albume, am 

văzut că există un Dali, Chagall, 

Picasso, arta contemporană. Si-

gur că, pe de-o parte, în seg-

mentul ofi cial, trebuia să răs-

punzi măcar la titlu. Am pictat 

ceva, «Tineri utecişti», dar pe 

care i-am pictat dintr-o revistă 

de muzică pop. «Tineri ute-

cişti»!”, a spus pictorul Nicolae 

Maniu, pentru digi24.ro

Pentru că multe mergeau 

prost în Republica Socialistă 

România şi nu prea aveai pe 

ce să-ţi cheltuieşti banii, co-

merţul cu artă era înfl oritor.

„Era o clientelă care, din pă-

cate, astăzi a cam dispărut: me-

dicii. Medicii aveau plicurile şi, 

în Cluj, cel puţin, aceşti oameni 

stăteau la coadă să aibă un Ma-

niu, dacă n-ai un Maniu, în-

seamnă că nu eşti om de cultu-

ră”, a spus Nicolae Maniu.

Deşi nu se plânge de situa-

ţia sa din timpul comunismu-

lui, Nicolae Maniu a ales să ple-

ce din ţară, în anul 1983. A do-

rit să-şi testeze talentul pe pia-

ţa internaţională de artă, mai 

ales că lucrările sale au fost cum-

părate şi de colecţionari din Aus-

tria, Germania şi Elveţia.

„Eu am vrut să plec ca 

să-mi pot cumpăra un pachet 

de Marlboro de la un auto-

mat, să-mi cumpăr casetofon, 

detergenţi, orice! Ce lipsea. 

Dar nu ăsta era motivul ma-

terial. Eu voiam să mă con-

frunt cu ce poate să dea ope-

ra mea, în dialog cu artişti ca-

re erau în altă zonă cultura-

lă, politică, fi nanciară, bine-

înţeles”, a explicat pictorul.

„Dacă nu-l pictam pe 
Ceauşescu, nu puteam 
pleca din România”

Să treci graniţele era o aven-

tură pentru mulţi imposibilă. 

Plecarea lui Nicolae Maniu 

din România a fost înlesnită, 

paradoxal, de un portret al lui 

Nicolae Ceauşescu.

„Dacă nu era această co-

mandă, o compoziţie mare, co-

mandată de «Judeţeana» de 

partid, că atunci toată lumea 

lucra de ziua lui, fabrici, gos-

podării, artiştii. Ca noroc, am 

primit această comandă – e 

vorba de octombrie 82, lucra-

rea să fi e livrată în 83, sfârşi-

tul lui ianuarie. Lucrarea a fost 

bine primită, protocol, inclu-

siv în momentul în care am 

venit să-mi depun toate apro-

bările pentru expoziţia din Ger-

mania, cei de la Uniunea Ar-

tiştilor Plastici din Bucureşti. 

«Stai, nu pleci până nu faci şi 

un portret al tovarăşului!». 

L-am făcut şi pe ăla. Or, în mo-

mentul în care am primit toa-

te aprobările pentru expoziţie, 

ofi cial, că erau 32 de semnă-

turi, inclusiv – ultima – minis-

trul Culturii, Suzana Gâdea. 

Dar, pentru Serviciul de Paşa-

poarte era un alt teritoriu. Şi 

ei nu mi-au dat voie: «Cererea 

dv. pentru plecare în RFG a 

fost aprobată nefavorabil». Aşa 

era formulat”, a spus pictorul 

Nicolae Maniu.

Încurajat de ecoul favorabil 

pe care l-a avut portretul său 

pictat „celui dintâi fi u al ţării", 

artistul a apelat la oameni in-

fl uenţi din artă şi a reuşit să ple-

ce în Germania de Vest.

„Deci, dacă nu-l pictam, 

nu puteam pleca”, îşi amin-

teste Nicolae Maniu.

Drumul lui Nicolae Maniu 

a continuat cu succes în Oc-

cident: lucrările sale s-au vân-

dut şi cu 100.000 de dolari, 

iar colecţionari de la mii de 

kilometri depărtare au ajuns 

să aibă acasă lucrările româ-

nului. Artistul şi-a trecut în 

portofoliu vânzări de milioa-

ne, în moneda vestică.

„Dar nu asta e important de 

spus «cel mai scump», «cel mai 

bine vândut». Intrăm în chestia 

asta, toată lumea – «cotă». Toa-

te se evaluează şi arta e căzu-

tă, acum, în sistemul ăsta, ma-

rea speculaţie de artă. Ce era fe-

nomenal: cei care au cumpărat 

– oameni importanţi, magnaţi, 

oameni nu numai cu potenţial 

fi nanciar, dar şi cu poziţii soci-

ale speciale, secretar fi nanciar 

al regelui Bruneiului – toţi care 

au cumpărat tablourile mele au 

cumpărat o imagine, au văzut-o, 

au reacţionat: «Acest tablou 

vreau să-l am în casă!» Şi pe ur-

mă întrebau «Dar cine-i picto-

rul?»”, a explicat Nicolae Ma-

niu.

Nu doar colecţionarii de cur-

să lungă şi-au dorit lucrările lui 

Nicolae Maniu. Un episod a-

parte este legat de un începa-

tor în ale achiziţiilor de artă. 

„L-am şi cunoscut: un englez 

de 30 de ani. Dumneavoas-

tră aţi luat acest tablou, spu-

ne-ţi: cunoaşteţi istoria pic-

turii, urmăriţi galeriile? „N-am 

fost niciodată, în viaţa mea, 

în nicio galerie, în niciun mu-

zeu, eu habar nu am de ni-

mic de artă!" „Dar cum, to-

tuşi, aţi ajuns să vă decideţi?" 

„Păi m-am plimbat în New 

York – tabloul l-a cumpărat 

în New York – am văzut ta-

bloul, am stat două ore în ga-

lerie şi-am zis: eu acest ta-

blou trebuie să-l am!"”, a 

spus Nicolae Maniu.

Cel mai mare lux: să poţi 
face ce-ţi place

Când lucrările tale se vând 

pe sume impresionante, cei 

din jur presupun ca eşti un om 

foarte bogat. Chiar dacă s-a 

bucurat de succes fi nanciar, 

Nicolae Maniu se raportează 

altfel la lux.

„Nu poţi locui în zece ca-

mere, nu poţi să faci baie în 

trei băi, nu poţi să bei zece 

şampanii. Dalai Lama a zis «O-

mul se naşte ca să moară. O-

mul se naşte să întâlnească alţi 

oameni, de care se desparte. 

Omul se naşte să adune lu-

cruri pe care le pierde». Cea 

mai mare avere a unei fi inţe 

umane este să fi e proprietarul 

timpului său. Eu n-am avut 

salariu niciodată, n-am avut 

orar, n-am avut şef, sigur, me-

seria e riscantă, nu mulţi reu-

şesc. Dar cel mai mare lux e 

ăsta: să poţi să faci şi ceva ce-ţi 

place, să trăieşti din hobby şi 

să-ţi asiguri un confort chiar”, 

a explicat Nicolae Maniu.

„Dacă nu-l pictam pe Ceauşescu, 
nu reuşeam să plec din ţară”

S-a născut la 11 aprilie 1944 în Turda. Părinţii săi au fost 
agricultori. Nicolae Maniu a absolvit Liceul de Artă Plastică 
din Cluj (1963) și Institutul de Artă Plastică din Cluj, secţia 
sculptură (1969). În 1983 s-a stabilit la Köln, în Germania, 
iar în 1993, la Paris, în Franţa. În 2014 a avut la Cluj o ex-
poziţie retrospectivă cu peste 90 de tablouri. A primit și ti-
tlul de cetăţean de onoare al judeţului Cluj.

Nicolae Maniu, carte de vizită

Pictură de Nicolae Maniu: „Memoria peretelui” (ulei pe pânza, 1995)
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudi-

ne respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
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www.batrom.ro

PUBLICITATE

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

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Preşedintele Recep Tayyip 

Erdogan (foto dreapta) 

anunţat, sâmbătă seara, o 

serie de modifi cări în 

structura organizatorică a 

forţelor armate ale Turciei, 

care au rolul de a întări 

controlul guvernului de la 

Ankara, informează agen-

ţia de ştiri Anadolu.

Introduse în urma tentativei 

de lovitura de stat din 15 iulie, 

schimbările includ subordona-

rea directă a armatei, marinei 

şi forţelor aeriene în faţa Minis-

terului Apărării, dar şi înlocui-

rea şcolilor militare cu o univer-

sitate naţională de apărare.

Într-un interviu pentru pos-

tul de televiziune ATV, Erdogan 

a sugerat, de asemenea, că Sta-

tul Major General şi Agenţia Na-

ţională de Informaţii, serviciul 

de spionaj al Turciei, ar urma 

să răspund direct în faţa preşe-

dinţiei, dar a adăugat că acest 

lucru urmează să fi e discutat cu 

liderii opoziţiei.

Şcolile militare vor fi  închi-

se şi înlocuite cu o universi-

tate de apărare naţională, ca-

re ar include academii de ar-

mată, forţe aeriane şi navale, 

iar o academie de jandarme-

rie ar urma să fi e înfi inţată.

Administrarea spitalelor mi-

litare va fi  transferată către 

Ministerului Sănătăţii, a mai 

declarat Erdogan.

Alţi 1.389 de membri ai 

forţelor armate tuce au fost 

demişi şi au fost introduse noi 

măsuri cu rolul de a preveni 

infl itrarea susţinătorilor orga-

nizaţiei clericului Fetullah Gu-

len în aparatul de stat, potri-

vit unui decret publicat ieri în 

Monitorul Ofi cial al Turciei.

Decretul prevede exclude-

rea din forţele armate a mem-

brilor corpului militar care 

constituie ameninţări la adre-

sa securităţii naţionale sau 

sunt simpatizanţi ai organiza-

ţiei teroriste Fetullah.

Printre militarii excluşi se 

numără colonelul Ali Yazici, 

fostul consilier al preşedinte-

lui Erdogan; locotenent-colo-

nelul Levent Turkkan, fost 

consilier al Şefului Statului 

Major General şi colonelul Te-

vfi k Gok, care a servit ca asis-

tent executiv al ministrului A-

părarii.

Anterior, autorităţile tur-

ce au demis 1.648 de mili-

tari, inclusiv 149 de generali 

şi amirali.

Starea de urgenţă a fost 

declarată în Turcia pe data 

de 20 iulie, la doar câteva zi-

le după o tentativă de lovi-

tură de stat, când o facţiune 

a armatei turce a încercat să 

înlăture Administraţia Recep 

Tayyip Erdogan pe 15 iulie, 

Ankara atribuind tentativa 

de lovitură de stat simpati-

zanţilor clericului musulman 

Fehtullah Gulen, afl at în Sta-

tele Unite.

Armata turcă,
sub „talpa” lui Erdogan

Aproximativ 7.000 de militari și poliţiști au înconjurat și blo-
cat temporar baza aeriană de la Incirlik, folosită de forţele 
NATO pentru operaţiunile împotriva Stat Islamic, pe fondul 
zvonurilor din presă privind o nouă tentativă de lovitură de 
stat, informează cotidianul Hurriyet, citat de TASS.

Ministrul turc pentru Afaceri Europen, Omer Celik, a 
anunţat pe reţelele sociale că operaţiunea a fost doar o 
măsura generală de securitate , adăugând nu au fost de-
pistate probleme acolo. Poliţia a comunicat că operaţiu-
nea a durat două ore și jumătate. Pe de altă parte, coti-
dianul turc relatează că operaţiunea s-a asemănat cu ac-
ţiunile militare din timpul recentei tentative de lovitură 
de stat. Potrivit Sputnik News online, care citează 
Hurriyet, poliţia ar fi primit informaţii care indicau pregă-
tirea unei noi tentative de lovitură de stat.

Paranoia lui Erdogan
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

LUNI, 1 AUGUST 2016
Între orele 17:00-21:00

1. Localitatea Cluj-Napoca: Bulevardul Muncii între str. Hodăi și str. Constantin Mille; str. 
Hodăi II; str. Dumitru Georgescu-Kiriac; str. Hariclea Darcle; str. Emerson; str. Constantin Mille;

2. Cartierul Someşeni (presiune scăzută);

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu 
apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEȘ anunţă de regulă întreruperea 
furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o 
urgentă și/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată 
pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca 
anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte 
și prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Evitarea descărcării de 

aplicaţii false care se pre-

zintă drept actualizări ale 

Pokemón Go, trimise pe 

adresa personală de 

e-mail, precum şi a proce-

sului de decodare a siste-

mului de operare a dispo-

zitivului, sunt doar câteva 

dintre sfaturile specialişti-

lor Bitdefender pentru uti-

lizatorii jocului Pokemón 

Go, devenit viral la nivel 

global, disponibil recent şi 

pentru piaţa din România.

„Aplicaţiile de mobil popu-

lare sunt folosite frecvent de că-

tre atacatori ca momeală pen-

tru oameni neatenţi, în special 

prin descărcarea de aplicaţii pe-

riculoase din magazine neofi ci-

ale. Utilizatorii trebuie să insta-

leze aplicaţii doar din magazi-

ne ofi ciale, precum App Store 

sau Google Play, şi să verifi ce 

după instalare permisiunile pe 

care le acordă. De exemplu, u-

nele aplicaţii pot acorda dezvol-

tatorilor drepturi abuzive, pre-

cum acces la localizare, micro-

fon, lista de mesaje scrise sau 

agenda telefonică”, spune Ale-

xandra Gheorghe, specialist în 

securitate al Bitdefender.

Potrivit unei informări Bit-

defender, în contextul explo-

ziei fenomenului Pokemón Go, 

un prim sfat pentru utilizato-

rii noului joc este de a evita 

descărcarea aplicaţiei Pokemón 

Go din magazinele neofi ciale 

care oferă versiuni modifi cate 

ale jocului.

„Utilizatorii pasionaţi de a-

ceste jocuri tind adesea să ca-

ute după un timp variante mo-

difi cate sau îmbunătăţite cu 

noi hărţi sau personaje, meni-

te să le capteze atenţia”, no-

tează specialiştii.

De asemenea, importantă es-

te instalarea unei soluţii de se-

curitate destinată telefonului 

mobil, capabilă să identifi ce apli-

caţiile periculoase înainte de in-

stalare şi să descopere cât de 

agresive sunt cele deja instala-

te, dar şi verifi carea comentari-

ilor legate de orice aplicaţie şi 

datele despre producătorul a-

cesteia înainte de a o instala.

„Când instalaţi aplicaţia pe 

un sistem de operare iOS sau 

Android, observaţi ce permi-

siuni vi se solicită şi înlătu-

raţi-le pe cele inutile, mai ales 

pe cele care nu afectează în 

mod real funcţionalităţile jo-

cului. În acest caz, parcurgeţi 

următorii paşi: pentru Andro-

id, navigaţi pe pagina de se-

curitate Google şi căutaţi Po-

kemón Go; pentru iOS, navi-

gaţi în setări şi găsiţi aplicaţia; 

selectaţi Pokemón Go şi apoi 

Remove pentru a înlătura ac-

cesul complet la date nenece-

sare, precum camera foto a 

dispozitivului; reporniţi apoi 

jocul pe dispozitiv”, se men-

ţionează în lista de sfaturi Bit-

defender.

În acelaşi timp, utilizatorii 

Pokemón Go sunt sfătuiţi să 

citească atent rubrica de „Ter-

meni şi condiţii” pentru a şti 

cum sunt prelucrate datele cu 

caracter personal şi cine le poa-

te accesa. Totodată, ca regulă 

generală, nu este indicată des-

cărcarea de aplicaţii false ca-

re se prezintă drept actualizări 

ale Pokemón Go, trimise pe 

adresa personală de e-mail.

Nu în ultimul rând, pose-

sorii unui smartphone produs 

de către Apple trebuie să evi-

te procesul de decodare a sis-

temului de operare a dispozi-

tivului, cunoscut şi sub denu-

mirea de jailbreak, întrucât 

acesta dezactivează mediul 

controlat de securitate a siste-

mului de operare iOS şi per-

mite accesul aplicaţiilor la di-

verse funcţionalităţi ale telefo-

nului, fără a mai cere permi-

siunea utilizatorului.

Pokemón Go este un joc 

gratuit, care implică găsirea și 

capturarea de personaje virtu-

ale Pokemon în diferite locuri 

din viața reală. Practic, utili-

zatorii se mută din jocul digi-

tal în lumea fi zică, prin inter-

mediul camerei smartphone-

ului lor, făcându-i să descope-

re locații în viața reală unde 

pot găsi, face schimb și lupta 

cu pokemoni.

Sfaturi de securitate 
pentru utilizatorii Pokemón Go

Zeci de gadgeturi au fost 

lansate în ultimii ani de 

către pasionaţii de IT. 

Unele dintre ele n-au reu-

şit să devină device-uri de 

consum.

Pentru fi ecare tehnologie 

care a devnit o banalitate exis-

tă alte câteva zeci care nu au 

ieşit niciodată din stadiul de 

prototip sau, chiar dacă au re-

uşit să ajungă pe linia de pro-

ducţie, nu au reuşit să con-

vingă publicul să le cumpere, 

informează Digi24.ro

Ceasul calculator

Pe lângă lightsaber şi the-

ramin, ceasul calculator este 

probabil printre cele mai „ne-

rdy” gadgeturi create vreoda-

tă. A purta un astfel de ceas 

e ca şi cum ai spune lumii 

„am constant nevoie să fac 

calcule rapide de la încheie-

tura şi nu îmi pasă ce crede 

lumea”. Era o medalie de onoa-

re pentru toţi pasionaţii de 

matematică şi un precursor al 

smartwatchurilor moderne în-

să din păcate gadgetul a ajuns 

rapid pe lista device-urilor „pe 

cale de dispariţie”.

Avegant Glyph

Expresia „lipit de televi-

zor” nu s-a aplicat nicioda-

tă mai bine că în cazul de-

vice-ului Avegant Glyph, un 

headset masiv dezvoltat anul 

trecut care îţi lipeşte televi-

zorul de faţă. Gadgetul ara-

tă ca o perche masivă de 

căşti care ţi-au picat pe ochi. 

Pentru 700 de dolari, utili-

zatorii se pot uita la televi-

zor prin intermediul unui 

sistem de oglinzi care crea-

ză un ecran virtual. Efectul 

este similar cu a privi un te-

levizor cu o diagonală de 60 

de inchi de la 3 metri dis-

tanţă. Preţul prohibitiv şi 

senzaţia ciudată oferită de 

device l-au împiedicat să de-

vină un gadget de succes.

Nabaztag

Lansat în 2005, Nabaztag es-

te primul iepuraş cu capacităţi 

WiFi care se conecta la internet 

pentru a le oferi oamenilor in-

formaţii despre vreme, bursă 

sau orarul trenurilor, totul în 

timp ce redă podcasturi, radio-uri 

online, mp3-uri sau chiar alte 

mesaje strânse de la alţi propri-

etari de iepuraşi.

Namco NeGcon

Cimitirul controllerelor 

de jocuri eşuate este proba-

bil cel mai aglomerat loc din 

industria produselor electro-

nice, însă gadgetul din 1995 

Namco NeGcon, construit 

pentru Sony Playstation ie-

se în evidenţă ca un device 

bizar din toate punctele de 

vedere.

NeGcon este compus din 

două jumătăţi unite de o ba-

lama fl exibilă care le permit 

utilizatorilor să controleze jo-

curile de tip racer puţin mai 

realist.

Din păcate, acest gamepad 

avea o aplicabilitate foarte re-

strânsă pentru jocurile cu ma-

şini şi a fost rapid înlocuit de 

input-ul cu volan şi pedale.

Nintendo SuperScope

Nintendo SuperScope es-

te exact ce vroia fi ecare co-

pil în 1992 pentru consola 

Super Nintendo: o super ba-

zooka. Gadgetul este şi as-

tăzi unul dintre cele mai im-

presionante pistoale uşoare 

produse vreodată pentru con-

solele de jocuri. Cu o lungi-

me de puţin sub 60 de cen-

timetri, controllerul era o 

metodă inedită pentru jucă-

tori să se uite prin telesco-

pul din plastic şi să se sim-

tă ameninţători cu o bazoo-

ka pe umăr în timp ce de-

molau ziduri de cărămizi co-

lorate în jocul Blastris.

MoodMetric

În timp ce inelele care îţi 

descriu starea de spirit sunt 

de câţiva ani încoace jucă-

rii extrem de populare atât 

în rândul copiilor cât şi în 

rândul adulţilor, MoodMe-

tric este un device care îşi 

propune să facă ceva mai 

mult decât să îţi descrie cum 

te simţi. Gadgetul vrea să te 

ajute să îţi gestionezi stări-

le de spirit.

Nintendo Virtual Boy

Pentru cine aruncă o pri-

vire astăzi la Virtual Boy-ul 

dezvoltat de Nintendo în anii 

90, gadgetul vintage ar putea 

părea un prototip pentru ocu-

lus rift sau orice alt headset 

de VR din zilele noastre.

Nintendo s-a aventurat în 

1995 să producă un device me-

nit să ofere o experienţă imer-

sivă de gaming 3D şi a numit 

gadgetul Băiatul Virtual.

Dar experienţa era extrem 

de ciudată şi nerafi nată, folo-

sind premisele stereoscopului 

şi o grafi că minimalistă de ne-

gru cu roşu. Din păcate, pen-

tru cei de la Nintendo Virtu-

al Boy nu avea şanse să reu-

şească în deceniul în care a 

fost lansat din cauza faptului 

că industria nu dezvoltase în-

că tehnologiile necesare pen-

tru a face realitatea virtuală 

cu adevărat „virtuală”.

Astfel, gadgetul a fost pri-

mit de public că un giumbuş-

luc lipsit de utilitate şi Virtu-

al Boy a rămas doar o amin-

tire a unei inovaţii ce avea să 

ducă 20 de ani mai târziu la 

adevărată realitate virtuală.

Top cele mai ciudate gadgeturi
La prima vedere, noile tehnologii care apar pe piaţă sunt mereu privite cu puţin scepticism şi par ciudate.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră confort 
2, în apropieree de mijloacele 
de transport. Aștept telefoane 
la 0751-970146. (4.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonie-
ră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la 0760-
185659. (14.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuz-
dioara, la 4 km de localitatea 
Dej, mobilată, cu utilităţi, apă, 
gaz, curent, telefon, TV cablu 
și grădină de 33 ari. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţi-
ală, în cart. Borhanci, Aleea 
Violetelor nr. 1, teren în supr. 
de 607 mp, la parter, living, 
bucătărie, baie, WC, cămară, 
terasă, la etaj 3 camere, bal-
con, terasă, hol, baie, WC. Inf. 
la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (4.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. 
Cluj, 4 camere, șură, cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, 
coteţe și anexe, curte, grădi-
nă, cu acces la toate utilităţi-
le, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la 
tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea 
Clujului, locuibilă, cu utilităţi. 
Sunaţi la tel. 0751-970146. 
(4.7)

¤ Vând două case + anexe 
în Tureni, în aceeași curte 
(se vinde și separat), supr. 
totală 6500 mp, curte, liva-
dă, teren arabil, utilităţi, a-
pă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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.

TERENURI

¤ Vând pădure de stejar de 
25 ha, pe dealul Blajului, 
jud. Alba, având toate docu-
mentele necesare, informaţii 
suplimentare la tel. 
0264-592139. (2.9)

¤ Cumpăr teren aprox. 1000 
mp, în apropiere de Cluj și de 
mijloacele de transport în co-
mun. Rog seriozitate, numai 
terenuri cu acte în regulă. Aș-
tept telefoane la 
0741-455348. (2.10)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în 
Borhanci, str. Remenyik San-
dor, teren livadă, utilităţi, apă, 
curent, front 30 m. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând teren lângă Lacul 
Chinteni, supr. 2900 mp, front 
29 ml, preţ 8 euro/mp. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0749-548801. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în co-
muna Galaţii Bistriţei, la 16 
km de Bistriţa, supr. 2500 
mp, utilităţi (apă, curent). 
Preţ negociabil. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-700439 sau 
0264-534770. (4.7)

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. 

0753-222 759.

¤ Vând teren, suprafaţă: 
4000 mp, cu toate utilităţile 
la stradă (16 km de Cluj) – 
Vechea Deuşu, intravilan, 

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.

zonă liniştită. Preţ – 18 Euro 
mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.
¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius 
Mall, cu utilităţi, apă, curent, 
cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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 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. suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

INCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
zona Titulescu, conf. 1, su-
pr. 28 mp, mobilată, utila-
tă. Detalii la tel. 
0755-811730. (2.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, în 
centrul orașului, încălzit iar-
na, dotată cu apă rece și cal-
dă, curent electric. Inf. supli-
mentare la tel. 
0264-592139. (2.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(16.16*)

¤ Caut loc de muncă cu carte 
de muncă, în domeniu. Aș-
tept oferte la tel. 
0748-945449. (3.7)

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul conta-
bilitate primară, cunoștinţe 
WINMENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în 
zilele libere), experienţă în 
domeniu. Cer şi ofer seriozi-
tate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Caut cioban la oi, cu expe-
rienţă, care sa ştie să mulgă. 
Ofer salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVI-
CIU (menaj). Inf. suplimenta-
re la tel. 0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, 
experienţă 18 ani (şi pe co-
munitate), cat. B şi C, cunos-
cător al lb. germane şi en-
gleze. Rog şi ofer seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucă-
tărie, deţin diplomă de califi ca-
re în aceste domenii. Ofer şi 
rog seriozitate. Aştept oferte la 
tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Maistru electrician autori-
zat, repar, întreţin, modifi c 
instalaţii electrice, schimb 
tablou de siguranţă vechi, 
candelabre, lămpi, prize, în-
trerupătoare, elimin defecte-
le, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz 
casnic. Sunaţi la tel. 
0742-803536. (3.7)

¤ Repar frigidere, congela-
toare, combine, vitrine frigo-
rifi ce, camere de frig. Ofer 
garanţie și asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, 
mobilier personalizat, din pal 
melaminat, cu montaj la do-
miciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

¤ Ofer servicii profesionale 
de Web Design, redesign 
pagini de internet si gazdui-
re web hosting,la pretul de 
399 lei. Contact: 0754 611 
868 sau email:
horea@orange-webagency.
com.

¤ Montăm uși și geamuri, 
autorizat Porta Doors. Infor-
maţii la te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în 
stare de funcţionare. Inf. su-
plimentare la tel. 
0747-649167. (3.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu 
îţi vin cu o facilitate pe care o 
poţi folosi ca avans la achiziţi-
onarea dorită oferându-ţi un 
tichet Rabla la jumătate de 
preţ ţie, faţă de ce oferă, re-
spectiv 3000 RON. Rog serio-
zitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (4.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr portbagaj pentru 
autoturism MATIZ. Sunaţi la 
tel. 0747-649167. (4.7)

MOBILIER

¤Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci 
cu picioare rabatabile, pentru 
terase, cabane, persoane care 
au casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând două canapele exten-
sibilăe, model vechi, dulap cu 
două uși, dulap pentru haine 
și lenjerie cu furnir, tapițerie 
pentru recamier, nou tapițată. 
Relații suplimentare la tel. 
0264-454257. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând 50 casete muzicale și 
30 de casete video , costul es-
te sub preţul pieţei. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, 
pe 8 rânduri, cu ușă metalică. 
Informaţii suplimentare la 
0264-593488. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut pro-
ducţie germană, ”Necker-
mann”, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 2500 RON, 
negociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575. (3.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de desfăcut 
bule în cadă, excelent pen-
tru hidrterapie și hidroma-
saj, marcă germană și dispo-
zitiv din inox nou, pentru 
operaţii pe abdomen deshis 
la om sau animale. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând cărucior de copil 
sport și oală sub presiune. 
Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-598124 sau 
0799-725180. (3.7)
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¤ Vând pentru amatorii de 
artă, 12 bucăţi de piese de 
artizanat din aramă, statue-
te, tave cu pahare, candele, 
serviciu de ţuică, carafă, scru-
mieră, cafea, etc, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
25, din care unul de lână, lu-
crat manual, preţ negociabil. 
Aștept telefoane la 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, 
sac de dormit și saltea din 
piele 10 kg, preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ P.F. vând costume de haine 
din camgan, culoare kaki, că-
măși de culoare kaki, noi, ciz-
me din piele, o pereche nouă 
și una folosită, militare, cen-
tură cu diagonală din piele, 
la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (3.7)

¤ Vând două perechi de role 
din piele nr. 36-38, preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc 
din două bucăţi, înâlţime 
192 cm, lăţime 196 cm. Inf. 
suplimentare la 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pen-
tru grâu, folosită foarte pu-
ţin, aproape nouă. Relaţii su-
plimentare la tel. 
0740-240238. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și 
ţuică de prune de 5 ani, 
preţ 30 RON, respectiv 25 
RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, 
pentru vin de 50 l. Relaţii su-
plimentare la tel. 
0264-454257. (4.7)

¤ Vând suc de mere natu-
ral, cu pulpă, din mere pro-
venite din pomi netrataţi, 
fără zahăr și conservanţi 
(recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, 
singur, handicap ușor, doresc 
corespondenţă cu doamne/
domni. Vă rog să scrieţi la BAT 
GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba.

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. 
la tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de li-
chidator judiciar al REŢEAUA TDC S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, str. U-
nirii, nr. 23, ap. 54, jud Cluj, valorifi că următorul bun:
 Marcă înregistrată la OSIM pe numele societăţii 

Reţeaua TDC SRL având nr. de înregistrare 843845, acor-
dată în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile și in-
dicaţiile geografi ce, denumită ,,târgul de cariere TDC“, 
purtând următoarele caracteristici:

• Culori revendicate: portocaliu, albastru;
• Clasele de produse/servicii pentru care a fost înre-

gistrată: publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, ad-
ministraţie comercială, lucrări de birou, recrutarea de 
personal;

• Durata de protecţie a mărcii este de zece ani cu în-
cepere de la data de 09.02.2007.

Ofertele de achiziţie pot fi  transmise pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro, pe fax: 0364 146 515 
sau depuse la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Na-
poca, str. Pitești, nr. 18, et. 2, după următorul program: 
luni – vineri între orele 8:30 – 12:30, respectiv 13:30 – 
17:30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe 
e-mail: emilian.niculcea@solvendi.ro.

ANIMALE

Betty este o căţelușă tanara, în 
vârsta de aprox. 2-3 ani, găsită 
pe stradă. Este prietenoasă în 
general cu alţi câini și iubește 
oamenii.
În caz că doriți să o adoptați, vă 
rog sunați la 0741-455348. (3.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie cu actori 
străini și români, poze alb/
negru și color. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare 
din carton (biscuiţi) de bere, 
suc, apă, de preferat mărci 
de bere românești, rog ofer-
te serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de me-
dalii românești, poze vechi, 
insigne comuniste, fanioa-
ne, fotbaliști, medalii, de-
coraţii, fotografii, cer și 
ofer seriozitate. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. 
(Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc perechea 
mea: zodia berbec, taur, fe-
cioară, capricorn, din anii 19
62-1963-1964-1965-1972-1
973-1974-1975. Eu, blondă, 
născută în anul 1971, cu loc 
de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Aștept telefoane la 
0748-945449. (3.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constata-
tor de la benefi ciar al 
societății S.C. BOZO DRIVE 
S.R.L., având C.U.I. 
34273951 și 
J12/870/24.03.2015, cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. G-ral 
Eremia Grigorescu nr. 94, 
ap. 2, județul Cluj. Se decla-
ră nul. (1.1)

¤ S.C. NAVARA PRODCOM 
S.R.L., C.U.I. 2885219, Nr. 
registrul Comerțului 
J12/3938/1992, pierdut 
certificat constatator la sus-
pendare nr. 67960 din 
02/06/2009. Se declară 
nul. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Descălecaţi în Carpaţi 
- Colţ de Rai cu natură și cai 
(reluare)
13:00 Germana...la 1
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Garantat 100% 
(reluare)
17:55 Gări de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Filler Jocurile 
Olimpice Rio 2016
21:00 Meteo
21:10 Olimpicii României
22:05 Sporturi
22:10 Adio, Tovarăși! - 
Speranţa
23:10 Pe urmele lui Cezanne

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu
16:00 Observator
17:00 Poftiţi pe la noi: 
Poftiţi de vă iubiţi
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 iUmor
22:30 Temptation Island - 
Insula iubirii

PRO TV

12:00 Lecţii de viaţă
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Amintiri
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Iarna răzbunării
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Soldaţii destinului
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Mondenii
16:00 Cronica netului
16:30 Focus
17:00 Camera de râs
17:30 Camera de râs
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Apel de urgenţă
21:30 Cred în mine
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima 
României
23:45 Conspiraţia

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopţi
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Furtună pe Bosfor
23:00 Ne vedem la tribunal 
(reluare)

LOOK TV

12:00 Fotbal Look (reluare) - 
Special
13:00 Poveștile României
14:00 Celebrity
15:00 National Icons 
(reluare)
15:30 Fotbal Look (reluare) 
- Special
16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: CSMS Iași - Gaz 
Metan Mediaș (reluare)
18:00 Fotbal Look (reluare) - 
Special
19:00 Casa Poporului
20:30 Fotbal Look - Special
21:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: CS Concordia 
Chiajna - FC Voluntari
23:00 Fotbal Look - Special

Acoperişuri țiglă metalică
Accesorii reparaţii acoperişuri.
Vânzări, montaj ţiglă metalică 

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societatea „Drumuri si Poduri Judetene 

Cluj“ SA

organizeaza concurs

pentru ocuparea postului de mecanic auto.

Dosarele se vor depune la sediul unitatii: 

Cluj Napoca, str. Traian Vuia, Nr. 216 – 

Compartimentul Resurse Umane.

Relatii suplimentare la telefon 0264-416622 

interior 17, între orele 7-15.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Familie din Italia angajeaza persoana educatie – 
ingrijire copil (regim intern – 24 de ore)

- Educatoare/invatatoare varsta: 45-65 ani ; 
nefumatoare, nu consuma alcool, fara obligatii 
familiale (sa aiba copii), profi l sportiv , vesela, atenta 
la detalii

- Sanatoasa clinic (analize medicale) si psihic (test)
- Pregatire profesionala de specialitate obligatorie 

si experienta – min 10 ani ca educatoare/invatatoare
- Cunostinte psihologia copilului
- Devotament si discretie (clauza confi dentialitate)
- Maleabila, adaptabila la nevoile si preferintele 

angajatorului si disponibila si pentru alte activitati 
specifi ce unei locuinte in masura timpului (curatenie, 
calcat, , etc)

- Cunostinte bune limba straina (italiana, greaca, 
franceza sau engleza) un plus

- Carnet de sofer – un plus
- Disponibilitate contract minim 5 ani
- Salariu motivant (1.500-2.000 euro net/luna 

negociabil; transport , cazare, masa- asigurate de 
angajator)

- Vacanta 30 zile /an in 2 etape de cate 15 zile – 
nu in perioada sarbatorilor

Informatii suplimentare si contact tel: 0730119370;
Rog trimiteti C.V. la email: babysitteritaly@gmail.com

IN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR

Ca urmare a pregatirilor pentru Festivalul Untold, incepand 
cu data de 30 iulie 2016 – ora 5:30 si pana in 9 august – 
ora 04:30, linia de autobuze 30 (cart. Grigorescu – str. A. 
Vlaicu) va circula pe traseu deviat, dupa cum urmeaza:

Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe str. O. Goga – Spl. Independentei 
– G. Baritiu – P-ta M. Viteazul – Str. Cuza Voda – B-dul 21 
Decembrie 1989.

Intors: Din B-dul 21 Dec. 1989, pe Str. Reg. Ferdinand 
– G. Baritiu – Spl. Independentei – Str. O.Goga – P-ta 14 
Iulie.

De asemenea, linia metropolitana M26 va fi  deviata in 
ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi 
pana in P-ta 14 Iulie, care va deveni capat de linie.

Statiile pentru liniile deviate vor fi  comune cu celelalte 
statii ale Companiei de Transport Public de pe traseu.

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii 

TRISOM BUFTEA S.A. 
având sediul social în Mun. Cluj-Napoca B-dul. Muncii, 

nr.18, jud. Cluj, înmatriculata la Ofi ciul Registrului Comerţului 
de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/4540/2004 având 
C.U.I. 17041196, capital social 99.669,20 RON, în temeiul 
Legii nr.31/1990 republicata și modifi cată,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Pentru dată de 01 septembrie 2016 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârşitul zilei de 22 august 2016 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în dată de 02 septembrie 2016, în același loc, la 
aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 0900 
cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și supunerea spre aprobare a întreruperii 
temporare a activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 ani, 
începând cu data înregistrării hotărârii AGEA la ONRC Cluj;

2. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, să 
semneze în numele și pe seama acţionarilor societăţii, 
hotărârea A.G.E.A. adoptată și a actului constitutiv al 
societăţii actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 
204 din Legea 31/1990 și să îndeplinească toate formalităţile 
privind înregistrarea/ridicarea hotărârii A.G.E.A. la/de la 
O.R.C.T. Cluj, publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tricotaje 
Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, 
jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor 
generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii Tricotaje 
Somesul SA din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr.18, jud. 
Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, 
la prima convocare, sub sancţiunea pierderii dreptului de 
vot în adunare.

Informaţii suplimentare: ţel: 0264-597.534, între orele: 
08.00-10.00.

Societatea TRISOM BUFTEA S.A.
Prin Administrator Unic

Mureşan Octavia Anamaria

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. MARESTMO S.R.L., Sediul social: 
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 93, bl. L3, ap. 16, 
jud. Cluj, având Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/1844/2011, C.U.I. 28864058 că s-a deschis procedura de 
insolvenţă în forma simplifi cată conform Încheierii Civile nr. 
1631/22.07.2016 pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în 
dosarul nr. 653/1285/2016.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 13 august 2016; 
tabel preliminar 25 august 2016; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă; depunere opoziţii de către creditori 
13 august 2016; tabel defi nitiv, soluţionare, opoziţii, contestaţii 
27 septembrie 2016, convocarea adunării creditorilor va avea 
loc la data de 30 august 2016, orele 15.00 urmând ca ordinea 
de zi a ședinţei să fi e comunicată. Informaţii suplimentare la 
lichidatorul judiciar TODAY CONSULTING IPURL, prin practician 
în insolvenţă TERPE-PASCU LIVIA-CLAUDIA, tel/fax: 0264-212007, 
tel. 0753-602364.



SPORTSPORT.
luni, 1 august 2016

Frunză, câştigătorul 
Futures-ului de la Cluj
Tânărul tenisman român 
Nicolae Frunză a câștigat, sâm-
bătă, turneul futures de la 
Cluj-Napoca, dotat cu premii to-
tale de 10.000 de dolari, după 
ce l-a învins în fi nală pe Andrei 
Ștefan Apostol, cu 6-1, 6-4.
Frunză (18 ani), numărul 893 
mondial, s-a impus în doar 62 
de minute în faţa lui Apostol 
(21 ani, 829 ATP), cap de serie 
numărul 7, pe care l-a mai în-
vins de două ori, prima oară în 
2013, în califi cările unui turneu 
futures, cu 7-6 (2), 6-2, și anul 
acesta, în primul tur la Curtea 
de Argeș, cu 7-5, 6-2. Frunză 
și-a trecut în palmares primul 
titlu ITF la simplu, după ce mai 
câștigase cinci la dublu, dintre 
care patru alături de Apostol.

Halep, parcurs 
de vis la Montreal

La 40 de ani de la nota de 10 a 
Nadiei Comăneci de la Montreal, 
Simona Halep a reușit alte rezul-
tate extraordinare pentru 
România în sportul mondial. 
Românca s-a califi cat în fi nala 
probei de simplu a turneului de 
la Montreal, după ce a învins-o 
în 3 seturi pe Angelique Kerber, 
cu 6-0, 3-6, 6-1. În fi nală Halep a 
înfruntat-o pe Madison Keys 
(meciul s-a încheiat după închi-
derea ediţiei). Simona Halep es-
te pe locul 3 în lume, după 
Serena Williams și Angelique 
Kerber. Mai mult, sportiva s-a ca-
lifi cat și în fi nala probei de sim-
plu de la Montreal alături de 
Monica Niculescu, învingând cu 
6-3, 2-6, 10-6 perechea slovene-
lor Andreja Klepac/Katarina 
Srebotnik. Halep și Niculescu au 
luat primul set cu 6-3, l-au cedat 
clar pe al doilea, cu 2-6, câști-
gând în super tie-break cu 10-6, 
după ce au fost conduse cu 6-3.
Cele două românce s-au impus 
într-o oră și 16 minute. Halep a 
mai jucat o oră și 38 de minute 
în semifi nala de simplu cu 
Kerber, pe care a învins-o cu 6-0, 
3-6, 6-2.

Campioana 
Franţei, superioară 
celei din Anglia
Campioana de fotbal a Franţei, 
Paris Saint Germain, și-a încheiat 
turneul de 3 meciuri în SUA cu a 
treia victorie, învingând la scor, cu 
4-0 (2-0) campioana Angliei, 
Leicester City, sâmbătă, la Carson 
(California). Golurile succesului 
formaţiei pariziene au fost înscri-
se de Edison Cavani (minutul 26, 
din penalty), Jonathan Ikone 
(45), Lucas Moura (64) si 
Odsonne Edouard (90). În actua-
lul turneu de promovare și pregă-
tire din SUA, PSG a întrecut, cu 
același scor, 3-1, pe Real Madrid 
și Inter Milano.

Pe scurt
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Antrenorul echipei de fot-

bal Dinamo, Ioan Andone, 

a declarat sâmbătă că 

Federaţia Română de 

Fotbal înfi inţează degeaba 

centre de excelenţă pentru 

juniori dacă dispar clubu-

rile de tradiţie, făcând 

referire la falimentul gru-

pării Rapid Bucureşti.

„De atâta timp toată lumea 

spune că ne ducem în jos. Da-

că nu se vor lua măsuri nu 

ştiu ce se va întâmpla. Degea-

ba se încearcă şi se fac cen-

tre de excelenţă şi dintr-astea 

dacă dispar cluburile de tra-

diţie care aduc emulaţie în 

fotbal şi au suporteri. Copiii 

cu drag se duc la aceste clu-

buri, acum ei vor sta la cal-

culator şi se vor duce la spi-

tal”, a spus Andone. El a men-

ţionat că este o tragedie ce se 

întâmplă în sportul românesc. 

„Trebuie făcută o dezbatere 

naţională, ce facem cu spor-

tul, nu numai cu fotbalul. Să 

se reintroducă Daciada? Nu 

ştiu, dar cred că nu mai e va-

labil în zilele astea să se facă 

sport obligatoriu. Sportul din 

păcate nu e o prioritate, e pe 

ultimul loc, până la urmă o 

să ajungem să fi m toţi bol-

navi şi să luăm medicamen-

te în loc să investim în sport. 

Nimănui nu îi pasă de ce se 

întâmplă în sport unde acum 

este o tragedie”, a adăugat 

antrenorul. Prezent la meciul 

old boys dintre Dinamo şi Ra-

pid, Ioan Andone s-a arătat 

impresionat de faptul că su-

porterii dinamovişti şi rapi-

dişti sunt prieteni „la greu”, 

deşi în trecut se băteau pe sta-

dioane.

„Pentru prima dată două 

galerii rivale sunt înfrăţite da-

torită a ceea ce s-a întâmplat 

la Rapid. Nu credeam că se 

poate întâmpla aşa ceva în 

România, unde rivalitatea a 

fost foarte mare între Dinamo 

şi Rapid. Din păcate, în loc să 

vedem rivalitatea asta disea-

ră în tribune, la un meci de 

Liga I, o vedem la un meci de 

old boys. Înainte se băteau pe 

stadioane, dar acum, la greu, 

suporterii sunt prieteni. Sunt 

momente unice”, a precizat 

Andone.

Andone: Dispar 
cluburile de tradiţie

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj a fost învinsă 

categoric în weekend de 

FC Botoşani, în deplasare 

şi vrea să se revanşeze 

faţă de suporteri în 

meciul cu Dinamo, pro-

gramat lunea viitoare în 

Gruia.

FC Botoşani şi CFR Cluj au 

oferit un meci spectaculos sâm-

bătă în nordul Moldovei, în-

cheiat în cele din urmă cu vic-

toria gazdelor, 3-1, după ce la 

pauză cele două echipe s-au 

afl at la egalitate. CFR a des-

chis scorul, prin Jakolis, la ca-

pătul unei acţiuni unde boto-

şănenii au reclamat un henţ al 

atacantului, infi rmat de relu-

ări. FC Botoşani a presat şi a 

restabilit egalitatea peste 40 de 

minute, prin Matulevicius, ca-

re a înscris cu capul din cen-

trarea lui Dimitrov.

După pauză, gazdele au a-

păsat şi mai mult pe accelera-

ţie şi în minutul 47 Fulop a trans-

format perfect o lovitură liberă 

care i-a adus pe elevii lui Leo 

Grozavu în avantaj. Echipa gaz-

dă a continuat să controleze jo-

cul şi Muşat a înscris spectacu-

los, print-un lob-centrare de la 

marginea careului mare, în mi-

nutul 80: “Recunosc, am vrut 

să dau mingea în faţa porţii, nici 

nu mai ştiu dacă mi-a sărit sau 

am lovit-o eu greşit, important 

este că a intrat în poartă. Cole-

gii îmi spuneau că am marcat 

la fel ca şi Cristi Chivu, nu pot 

să mă compar cu el, dar sunt 

bucuros că am înscris”, a decla-

rat Nicolae Muşat.

În ciuda schimbărilor efec-

tuate de Vasile Miriuţă, CFR nu 

a reuşit să restabilească egalita-

tea şi a părăsit înfrântă terenul 

de joc. Tehnicianul a avut o dis-

cuţie cu jucătorii la mijlocul te-

renului: “Le-am spus că ne-au 

bătut pe agresivitate şi determi-

nare”, a declarat Miriuţă. El a 

explicat că golul încasat imedi-

at după pauză i-a marcat pe ele-

vii săi: „Nu este uşor, nici pen-

tru Barcelona sau Bayern Mun-

chen, când primeşti gol atât de 

repede după pauză. Nici nu ai 

început bine a doua repriză şi 

ai luat acel gol, durează câteva 

minute până îţi revii. Din păca-

te, nu am avut puterea şi tăria 

să revenim în joc, nu ne-am cre-

at ocazii în a doua repriză, a ve-

nit şi golul trei care ne-a «îngro-

pat», am avut o a doua repriză 

slabă”, a declarat Miriuţă. “Am 

dominat CFR-ul, a fost o victo-

rie fără dubii. Este normal să 

existe angajament, tenisune, da-

că nu, s-ar zice că sunt meciuri 

aranjate. A fost un meci fru-

mos”, a declarat Leo Grozavu, 

antrenorul lui FC Botoşani.

După o victorie şi o înfrân-

gere, CFR Cluj are -3 puncte 

în Liga 1, după ce a început 

sezonul cu o penalizare de -6 

puncte. „Important să luăm 

fi ecare meci în parte şi să re-

venim cât mai repede pe plus”, 

a adăugat Miriuţă. CFR-iştii 

sunt acum concentraţi la ur-

mătorul meciu, care va avea 

loc luni, 8 august, cu Dina-

mo, în Gruia: „Avem 9 zile să 

ne pregătim până la meciul 

cu Dinamo şi atunci să ară-

tăm foarte bine. Nu pot să îmi 

fac un calcul, am spus, trebu-

ie să o luam încet şi impor-

tant e să câştigăm cu Dina-

mo”, a declarat Vasile Miriu-

ţă. Căpitanul Mario Camora 

a precizat că pentru clujeni 

fi ecare meci este “ca o fi na-

lă”. Dinamo Bucureşti a în-

vins în etapa a doua ACS Poli 

Timişoara cu 2-1, după ce în 

prima etapă a învins cu 4-1 

campioana Astra Giurgiu.

Răpusă de Botoşani, CFR 
o aşteaptă pe Dinamo în Gruia
CFR a pierdut sâmbătă la Botoşani şi întâlneşte lunea viitoare Dinamo.

CFR are o victorie şi o înfrângere după 2 etape
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