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ADMINISTRAȚIE

Mai mulți bani 
pentru Buftea de Cluj 
Primăria Cluj-Napoca pune la bătaie 
112.000 lei pentru servicii de asistență 
tehnică în cazul proiectului Centrul Regi-
onal pentru Industrii Creative care se 
construiește în Lomb.  Pagina 4

ECONOMIE

„Țepari” din Cluj-Napoca 
promiteau credite 
inexistente
O fi rmă a reușit să păcălească mai mul-
te persoane naive să plătească rate îna-
inte să primească un credit. Pagina 5

ACTUALITATE

Meteoritul din Mociu, 
cel mai mare din țară
Cea mai mare bucată din meteoritul care 
a căzut în Mociu, județul Cluj, acum pes-
te 130 de ani este păstrată la Muzeul de 
Mineralogie din Cluj-Napoca.  Pagina 10

POLITICĂ

Cum o va sprijini Boc 
pe Udrea la Președinție
Fostul premier, Emil Boc o susține pe Elena 
Udrea la alegerile prezidențiale pentru că es-
te ”omul potrivit la locul potrivit”.  Pagina 6

O școală din șase nu are autorizație sanitară
Cu două săptămâni înainte de începerea noului an școlar, multe unități de învățământ din județ nu au făcut deloc 
lucrări de reparații, iar în unele cazuri până și deratizarea și igienizarea au fost considerate prea scumpe.  Pagina 3

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

Profi tând de presiunea preşedintelui Parlamentului European, 
Martin Schulz (Germania, social-democrat) pentru un număr cât 
mai mare de femei în componenţa viitoarei Comisii, Victor Pon-
ta a negociat strâmb, cedând în negocierile cu omologii social-de-
mocraţi portofoliul Agriculturii – unul dintre cele mai importan-
te şi mai râvnite.

În schimb, ar putea primi un portofoliu de importanţă mică şi 
total inutil din punctul de vedere al priorităţilor României, dar ca-
re se potriveşte ca o mănuşă Corinei Creţu. Ce o recomandă? Re-
laţia specială cu fostul preşedinte al României şi al PSD Ion Ilies-
cu şi prietenia cu soţia premierului, europarlamentarul Daciana 
Sârbu. Pe larg, în pagina 6.

Corina Crețu, prietena soției premierului, 
recompensată cu un post la vârful Comisiei Europene!

Ponta, pentru cine 
VINZI ROMÂNIA ?

ECONOMIE

Din 2015 se vor produce doar maşini 
Euro 6. Ce se întâmplă cu restul?

ACTUALITATE

Un clujean a furat o ambulanță

Începând cu 1 ianuarie 2015 
se vor putea produce doar au-
toturisme care să respecte nor-
ma de poluare Euro 6, potrivit 
Regulamentului 459/2012 apro-
bat de Parlamentul European şi 
a Ordinului ministrului Trans-
portului şi Infrastructurii nr 
1.254 din 27 iulie 2012.

De altfel, încă începând de 
astăzi, 1 septembrie, producă-
torii auto nu mai pot să-şi omo-
logheze tipurile noi de motoa-
re pe care le pun în fabricaţie 
de serie decât dacă respectă nor-
ma Euro 6.

Potrivit directivei europene, 
maşinile noi cu motoare Euro 5 
vor putea fi  vândute până cel târ-
ziu la sfârşitul luni august 2015.

Producătorii auto susţin că 
modifi carea nu va reprezenta o 
problemă şi că sunt deja pregă-
tiţi de această schimbare. De al-
tfel, şi Dacia a demarat încă de 
la începutul acestui an o serie 
de investiţii pentru a produce 

maşini cu motoare Euro 6. În 
plus, în România se comerciali-
zează încă de anul trecut maşini 
cu Euro 6, majoritatea ale unor 
producători germani. Promotor 
a identifi cat pe piaţa autohtonă 
peste 140 de modele distincte, 
conforme normelor Euro 6, ca-
re se pot cumpăra din ţară, ma-
joritatea provenind din Germa-
nia şi ţinând de branduri pre-
mium. Printre acestea menţio-
năm BMW, Mercedes-Benz, Au-
di, dar şi Fiat, Seat, Skoda etc.

Cel mai probabil, deoarece 
mai au doar un an pentru a scă-
pa de maşinile care nu sunt echi-
pate cu Euro 6, producătorii au-
to vor recurge la reduceri de preţ 
şi oferte pentru maşini euro 5. 
Preţurile mici ar putea fi  tentan-
te pentru mulţi români, însă e 
posibil ca în fi nal aceştia să scoa-
tă de fapt mai mulţi bani din bu-
zunar din cauza sistemului de 
calcul al taxei de primă înmatri-
culare a maşinilor Euro 5.

Un furt neobișnuit a avut loc, 
sâmbătă, când un bărbat a furat 
o ambulanță. Autovehiculul era 
parcat pe strada Dacia, echipa-
jul medical se afl a la cazul pen-
tru care fusese solicitat și în acest 
timp, bărbatul s-a urcat la vola-
nul ambulanței și a plecat. Nu 
a reușit să meargă prea mult, fi -
ind prins chiar de șoferul 
ambulanței. „La data de 30 au-
gust, în jurul orei 13.30, un an-
gajat al unei unităţi medicale de 
pe raza municipiului Cluj-Napo-
ca, a sesizat faptul că, autospe-
ciala pe care îşi efectua serviciul, 
i-ar fi  fost sustrasă de către o 
persoană de sex masculin. În 
fapt, bărbatul, şofer al autospe-
cialei de ambulanţă, a relatat or-
ganelor de poliţie faptul că, 
afl ându-se la o intervenţie pe 
strada Dacia, din municipiul 
Cluj-Napoca, a lăsat autovehicu-
lul cu motorul pornit şi cu che-
ia în contact. În acest context, o 
persoană de sex masculin care 
se afl a în zonă, s-ar fi  urcat în 
autospecială şi s-ar fi  deplasat 

cu aceasta circa 150 de metri”, 
au declarat reprezentanții In-
spectoratului de Poliție Județean 
(IPJ) Cluj. Potrivit polițiștilor, 
șoferul a reuşit să ajungă auto-
speciala la semaforul afl at la in-
tersecţia străzilor  Dacia cu Ho-
rea. Astfel, a intrat în posesia 
acesteia, luând cheile din con-
tact, moment în care bărbatul 
bănuit de săvârşirea faptei, a co-
borât din autovehicul şi a plecat 
de la faţa locului. În urma inci-
dentului, şoferul autospecialei a 
anunţat organele competente cu 
privire la cele întâmplate şi şi-a 
continuat misiunile, neexistând 
prejudicii în cauză.

Detalii în pagina 5
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Petro Poroşenko, preşe-

dintele ucrainean a decla-

rat sâmbătă că oraşul 

Novosvitlivka a fost ata-

cat de ruşi şi toate casele 

au fost distruse. 

Tot sâmbătă, rebelii pro-

ruşi au anunţat că vor lansa 

o nouă ofensivă de amploare 

în estul Ucrainei, relatează 

AFP, citată de Mediafax. „Pre-

gătim o a doua contraofensi-

vă de anvergură”, a declarat 

premierul separatist Aleksan-

dr Zaharcenko pentru agen-

ţia rusă RIA Novosti, adău-

gând că forţele sale sunt bi-

ne echipate. „Armata ucrai-

neană ne-a lăsat mult echipa-

ment, muniţii şi trofee. Am 

recuperat aproximativ 40 de 

dispozitive militare în ultime-

le 24 de ore”, a adăugat el.

Nouă soldaţi ucişi 
în 24 de ore

Semen Semencenko, co-

mandantul batalionului de vo-

luntari „Donbas”, care luptă 

alături de armata ucraineană, 

a afi rmat sâmbătă că un acord 

a fost încheiat cu rebelii pen-

tru ca forţele guvernamentale 

încercuite de insurgenţi la Ilo-

vaisk, în regiunea Donbas, să 

poată ieşi cu condiţia să le pre-

dea armele rebelilor. „Ne con-

tinuăm atacul şi completăm 

procesul de curăţare a zone-

lor încercuite şi ajutăm la for-

marea unui culoar între Done-

ţk şi Lugansk”, cele două bas-

tioane ale rebeliunii asediate 

de armată, a explicat Zahar-

cenko, citat de Mediafax.

Armata ucraineană a anun-

ţat la rândul său că nouă sol-

daţi au fost ucişi în 24 de ore, 

adăugând că nu are informa-

ţii despre pierderile suferite 

de batalioanele de voluntari, 

în special la Ilovaisk.

Separatiştii spun 
că vor ataca Mariupol

La Mariupol, port strategic 

situat la aproape 100 de kilo-

metri sud de Doneţk şi viitor 

obiectiv al insurgenţilor, lo-

cuitorii se pregăteau de lup-

te. La intrarea estică a oraşu-

lui, utilajele săpau tranşee în 

faţa unei mulţimi de sute de 

persoane, venite să cânte im-

nul ucrainean, arborând dra-

pele naţionale.

Liderii separatişti au decla-

rat însă că nu intenţionează 

să intre în Mariupol zilele ur-

mătoare. „Nu preconizăm să 

atacăm oraşul mâine sau poi-

mâine, dar vom intra în vii-

torul apropiat”, a afi rmat Za-

harcenko.

Poroşenko a precizat că tan-

curile ruseşti au fost folosite 

pentru a „distruge fi ecare ca-

să” din oraşul Novosvitlivka.

El a adăugat, în cadrul unei 

conferinţe de presă la Bruxel-

les, înaintea summitului şefi -

lor de state şi Guverne din 

Uniunea Europeană, că în pre-

zent sunt sute de tancuri stră-

ine şi mii de trupe străine în 

Ucraina.

La rândul său, Ministerul 

Apărării de la Kiev a precizat, 

într-un mesaj postat pe Twit-

ter, că "agresiunea militară di-

rectă împotriva estului Ucrai-

Poroşenko: Ruşii 
au distrus toate casele 
din oraşul Novosvitlivka
Tancuri ruseşti au atacat oraşul Novosvitlivka, din apropiere de Lugansk, 
au distrus toate casele şi au determinat forţele ucrainene să se retragă.
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Crearea unui stat trebuie 

abordată în discuţiile pri-

vind încheierea confl ictu-

lui din estul Ucrainei, a 

declarat, ieri, preşedintele 

rus, Vladimir Putin (foto), 

evocând pentru prima 

dată un astfel de statut 

pentru regiunile unde se 

confruntă forţele ucraine-

ne şi rebelii proruşi.

„Trebuie să începem ime-

diat discuţii substanţiale pri-

vind organizarea politică a so-

cietăţii şi crearea unui stat 

pentru sud-estul Ucrainei, pen-

tru a proteja interesele legiti-

me ale persoanelor care tră-

iesc acolo”, a declarat preşe-

dintele Putin în cadrul unei 

emisiuni televizate, citat de 

presa rusă.

Până în prezent, Rusia a ce-

rut doar ca regiunile orientale 

din Ucraina, majoritar rusofo-

ne, să benefi cieze de mai mul-

tă autonomie, într-un sistem 

federal mai puţin centralizat.

Conform Mediafax, Vladi-

mir Putin, care s-a exprimat 

în cadrul unei emisiuni televi-

zate înregistrate vineri, nu a 

evocat problema ameninţării 

cu sancţiuni formulate de oc-

cidentali, care acuză Rusia de 

implicare militară în Ucraina.

Reuniţi sâmbătă la Bruxel-

les, liderii Uniunii Europene 

au dat un termen de o săptă-

mână Rusiei să înceteze acţi-

unile în Ucraina, în caz con-

trar urmând să adopte noi 

sancţiuni.

Liderul de la Kremlin a 

apreciat însă că occidentalii 

sunt responsabili pentru cri-

za ucraineană, deoarece au 

susţinut mişcarea de protest 

care a condus în februarie la 

„lovitura de stat” împotriva 

preşedintelui prorus Viktor Ia-

nukovici, fără a se gândi că 

va urma un confl ict.

„Ei ar fi  trebuit să ştie că 

Rusia nu putea rămâne deo-

parte când oamenii sunt îm-

puşcaţi”, a afi rmat Putin, pre-

cizând că vorbeşte „nu în nu-

mele statului rus, ci al popo-

rului rus”.

Moscova a dezminţit întot-

deauna acuzaţiile Occidentu-

lui şi ale Kievului potrivit că-

rora ar fi  trimis soldaţi în Ucrai-

na pentru a susţine rebeliu-

nea prorusă care luptă împo-

triva forţelor guvernamenta-

le în estul ţării.

Putin evocă, pentru prima dată, 
crearea unui stat în estul Ucrainei

Tancurile ruseşti au fost folosite pentru a distruge fi ecare casă din oraşul Novosvitlivka
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Unul dintre cele mai mari 

parcuri din Cluj-Napoca, 

Parcul Detunata este pre-

sărat de la un capăt la 

altul de copaci uscaţi. 

Clujenii sunt nemulţumiţi 

de faptul că autorităţile loca-

le nu iau nicio măsură şi con-

sideră că Primăria este depă-

şită de situaţie. “Parcul De-

tunata este plin de brazi us-

caţi. Într-un oraş de cinci ste-

le avem parc de cascadorii 

râsului. Primăria este depă-

şită din nou de situaţie şi nici 

măcar nu cunosc situaţia din 

teren. Pozele sunt horror, dar 

adevărate, din păcate”, ne-a 

scris un cititor care a ataşat 

şi fotografi i, pe adresa redac-

ţiei. Problema copacilor us-

caţi din Parcul Detunata nu 

este recentă, astfel de situa-

ţii fi ind semnalate de locui-

torii din cartier încă de acum 

trei ani. În vara anului 2011 

au început să apară primii co-

paci uscaţi, iar reprezentan-

ţii Primăriei Cluj-Napoca au 

promis la acea dată că vor re-

zolva problema prin toaleta-

rea şi tăierea arborilor cu pro-

bleme. De atunci, în fi ecare 

an sunt tăiaţi copaci care se 

usucă, în 2013 fi ind cel pu-

ţin 20 de arbori care au fost 

tăiaţi. Anul trecut, reprezen-

tanţii Biroului Mass-Media 

din cadrul Primăriei Cluj-Na-

poca declarau că în tot ora-

şul sunt situaţii în care răşi-

noasele se usucă, dar nu se 

cunoştea motivul la acea da-

tă. Dacă vă confruntaţi cu o 

situaţie care ar putea deveni 

ştire, aşteptăm informaţiile 

dumneavoastră la adresa 

offi ce@monitorulcj.ro.

Parcul Detunata este 
plin de brazi uscaţi

Niciun elev din judeţul 

Cluj nu este interesat să 

urmeze cursurile unei 

şcoli profesionale în 

domeniul pielăriei.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Reprezentanţii fi rmei de în-

călţăminte Clujana au cerut 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj înfi inţarea unei cla-

se profesionale în cadrul că-

reia elevii să fi e iniţiaţi în do-

meniul pielăriei.

Odată cu începerea unui 

nou an preuniversitar vor fi  

reînfi inţate şi şcolile profesi-

onale. Aceste şcoli pot fi  ur-

mate de elevii care vor să în-

veţe o meserie şi care doresc 

să aibă un loc de muncă asi-

gurat la fi nalizarea cursurilor. 

Pentru a-i motiva pe tineri să 

urmeze cursurile unei astfel 

de şcoli, statul le oferă lunar 

200 de lei. La nivelul judeţu-

lui Cluj, domeniile în care vor 

fi  iniţiaţi elevii de-a lungul ce-

lor trei ani de şcoală, s-au ales 

în funcţie de oferta locurilor 

de muncă de pe piaţă.

Pielăria, neinteresantă 
pentru elevi

Reprezentanţii Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Cluj do-

resc înfi inţarea unei clase pro-

fesionale în care elevii să fi e 

iniţiaţi în domeniul pielărie. 

Această decizie a fost luată du-

pă ce una dintre cele mai mari 

fi rme producătoare de încălţă-

minte din judeţ s-a plâns că 

pe viitor nu vor mai avea per-

sonal specializat. Niciun elev 

clujean nu s-a arătat însă in-

teresat de acest domeniu. „Es-

te posibil să nu poată fi  reali-

zată clasa de prelucrare piele 

iniţiată de Clujana. Practic, ce-

rerea în această zonă, din par-

tea elevilor, este zero”, a de-

clarat Valentin Cuibus, inspec-

torul şef al Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj.

Ce vor să devină elevii?

La nivelul judeţului Cluj, 

numărul de locuri alocate în 

şcolile profesionale este de 

aproximativ 700. Prima eta-

pă de înscrieri a avut loc în 

perioada 26-27 mai după ca-

re adolescenţii au avut de 

susţinut probele de preselec-

ţie. O nouă sesiune de înscri-

eri la şcolile profesionale, pe 

locurile care au rămas libe-

re, are loc zilele acestea. Cei 

mai mulţi elevi clujeni vor să 

devină chelneri, mecanici au-

to, electricieni auto sau să lu-

creze în domeniul prelucră-

rii termice. Conform repre-

zentanţilor inspectoratului 

şcolar, cererea pentru aceste 

domenii a fost mult mai ma-

re decât numărul locurilor 

alocate. Astfel că, a fost ne-

cesar ca numărul locurilor să 

fi e suplimentat.

Pe lângă bursa oferită de 

stat de 200 de lei, elevii vor 

mai putea benefi cia de un ve-

nit fi nanciar din partea între-

prinderii care îl va angaja la 

fi nalul cursurilor. Tot în ca-

drul acestor fi rme îşi vor fa-

ce şi practica. Majoritatea ele-

vilor interesaţi să urmeze o 

şcoală profesională provin din 

mediul rural.

Domeniul pielăriei, neinteresant pentru elevii clujeni

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Clădiri degradate, toalete 

neconforme şi şcoli fără 

apă potabilă – sunt doar 

câteva dintre condiţiile 

mizere pe care le vor avea 

de îndurat elevii clujeni 

după ce va începe noul an 

şcolar.

În două săptămâni, elevii 

clujeni se vor întoarce din nou 

la şcoală. Din păcate, mulţi 

dintre ei vor fi  nevoiţi să în-

veţe în aceleaşi clădiri degra-

date din cauză că autorităţile 

nu au făcut deloc reparaţii pe 

parcursul vacanţei. În unele 

unităţi de învăţământ, majo-

ritatea din mediul rural, nu 

au fost realizate nici măcar 

lucrări de deratizare sau igie-

nizare pe motiv că nu sunt 

bani în bugetele administra-

ţiilor locale.

Deratizarea, un lux 
în unele şcoli

Mai multe primării din ju-

deţul Cluj nu au putut susţi-

ne fi nanciar lucrările de dera-

tizare şi igienizare în unităţi-

le de învăţământ, iar elevii 

riscă să se îmbolnăvească.

Conform reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean (ISJ) Cluj, până la aceas-

tă dată au fost făcute lucrări 

de deratizare şi igienizare în 

doar 283 de unităţi de învă-

ţământ din totalul de 677. „În 

120 de unităţi de învăţământ 

lucrările nu sunt fi nalizate 

sau nu sunt făcute deloc lu-

crări. Practic, nu s-au alocat 

sume de bani pentru derati-

zare sau reparaţii curente în 

aceste unităţi. Administraţii-

le locale susţin că nu au re-

surse fi nanciare pentru a sus-

ţine aceste lucrări sau că nu 

sunt necesare”, a declarat Va-

lentin Cuibus, inspectorul şef 

a ISJ Cluj.

Şcolile sunt în şantier 
pe ultima sută de metri

Reparaţiile curente la une-

le şcoli de pe raza judeţului 

sunt în plină desfăşurare. Au-

torităţile promit că odată cu 

începerea noului an şcolar toa-

te lucrările vor fi  fi nalizate şi 

că elevii nu vor fi  nevoiţi să 

studieze în şantier. Excepţie 

de la această regulă fac două 

grădiniţe din municipiul 

Cluj-Napoca unde se efectu-

ează anumite lucrări de rea-

bilitare, lucrări care vor fi  fi -

nalizate până la sfârşitul lu-

nii septembrie.

Peste 100 de şcoli 
nu au autorizaţie 
de funcţionare

Nici la capitolul şcoli au-

torizate din punct de vedere 

sanitar Clujul nu se poate lă-

uda că stă foarte bine. Din ce-

le 677 de obiective şcolare din 

Cluj, care au fost controlate 

de inspectorii Direcţiei de Să-

nătate Publică Cluj, autoriza-

ţie sanitară de funcţionare nu 

au primit decât 555. Alte 122 

de obiective şcolare vor func-

ţiona fără a avea autorizaţie. 

Principalele motive pentru ca-

re nu au fost primit autoriza-

ţii sanitare au fost: lipsa apei 

potabile, grupuri sanitare ne-

conforme sau pentru că uni-

tatea de învăţământ funcţio-

nează în clădiri degradate.

Şcoli neautorizate şi fără apă potabilă

Mai mulţi elevi vor fi  nevoiţi să înveţe în aceleaşi condiții grele ca și în anii trecuți

Cu două săptămâni înainte de începerea şcolii, în multe unităţi de învăţământ din Cluj nu au fost făcute lucrări de igienizare.

Clujana, producătorul de încălţăminte cel mai important din judeţ riscă să rămână fără personal specializat
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Primăria Cluj-Napoca va 

cumpăra, până la sfârşitul 

anului, 40 de autobuze noi 

pentru Compania de 

Transport Public (CTP), iar 

după încheierea acestei 

investiţii vor fi  realizate 

linii directe între cartiere.

Capitalul social al CTP 

Cluj-Napoca a fost majorat cu 

aproximativ 49 milioane lei, 

în ultima şedinţă de Consiliu 

Local. Aceşti bani vor fi  folo-

siţi pentru cumpărarea a 40 de 

autobuze noi. “Suma proveni-

tă din majorarea de capital so-

cial va fi  utilizată de Compa-

nia de Transport Public Cluj-Na-

poca S.A. pentru realizarea 

obiectivului investiţional con-

stând în achiziţionarea a 40 de 

autobuze”, se arată în proiec-

tul de hotărâre.

Autovehiculele noi care vor 

intra în parcul auto al CTP 

Cluj-Napoca ar urma să faci-

liteze realizarea unor legături 

directe între două cartiere din 

municipiu: Grigorescu de Ghe-

orgheni şi Gheorgheni de Zo-

rilor. “Pe măsură ce reuşim să 

achiziţionăm cele 40 de auto-

buze noi, vom introduce aces-

te linii directe pe cartiere”, a 

declarat primarul Emil Boc. 

Propunerea introducerii unor 

linii de autobuz directe între 

cartiere a fost făcută de con-

silierul local PNL, Ioan Bîldea 

în cadrul şedinţei de Consiliu 

Local.

Mijloace de transport noi, 
până la sfârşitul anului

Autobuzele vor fi  furniza-

re de Solaris Bus & Coach 

până la sfârşitul anului. Mij-

loacele de transport în co-

mun sunt autobuze articu-

late, de ultimă generaţie. Pe-

rioada de garanţie a autobu-

zelor este de minim trei ani, 

cu o durată de funcţionare 

de 15 ani. Vor fi  dotate cu 

aer condiţionat, camere vi-

deo pentru a împiedica vio-

lenţele din mijlocul de trans-

port, podea joasă, rampă de 

acces pentru persoane cu 

dizabilităţi, loc pentru foto-

liu rulant, uşi de acces du-

ble pe dreapta cu sistem de 

protecţiei antistrivirea călă-

torilor, panouri luminoase 

pentru informare, sistem de 

numărare a călătorilor, sis-

tem de transmisie a datelor 

la dispecerat, GPS, valida-

toare electronice duale, adi-

că biletul se poate valida în 

interiorul autobuzelor.

Capacitatea unui autobuz 

va fi  de 150 de locuri şi va 

avea o lungime de aproxima-

tiv 18 metri.

Linii directe de autobuz 
între două cartiere 
din Cluj-Napoca

La sediul Companiei de Apă 

Arieş (CAA) a avut loc un 

workshop găzduit de com-

panie în calitate de co-orga-

nizator al evenimentului 

„Management strategic, per-

formanţă şi control în servi-

ciile de apă şi canalizare”.

La workshop au participat 

reprezentanţi ai unor delegaţii 

străine din Franţa şi Ungaria. 

Cristian Matei, directorul gene-

ral al CAA, a prezentat activi-

tatea companiei, proiectele eu-

ropene implementate cu suc-

ces şi planurile de viitor, dar a 

făcut şi propuneri de partene-

riat în vederea accesării în co-

mun a fondurilor europene. Di-

rectorul general al CAA a amin-

tit de succesul de care s-a bu-

curat “pasul I”, aşa cum a fost 

el denumit, al proiectului eu-

ropean de extindere şi reabili-

tare a reţelelor de apă şi canal 

în zona Turda, Câmpia Turzii 

şi localităţile învecinate. Etapa 

a doua a programului este în 

plină derulare.

„Nu vrem să avem un sim-

plu workshop aici, vrem o con-

cretizare pe viitor a acestor par-

teneriate, concretizare a pro-

iectelor ce vor fi  derulate în co-

mun cu partenerii noştri cu mai 

mare experienţă în domeniu. 

Avem multe realizări, am adus 

la Turda sume importante din 

fonduri europene, pentru pri-

ma etapă a proiectului au fost 

79,9 mil. euro, pentru cea de-a 

doua 83 mil. euro, suntem în 

top trei în privinţa accesării fon-

durilor europene. Sperăm ca în 

scurt timp să ajungem la per-

formanţele companiei de apă 

din Angouleme, care sunt ex-

trem de interesante şi compe-

titive.”, a declarat Matei.

Printre planurile de viitor 

ale CAA se numără şi schim-

barea actualelor contoare de 

apă cu altele în sistem elec-

tronic, pentru o mai bună mo-

nitorizare şi pentru reducerea 

pierderilor de apă din reţea.

„Dorim şi suntem în im-

plementare cu o aplicaţie de 

fi nanţare intermediară în va-

loare de 4 milioane de euro, 

prin care vom realiza conto-

rizarea integrală a Turzii, Câm-

piei Turzii şi a celor 10 comu-

ne arondate cu contoare cu 

citire electronică, de mai ma-

re precizie, astfel vom elimi-

na multe nereguli care sunt 

acum”, a precizat Cristian Ma-

tei. Acţiunea se va fi naliza 

anul viitor.  D.D.

Compania de Apă Arieş 
schimbă apometrele 
cu unele electronice

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Autorităţile locale vor 

încheia un contract sepa-

rat pentru asigurarea de 

asistenţă în cazul Buftea 

de Cluj. Aceste servicii 

sunt necesare datorită 

complexităţii proiectului.

Primăria Cluj-Napoca plă-

teşte peste 112.000 lei, fără TVA 

pentru asistenţă tehnică de spe-

cialitate în cazul proiectului pri-

vind construirea Centrului Re-

gional pentru Industrii Creati-

ve, cunoscut sub numele de 

Buftea de Cluj. Potrivit caietu-

lui de sarcini, este necesară în-

cheierea unui contract pentru 

asistenţă tehnică de specialita-

te datorită complexităţii proiec-

tului. Pentru desemnarea fi r-

mei care va furniza aceste ser-

vicii, a fost lansat un anunţ de 

achiziţii publice, iar fi rmele in-

teresate trebuie să depună ofer-

tele până în 3 septembrie.

Durata estimată a contrac-

tului este de 11 luni, repre-

zentând perioada de 10 luni 

rămasă pentru desfăşurarea 

lucrărilor, o lună aferentă pe-

rioadei de recepţie la termi-

narea lucrărilor plus 24 de 

luni, perioada de garanţie acor-

dată lucrărilor.

Lucrări realizate
 de o fi rmă afl ată 
în insolvenţă

Conform caietului de sar-

cini, Centrul Regional pentru 

Industrii Creative ar trebui să 

fi e fi nalizat peste 10 luni. La 

sfârşitul primăverii acestui an, 

erau executate aproximativ un 

sfert din lucrări. Valve Interna-

tional, fi rma care construieşte 

Buftea de Cluj se afl ă acum în 

insolvenţă, dar cu toate aces-

tea a promis autorităţilor loca-

le că va continua proiectul pâ-

nă la fi nal. Valve International 

a câştigat licitaţia cu o ofertă 

de 42 milioane lei, fără TVA.

Finanţarea Buftea de Cluj 

se realizează din fonduri eu-

ropene (50%) şi din bugetul 

local (50%).

Primăria, obişnuită 
să lucreze cu fi rme 
în faliment

Valve International nu es-

te prima fi rmă care a înche-

iat contract cu Primăria 

Cluj-Napoca şi apoi a intrat 

în insolvenţă. Astfel, parkin-

gul de pe Negoiu este con-

struit tot de o fi rmă falimen-

tară: Construdava –Icco Energ 

SRL. Lucrările se desfăşoară 

foarte lent din cauză că fi r-

ma nu mai are muncitori, 

dar cu toate acestea repre-

zentanţii Primăriei Cluj-Na-

poca dau asigurări că şanti-

erul se afl ă în grafi c. Şi par-

kingul de pe strada Fabricii 

a fost ridicat tot de o fi rmă 

afl ată în insolvenţă, Conce-

fa SA din Sibiu. Din cauză 

că fi rma se afl a în insolven-

ţă, lucrările au fost încheia-

te cu întârziere, mai exact la 

doi ani peste expirarea ter-

menului ofi cial.

Asistenţă tehnică 
de 112.000 lei 
pentru Buftea de Cluj
Centrul Regional pentru Industrii Creative, cunoscut sub numele
de Buftea de Cluj este construit de o firmă aflată în insolvenţă. 
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În perioada analizată, rapor-

tul euro/leu a avut o evolu-

ţie mai agitată şi volume de 

tranzacţionare mai mari 

decât cele cu care era obiş-

nuită piaţa în luna august.

Faţă de sfârşitul lui iulie, 

euro s-a depreciat cu 0,14%, 

dolarul american a crescut cu 

peste 1,4% iar francul elveţi-

an s-a apreciat cu circa 0,75%.

Săptămâna a început cu o 

medie de 4,3947 lei, urmată de 

o creştere 4,3964 lei. Şedinţa de 

miercuri a fost una cu volume 

foarte mari de tranzacţionare, în 

care cursul a fost anunţat la 

4,3941 lei, iar cotaţiile au scăzut 

până la un minim de 4,3880 lei.

Ultimele două şedinţe au re-

adus euro pe creştere, astfel că 

media de vineri a fost anunţa-

tă la 4,4126 lei. Deprecierea s-a 

produs după publicarea unor 

date economice negative veni-

te din zona euro şi a agravării 

crizei din Ucraina, tranzacţiile 

realizându-se între un minim 

de 4,3970 şi un maxim de 4,4160 

lei. Seara, pe pieţele internaţi-

onale, leul recupera din tere-

nul pierdut, cotaţiile fi ind de 

4,3950 – 4,3980 lei, în contex-

tul în care investitorii îşi luau 

poziţii de protecţie, astăzi pia-

ţa americană fi ind închisă cu 

ocazia Sărbătorii „Labor Day”.

Cursul dolarului american 

3,3286, la începutul săptămâ-

nii, la 3,3490 lei, la fi nalul ei, 

iar cel al francului elveţian de 

la 3,6344 la 3,6583 lei.

În perioada următoare este 

de aşteptat ca euro să se men-

ţină în culoarul 4,38 – 4,45 lei, 

care s-a conturat de la jumăta-

tea lui martie. La această evo-

luţie vor contribui cererea de 

titluri de stat în lei, care oferă 

randamente mult mai mari de-

cât cele din zona euro cât şi in-

trările de fonduri europene.

Trebuie menţionat faptul 

că faţă de fi nalul anului tre-

cut leul s-a apreciat faţă de 

euro cu circa două procente, 

fi ind singura din regiune ca-

re a avut o astfel de evoluţie, 

în timp ce zlotul a pierdut 1% 

iar forintul aproape 5,5%.

Perechea euro/dolar şi-a 

continuat evoluţia descenden-

tă, care a început în prima 

parte a lunii mai, coborând 

de la 1,3214, la începutul săp-

tămânii, la 1,3133 dolari, la 

fi nalul ei, cea mai scăzută co-

taţie a ultimelor 12 luni.

Scăderea de vineri a fost pro-

vocată de publicarea estimări-

lor Eurostat privind infl aţia anu-

ală din zona euro, care s-a situ-

at în august la 0,3%, minimul 

ultimilor aproape cinci ani, ca-

re se afl ă mult sub ţinta BCE. 

În acelaşi timp, în SUA s-a anun-

ţat o creştere economică de 4,2% 

în trimestrul al doilea, care a 

depăşit estimările iniţiale de 4%.

Aceste date au readus în aten-

ţia investitorilor posibilitatea ca 

BCE să declanşeze un program 

masiv de injecţii de lichiditate 

în piaţă, pentru a stimula eco-

nomia zonei. O astfel de măsu-

ră ar avea ca efect deprecierea 

monedei unice, evoluţie dorită 

de majoritatea statelor, cu ex-

cepţia Germaniei, care are un 

excedent comercial uriaş.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro s-a tranzacţionat 

pentru scadenţa de luna aceas-

ta la 1,3135 – 1,3204, pe de-

cembrie la 1,314 – 1,32, pe 

martie la 1,3188 – 1,32, re-

spectiv la 1,319 dolari pentru 

iunie viitor. Uncia de aur, cu 

scadenţa octombrie, a fl uctu-

at între 1.286 şi 1.293 dolari.

Analiza cuprinde perioada 

25 – 29 august.  R.G.

Volatilitate mai mare a cursului euro
Compania Friesland 

Campina România a anun-

ţat că va redeschide fabri-

ca de la Ţaga, unde se pro-

ducea, de zeci de ani, 

brânza de Năsal.

Redeschiderea fabricii es-

te posibilă în urma unui par-

teneriat cu un cluster clujean 

din domeniul agroindustrial. 

Astfel, societăţii Fabrica de 

Brânzeturi Trasilvania i s-a 

oferit dreptul de a opera fa-

brica de brânză din comuna 

clujeană Ţaga. Asociatul ma-

joritar al societăţii este Agro-

Transilvania Cluster, care are 

ca partener asociat Coopera-

tiva Agricolă Someş Arieş.

Pentru a implementa un 

model de afaceri sustenabil, 

acordul prevede producţia 

Brânzei de Năsal, sub bran-

dul Napolact, dar şi a altor ti-

puri de brânzeturi, sub bran-

durile proprii ale AgroTransil-

vania Cluster.

„Suntem extrem de bucu-

roşi că am reuşit, prin aceas-

tă soluţie inedită de busine-

ss, să reluăm activitatea în fa-

brica de la Ţaga, o unitate-uni-

cat în Ardeal. În momentul în 

care am anunţat intrarea în 

conservare a unităţii de la Ta-

ga, consumatorii, dar şi alți 

membri ai comunităţilor lo-

cale ne-au trimis numeroase 

mesaje prin care îşi exprimau 

regretul ca nu vor mai putea 

cumpăra Brânza de Năsal. 

Suntem mulţumiţi că Năsal 

Napolact va fi , în curând, dis-

ponibilă din nou pe piaţă. Ne 

aşteptăm ca producţia să fi e 

reluată în câteva luni”, a de-

clarat Cornel Cărămizaru, di-

rector de vânzări Friesland-

Campina România.

Napolact este unul dintre 

cele mai cunoscute branduri 

ale Clujului. În prezent acţio-

narul majoritar este compa-

nia olandeză Friesland Cam-

pina, care anul trecut a renun-

ţat la producerea brânzei de 

Năsal.

Fabrica de Brânzeturi Tran-

silvania a fost înfi inţată de 

AgroTransilvania Cluster, aso-

ciat majoritar, în parteneriat 

cu Cooperativa Agricolă So-

meş Arieş. AgroTransilvania 

Cluster este o structură for-

mată din agenţi economici, 

entităţi de cercetare, instituţii 

şi catalizatori ai sectorului 

agroindustrial transilvănean, 

iar partenerul său în Fabrica 

de Brânzeturi Transilvania es-

te o cooperativă formată din 

peste 50 de ferme, care cresc 

împreună peste 2.000 de vaci 

de lapte. Legenda spune că 

reţeta brânzei de Năsal a fost 

descoperită dintr-o întâmpla-

re de nişte săteni din zona sa-

tului Ţaga. Aceştia au furat 

din brânza bogatului boier 

Macavei, un important pro-

ducător local, şi au ascuns-o 

într-o grotă, unde au lăsat-o 

o vreme. Brânza a prins ast-

fel un strat de mucegai, care 

i-a conferit un gust deosebit.

O soluţie inedită de business 
readuce pe rafturi brânza de Năsal

Firma „First Exit Group” 

SRL a fost închisă defi ni-

tiv de Autoritatea 

Naţională pentru Protecţia 

Consumatorilor şi a primit 

o amendă de 25.000 lei.

„First Exit Group” SRL, cu 

sediul social în Cluj-Napoca 

şi punct de lucru în Timişoa-

ra, oferea împrumuturi cu toa-

te că nu era autorizată pen-

tru acest tip de activitate, se 

arată într-un comunicat al Au-

torităţii Naţionale pentru Pro-

tecţia Consumatorilor (ANPC), 

în care se menţionează că fi r-

ma a fost închisă defi nitiv.

Plăteau rate înainte să 
primească împrumutul

Mai mulţi clujeni au făcut 

reclamaţii la Comisariatul Re-

gional pentru Protecţia Con-

sumatorilor (CRPC) Cluj du-

pă ce au fost înşelaţi de fi rma 

„First Exit Group”. Modul de 

operare al fi rmei era similar 

„roţii ţigăneşti”: aceasta pro-

mitea împrumuturi, având în 

vizor mai ales clienţi vulne-

rabili, şi le solicita acestora să 

plătească rate înainte de a le 

acorda efectiv banii solicitaţi.

Astfel, potrivit inspectori-

lor ANPC, împrumuturile erau 

acordate în cel mai fericit caz 

abia după o anumită perioa-

dă de timp şi doar dacă cli-

enţii intrau în prealabil într-o 

schemă piramidală prin achi-

tarea unor sume lunare de 

bani.

„În urma cercetărilor s-a 

constatat că respectivul ope-

rator economic încălca pre-

vederile legale privind pro-

tecţia consumatorilor, prin 

acordarea de împrumuturi 

prin aşa-zise contracte de 

mandat care nu ofereau in-

formaţii simple şi uşor de în-

ţeles determinând să se ia o 

decizie în necunoştinţă de ca-

uză, afectându-le astfel inte-

resele economice”, se arată 

în informarea ANPC.

Un astfel de caz, relatat de 

presa locală, este cel al unei 

pensionare din Cluj care a do-

rit să împrumute 15.000 de lei 

prin „First Exist Group”. Repre-

zentanţii fi rmei au anunţat-o 

că creditul îi va fi  acordat, cu 

menţiunea că are de plătit o ta-

xă de 480 de lei şi o primă ra-

tă de 250 de lei. Ulterior, feme-

ia a fost anunţată că dacă do-

reşte să aibă şanse mai mari să 

primească într-adevăr împru-

mutul, trebuie să achite cât mai 

multe rate înainte de asta.

Vizau clienţi 
cu venituri mici

De altfel, se pare că fi rma 

urmărea în special atragerea 

unor clienţi vulnerabili din 

punct de vedere economic, 

cum este şi cazul pensionarei 

trase în piept.

„Din materialele promoţio-

nale, utilizate de operatorul eco-

nomic, s-a observat că acesta se 

orienta spre atragerea consuma-

torilor vulnerabili, cu venituri 

scăzute, chiar şi cu credite la 

operatorii fi nanciari-bancari. 

Astfel putem considera că aces-

ta nu urmărea ajutorarea con-

sumatorilor, deoarece informa-

ţiile oferite sunt neclare, nein-

teligibile, ambigue astfel consu-

matorul mediu fi ind determinat 

sau susceptibil determinat să ia 

o decizie de tranzacţionare pe 

care altfel nu ar fi  luat-o. În acest 

sens, sfătuim consumatorii să 

fi e extrem de atenţi, să nu în-

cheie nici un fel de contract de 

împrumut fără a se informa, în 

prealabil, asupra tuturor condi-

ţiilor contractuale şi să nu se la-

se atraşi în capcane, precum 

ofertele mult prea avantajoase 

pentru ei”, a declarat Marius 

Dunca, preşedintele ANPC.

CRPC Cluj a dispus sanc-

ţionarea operatorului econo-

mic cu amendă în valoare de 

25.000 lei şi închiderea defi -

nitivă, precum şi informarea 

IGPR SIF care a dispus întoc-

mirea unui dosar penal.

Autoritatea trage încă un 

semnal de alarmă şi a anun-

ţat că CJPC Timiş a constatat 

prezenţa pe piaţă a unui ope-

rator economic similar (SC Sa-

turnus Finance SRL), care are 

aceiaşi administratori ca şi SC 

First Exit Group SRL. În ulti-

mele trei luni, CJPC Timiş a 

amendat fi rma cu 135.000 lei, 

în total, şi a dispus măsura 

complementară de încetare a 

practicii, fi ind sesizate şi ce-

lelalte instituţii abilitate ale 

statului.

Un an de viaţă, datorii 
de 283.000 de lei

Firma „First Exit Group” SRL 

a fost înfi inţată în iulie 2013 iar 

de atunci până în prezent a re-

uşit să adune restanţe de sute 

de mii de lei la bugetul de stat. 

Potrivit risco.ro, fi rma a rapor-

tat anul trecut o cifră de afa-

ceri de 462.000 de lei, având 

12 angajaţi, iar profi tul net a 

fost de 42.757 lei. Datoriile fi r-

mei la sfârşitul anului trecut 

erau de circa 283.619 lei.

O firmă care funcţiona pe principiul 
„roţii ţigăneşti” a fost închisă

 Firma promitea împrumuturi şi le solicita clienților să plătească rate înainte de a le acorda efectiv banii solicitaţi

Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au închis definitiv un operator economic din Cluj-Napoca 
din cauză că percepea rate clienţilor fără să le acorde efectiv şi împrumutul. 

PIAŢA VALUTARĂ
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Fostul premier Emil Boc a 

declarat, la sfârşitul săp-

tămânii trecute, că va face 

„tot ce îi stă în putinţă“, 

cu cât poate şi cu ce ştie, 

să sprijine candidatura 

Elenei Udrea la preziden-

ţiale, considerând că 

aceasta poate să îl învin-

gă pe Victor Ponta şi să 

trimită PSD în opoziţie.

Boc a declarat, la Primăria 

Turda, după ceremonia de des-

chidere a Zilelor Turzii, la ca-

re a participat alături de Ele-

na Udrea, că aceasta este „omul 

potrivit la locul potrivit“.

„În această campanie, aşa 

cum am spus din primul mo-

ment, voi face tot ce îmi stă 

în putinţă, cu cât pot şi cu ce 

ştiu, să sprijin candidatura 

Elenei Udrea, pentru că apre-

ciez că este omul potrivit la 

locul potrivit. Un om care are 

expertiză în ceea ce înseam-

nă administraţia naţională, un 

om care a dovedit în practi-

că, prin rezultate, că ce a spus 

a făcut, un om care se ţine de 

cuvânt şi care poate să îl ba-

tă pe Ponta. Această campa-

nie are nevoie de un adversar 

redutabil la adresa lui Ponta 

pentru ca PSD să rămână la 

nivel de instituţie prezidenţi-

ală în opoziţie şi în opoziţie 

după ianuarie 2015, după câş-

tigarea de către Udrea a ale-

gerilor prezidenţiale“, a spus 

Boc, citat de Mediafax.

El a adăugat că merge pe 

mâna Elenei Udrea, care a fost 

ministru în guvernul pe care 

l-a condus, pentru că ştie ce 

poate şi ce face.

PMP, un proiect 
început împreună

La rândul său, Elena Udrea 

a afi rmat că unul dintre cele 

mai importante momente a 

fost cel în care Boc şi-a expri-

mat susţinerea pentru candi-

datura sa.

„Este un proiect în care de 

la început am fost împreună 

şi am rămas împreună şi acum. 

Domnul Boc se implică activ 

în campania mea, este un spri-

jin care înseamnă acţiuni con-

crete, nu doar declaraţii, şi 

contează foarte mult că Emil 

Boc este alături de mine în 

această confruntare electora-

lă, cea mai mare din următo-

rii zece ani în România“, a 

completat Elena Udrea.

Întrebată dacă i-ar plăcea 

să îl vadă pe Boc în PMP, Ele-

na Udrea a spus că este, ori-

cum, în echipă cu fostul pre-

mier, indiferent în ce partide 

se afl ă în acest moment.

La ceremonia de deschide-

re a Zilelor Turzii au fost pre-

zenţi şi ministrul delegat pen-

tru Dialog Social, Aurelia Cris-

tea, europarlamentarul PDL 

Daniel Buda, deputaţii Adri-

an Gurzău, (PMP), Vicenţiu 

Irimie şi Ioan Moldovan (PC).

Boc va face „tot ce poate“ 
pentru a o sprijini 
pe Udrea la preşedinţie

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Chiar dacă preşedintele 

Traian Băsescu şi premie-

rul Victor Ponta sunt con-

stant în confl ict, ambii 

sunt de acord că Dacian 

Cioloş, comisarul european 

pentru Agricultură, ar tre-

bui să mai candideze pen-

tru un mandat. Totuşi, se 

pare că mai există o nomi-

nalizare, făcută de premie-

rul Ponta, pentru postul de 

comisar european.

Este vorba despre social de-

mocrata Corina Creţu, în pre-

zent vicepreşedinte ale Parla-

mentului European şi fost vi-

cepreşedinte pentru egalitatea 

de gen al Grupului Socialist 

din Parlamentul European. No-

minalizarea unei femei creşte 

şansele României de a obţine 

un portofoliu important, posi-

bil unul privind egalitatea de 

gen. Astfel, Creţu este foarte 

aproape de a deveni comisar 

european, cu toate că CV-ul 

nu o recomandă. Preşedintele 

Traian Băsescu a afl at de la 

Consiliul Europei şi Ponta a 

confi rmat la Bucureşti că este 

vorba despre o femeie, dar în 

aprilie, mai multe surse, prin-

tre care şi europarlamentarul 

Cristian Preda vorbeau despre 

intenţia PSD de a o nominali-

za pe Corina Creţu.

Social-democrata a fost foar-

te activă pe domeniul egalită-

ţii de şanse şi gen, fi ind vice-

preşedine pentru egalitatea de 

gen al Grupului Socialist din 

PE. Doar aşa s-ar putea expli-

ca declaraţia lui Ponta referi-

toare la faptul că i s-ar fi  ce-

rut nominalizarea unei femei.

Viziuni înguste

CV-ul Corinei Creţu nu ara-

tă deloc bine când vine vorba 

de egalitatea de gen, mult pro-

movată de europarlamentarul 

PSD, de-a lungul timpului. Cre-

ţu pare să aibă viziuni destul 

de înguste în acest sens. În-

tr-un interviu acordat la sfâr-

şitul anului 2009, revistei „Tan-

go“, europarlamentarul avea 

un punct de vedere cel puţin 

tradiţionalist, vorbind despre 

raportul dintre o femeie şi un 

bărbat şi despre familie: „Da-

că pui un bărbat să aleagă în-

tre două femei, rămâne cu cea 

care înghite mai mult. Ei aş-

teaptă lucruri diferite decât 

noi, vor o nevastă în sensul 

cel mai clasic al cuvântului, 

aşteaptă linişte în casă, nu sunt 

neapărat tentaţi să fi e acea fl a-

cără după care tânjim noi în 

căsnicie, pentru că ei o pot gă-

si foarte uşor în altă parte (…)“.

Cum l-a „şifonat“ 
Creţu pe Colin Powell

Creţu nu se poate lăuda nici 

la capitolul etică. Recent, ea a 

reuşit să compromită morali-

tatea unui înalt diplomat ame-

rican. În urmă cu exact un an, 

o presupusă legătură amoroa-

să între fostul secretar de stat 

al SUA Colin Powell şi euro-

parlamentarul Corina Creţu a 

ajuns pe prima pagină a pre-

sei americane. Celebrul hack-

er Guccifer a postat o cores-

pondenţă prin e-mail purtată 

între Colin Powell şi europar-

lamentarul PSD Corina Creţu.

În acele e-mailuri, Creţu îl 

numea pe Powell, „dragostea 

vieţii mele“, sugerând că scrie 

despre o poveste de dragoste 

mai veche, potrivit TheSmo-

kingGun.com. Scandalul iscat 

în jurul acestui subiect l-a pus 

într-o lumină foarte proastă 

pe demnitarul american, a că-

rui moralitate a fost astfel pu-

să la îndoială, după o căsăto-

rie de 50 de ani.

Pe de altă parte însă, pen-

tru Corina Creţu incidentul de 

anul trecut a fost benefi c, adu-

cându-i notorietate şi o mai 

mare vizibilitate înainte de 

alegerile europarlamentare din 

primăvară.

Un comisar european 
compromis

Corina Crețu a fost foarte activă pe domeniul egalităţii de şanse şi gen

În Comisia Europeană este 
nevoie de mai multe fe-
mei, astfel încât executivul 
european să poată trece 
de votul Parlamentului 
European. Pe de altă par-
te, nominalizarea unei fe-
mei crește șansele 
României de a obține un 
portofoliu important și i-ar 
fi  pe plac lui Jean-Claude 
Juncker, din moment ce 
prea puţine femei sunt 
propuse în funcţia de co-
misari europeni. 

Comisia în exerciţiu numă-
ră nouă femei din cei 27 
de comisari. Președintele 
Parlamentului European, 
social-democratul german 
Martin Schulz, a avertizat 
că, dacă noua Comisie va 
avea mai puţine femei de-
cât în prezent, nu va obţi-
ne majoritatea cerută pen-
tru învestitură. În acest 
caz, președintele Comisiei 
Europene Jean-Claude 
Juncker ar fi  constrâns să 
își modifi ce echipa. 

Reglări de gen pe 
seama României

Europarlamentarul PSD Corina Creţu are şanse mari 
să ocupe un post de comisar european. 



luni, 1 septembrie 2014 social.monitorulcj.ro 7

Tehnica investigaţiei medi-

cale cu ajutorul ecografu-

lui se revoluţionează con-

stant. Acum, tehnologia 5D 

FRV™ dezvoltată de 

Samsung oferă medicilor şi 

părinţilor şansa de a vedea 

trăsăturile faciale ale fătu-

lui cu maximă claritate.

Ecografi a îşi are începutu-

rile în tehnicile de navigaţie, 

din timpul celui de al doilea 

război mondial, unde sona-

rul (Sound Navigation and 

Ranging) era folosit pentru a 

determina distanţele sub apă. 

Astfel, investigaţiile cu pri-

mele ecografe se realizau prin 

emiterea unei unde ultraso-

nice prin apă şi aşteptarea 

răspunsului refl ectat de un 

posibil obstacol afl at în calea 

acesteia.

Treptat, de la imagini în for-

mat 2D, 3D sau 4D s-a trecut 

la generaţia 5D, care reprezin-

tă un salt important în dome-

niul obstetrică-ginecologie.

„Ce reprezintă însă 5D în 

ecografi e? 2D este o imagine 

în alb-negru şi în timp real. 3D 

permite observarea tridimen-

sională a fătului într-o imagi-

ne statică. 4D adaugă încă o 

dimensiune, timpul, şi astfel 

se pot vedea mişcările feţei şi 

ale membrelor fătului. Ecogra-

ful UGEO WS80A dezvoltat de 

Samsung şi care utilizează teh-

nologia 5D oferă o dimensiu-

ne suplimentară ce este dată 

de deosebita acurateţe a deta-

liilor”, precizează Marian Stroe, 

manager al companiei Dan-

son, distribuitor ofi cial în Ro-

mânia al companiei Samsung 

Medison pentru ecografe.

Ecografele Samsung, dis-

tribuite în România de Dan-

son, companie fondată în anul 

1993, acoperă o întreagă ga-

mă de aplicaţii: cardiologie, 

endocrinologie, fertilitate, 

musculoscheletal, neurologie, 

obstetrică-ginecologie, pedia-

trie, radiologie şi urologie.

WS80A se adaugă modele-

lor lansate anterior de către 

fi rma Danson, A30 şi H60, 

formând o familie deja cunos-

cută de ecografe 3D/4D.

Prin intermediul ecogra-

fului dotat cu tehnologia 5D 

FRV™, mama va avea o ve-

dere reală a copilului, a stă-

rii şi mişcărilor fătului. Aceas-

tă tehnologie îi va permite 

să îşi cunoască mai bine co-

pilul chiar înainte de a se 

naşte

„Samsung şi-a folosit toto-

dată expertiza pe care o deţi-

ne în domeniul tehnologiei co-

municării, oferind o integrare 

superioară a produselor sale. 

Astfel, mămicile vor putea des-

cărca imaginile rezultate din-

tr-o ecografi e realizată cu UGEO 

WS80A direct pe smartphone 

sau pe tabletă, utilizând o apli-

caţie numită «Hello Mom», 

aplicaţie care rulează pe siste-

mul de operare Android”, a 

adăugat Marian Stroe.

Tehnologia 5D revoluționează ecografia

Chirurgul Adrian Molnar, 

directorul medical al 

Institutului Inimii 

„Niculae Stăncioiu” şi 

managerul interimar, a 

dezvăluit, pentru 

Agerpres, că unitatea 

medicală pe care o condu-

ce a fost construită ca 

bloc de garsoniere şi că 

tot aşa a fi gurat în acte 

până de curând.

„Construcţia la clădire a 

fost începută în 1985. Era un 

ordin dat de Ceauşescu cum 

că nu se construiesc spitale. 

În România nu era voie să se 

construiască spitale. S-au con-

struit diferite clădiri, ale PCR, 

dar spitale nu. Aici, la nivel 

local, venise Stăncioiu (prof. 

dr. Niculae Stăncioiu – n.r.), 

care plecase din Cluj la Bucu-

reşti şi s-a întors în Cluj ca şi 

conferenţiar, după ce a lucrat 

la Elias. Elias, spitalul PCR 

etc... Acolo şi-a făcut o mul-

ţime de prieteni, pile, oameni 

la care să apeleze. A fost un 

tip extraordinar, genial ca ma-

nager, ştia să-şi vândă marfa 

ca nimeni altul. El a avut vi-

ziunea să facă o clinică de 

chirurgie cardiacă în Cluj. A 

spus că există la Târgu Mureş 

şi Bucureşti, trebuie să se fa-

că şi în Cluj. Atunci directoa-

rea Direcţiei Sanitare era doam-

na dr. Banu şi apoi doamna 

dr. Albu, amândouă femei cu 

viziune şi foarte prompte, fă-

ră prea mare frică de Bucu-

reşti. Cu acestea şi cu cei de 

la judeţeana de partid, Stăn-

cioiu a construit această cli-

nică, care în acte a fi gurat pâ-

nă nu demult ca bloc de gar-

soniere pentru rezidenţii de 

medicină din Cluj”, a expli-

cat Adrian Molnar.

Compartimentări 
şi soluţii inedite

Chiar şi în prezent saloa-

nele Institutului Inimii sunt 

compartimentate la fel ca gar-

sonierele.

„Deci, a început ca bloc de 

garsoniere. Şi dacă te uiţi pe 

secţie, saloanele noastre sunt 

aşa: salon de trei paturi şi sa-

lon de un pat şi cu baie în 

mijloc. Salonul de trei paturi 

era sufrageria garsonierei, cea-

laltă era bucătăria şi în mij-

loc era baia cu un mic holi-

şor”, precizează medicul clu-

jean.

Problema a fost însă că era 

nevoie şi de alte tipuri de com-

partimentări, mai mari, pen-

tru sălile de operaţie, pentru 

cele de reanimare, iar spaţiul 

destinat unei garsoniere nu 

era sufi cient. Dar cei implicaţi 

în proiect au găsit o soluţie.

„Ca garsoniere au fost eta-

jele 1, 2 şi 3, care sunt saloa-

nele cu paturi la noi – avem 

60 de paturi pe chirurgie. Pe 

urmă sunt etajele 4, 5 şi 6, 

dar care nu mai puteau fi gu-

ra ca garsoniere, pentru că la 

etajul 4 avem sală de opera-

ţie şi reanimare, care sunt spa-

ţii mari, etajul 5 este numai 

reanimare, iar etajul 6 e bloc 

operator. La aceste etaje nu 

mai putea fi  împărţirea de la 

garsoniere şi atunci în acte au 

fi gurat ca spaţii tehnice pen-

tru cei care repară aparatură 

medicală, hale. Aşa fi gurează 

în schema originală a acestui 

bloc. Iar aici, jos, fi gurează ca 

parte administrativă, birouri 

etc”, explică Adrian Molnar.

La Bucureşti 
nici nu s-a auzit

Chirurgul îşi aminteşte de 

anii de început ai unităţii me-

dicale, când cu mâna cu care 

opera pe cord deschis curăţa 

cu lama vopseaua de pe gea-

muri.

„Clădirea era destinată de 

la început să devină spital, dar 

nu putea fi gura în acte aşa, 

pentru că Elena Ceauşescu nu 

accepta aşa ceva, nu semna. 

N-a venit nimeni în control, 

iar aici la nivel local eram aco-

periţi din toate punctele de ve-

dere, nimeni n-a şoptit. Şi, cul-

mea, nici nu s-a auzit. În '85 

s-a început construcţia acestui 

bloc. Eu am venit aici în ianu-

arie '91. Blocul încă era cu mo-

loz în jur, nu exista nimic ca 

dotare în interior. Curăţam de 

vopsea geamurile cu lama. Aşa 

am venit eu aici, am fost pri-

mii patru rezidenţi de chirur-

gie cardiacă în Cluj. Profeso-

rul Bârsan nu venise încă, iar 

actualul conferenţiar Scridon 

era la specializare în Franţa. 

Noi am deschis această clini-

că, cu doctorul Giurgea, care 

a fost aici şef de lucrări, şi am 

făcut primele operaţii de chi-

rurgie vasculară, nu de chirur-

gie cardiacă. Chirurgie cardia-

că am făcut prima dată în no-

iembrie 1991, când a venit pro-

fesorul Bârsan de la Bucureşti 

şi, după o lună, după ce am 

pregătit tot, am făcut prima 

operaţie cardiacă în clinică, o 

protezare mitrală”, povesteşte 

Adrian Molnar.

Performanţe da, bani nu

Institutul Inimii „Niculae 

Stăncioiu” este competitiv 

chiar la nivel european şi de-

ţine câteva premiere pentru 

România. În unitatea medica-

lă clujeană a fost înfi inţată 

prima secţie de chirurgie pe-

diatrică în domeniu, s-au fă-

cut primele operaţii pe nou 

născuţi, s-a operat prima trans-

poziţie de mari vase cu paci-

ent care a supravieţuit. De 

asemenea, la adulţi a fost fă-

cută prima revascularizare co-

ronariană pe cord bătând, adi-

că fără oprirea inimii. Până 

acum, la Institutul Inimii au 

fost făcute deja două-trei mii 

de astfel de operaţii coronari-

ene pe cord bătând, fi ind pe 

primul loc în ţară şi chiar în 

topul european.

Dar cu toate performanţe-

le sale, Institutul Inimii nu es-

te dotat la un nivel corespun-

zător şi pentru că banii pri-

miţi de la buget sunt limitaţi, 

dr. Adrian Molnar a avut ide-

ea să recurgă chiar la baluri 

caritabile. Anul trecut, în ur-

ma balului caritabil au fost 

adunaţi 25.000 de euro, dar 

Adrian Molnar nu se lasă şi 

vrea să organizeze balul anu-

al, precum şi alte astfel de ac-

ţiuni, deoarece suma necesa-

ră pentru aparatura de care 

are nevoie Institutul Inimii es-

te mult mai mare, de peste 

1,5 milioane de euro.

Bloc de garsoniere, devenit vârf 
al chirurgiei cardiovasculare în Europa
Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” din Cluj-Napoca a fost construit ilegal ca unitate medicală pe vremea lui Ceaușescu.

Adrian Molnar, 57 de ani, a absolvit medicina la Cluj, în 
1983, și s-a specializat în chirurgie cardiovasculară, cu mul-
tiple stagii la mai multe clinici din SUA, Anglia, Italia, 
Germania, Olanda, Belgia etc. Este cercetător principal din 
1996, a fost șeful colectivului de cercetători de la Institutul 
Inimii, este șef de lucrări la Universitatea de Medicină și 
Farmacie din 2005, iar din 2013 este directorul medical al 
institutului, an din care a preluat, ca interimar, și funcţia de 
manager. Este membru în mai multe societăţi știinţifi ce și 
profesionale din ţară și străinătate. Ca hobby principal – do-
meniu în care la 14 ani ar fi  vrut să profeseze – este foto-
grafi a, pentru care a fost premiat la mai multe concursuri 
naţionale.

CV Adrian Molnar
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0747-700044. (3.4)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 ca-
mere + hol + cămară + curte în su-
pr. de 500 mp. Inf. și relații supli-
mentare la tel. 0755-568802. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (3.7)

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (5.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 0751-
044086. (6.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (5.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 
asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 
Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (7.9)

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren pentru construcţii, 
în supr. de 1066 mp, pe str. Câm-
pului 36 și teren în supr. de 3000 
mp și 7500 mp, pe str. Câmpului 
364. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ 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, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
tip vilă, în zona Sigma Center (Zo-
rilor), utilat și mobilat, pentru pre-
tenţioși. Inf. suplimentare la tel. 
0364-115774. (2.9)

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ultra-
central, renovat recent, zona P-ţa 
Mihai Viteazul, geamuri la stradă, 
curte interioară, contorizat, C.T., 

cheltuieli mici, pretabil pentru ca-
binete, sediu fi rmă, depozit sau lo-
cuit. Tel. 0764-471829. (7.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi ni-
sat, toate utilităţil, acces direct 
din șosea principală, posibilităţi 
de parcare în curte, pretabil pen-
tru birouri, magazin, depozit, IT, 
dispecerat, etc. Inf. suplimenatre 
la tel. 0728-976723. (6.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 3 
camere + hol + cămară + curte în 
supr. de 500 mp, cu garsonieră în 
Cluj + diferenţă. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. (5.7)

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. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-

denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (7.7)

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (6.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând moped ACTIV, marca 
First-Bike, cu motor de 50 cmc, în 
patru timpi, cu partu viteze, puţin 
rulat și cască moto, nouă, nr. 56. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (7.9)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină. 
Inf. la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (7.9)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, an 
de fabricaţie 2007, ITP 2015, die-
sel, culoare albastru, la bord 
129000 km, unic proprietar, taxa 
de mediu plătită, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, benzi-
nă, an de fabricaţie 2007, culoare 
argintiu, în loc. Bistriţa. Inf. supli-
mentare la tel. 0743-433704 sau 
0748-914032. (7.7)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria şi vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

MOBILIER

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (3.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă nouă, culoare na-
tur, canapea extensibilă, nou ta-
piţată. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (5.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (6.7)

¤ Vând corpuri bonanza. Sunaţi 
al tel. 0744-763157. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, rămase în urma desfi nţă-
rii unui atelier mecanic, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc. Rog seriozitate. Inf. 
la tel. 0743-330440. (3.7)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (6.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (7.9)

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 
farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
40 m cablu coaxial, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecomenzi. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (6.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (7.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

DIVERSE

¤ Vând URGENT 15 blugi, de toate cu-
lorile și mărimile, la preţul de 5 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (3.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Saylor”, 
de 3 persoane, cu fund rigid “Tego”, 
vâsle, scaune gonfl abile, vestă de 
salvare; motor electric “Savylor”, 
nou; acumulator “Marine” de 80 
AM, pachet 300 euro fi x; 2 beţe te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m -15-15 
gr din două părţi; “Shimano” și unu 
de 3 m – 40-80 gr, din două părţi 
“Silstar”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 30 
RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând răcitor de lapte 400 l, 
preţ 10 RON. Inf. la tel. 
0747-700044. (4.7)

¤ Vând moară pentru grâu. Rela-
ţii la tell 0740-240238. (5.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (5.7)

¤ Vând scule pentru lăcătușerie, 
chei, burghie, rulmenţi, tapet. Su-
naţi la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (6.7)

DONAŢII

¤ Donez fân din grădină, gata 
cosit în Cluj, cart. Zorilor. Inf. 
suplimentare la tel. 
0721-356827. (1.7)

LICITAȚII

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI

organizează la sediul acesteia, 
în dată de vineri, 12.09.2014 
ora 12.00, licitaţie publică 
deschisă pentru vânzarea masei 
luminoase din partidă: 409 
Pârâul Peşterii cu un volum 
brut de 196 mc preţul de 
pornire a licitaţiei: 100 lei/mc, 
treaptă de licitare 5 lei şi 
partida 438 Pârâul Crucii, cu 
un volum brut de 268 mc, preţul 
de pornire a licitaţiei: 100 lei/
mc, treaptă de licitare 5 lei

Oferta de preţ se face în plic închis.

Actele necesare și condiţiile de 
participare sunt trecute în 
caietul de sarcini.

Relaţii suplimentare la sediul 
primăriei, tel. 0264-255.010. (1.1)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.
Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.

Condiţii: absolvenţi de jurnalism.
Experinţa în domeniu constituie un avantaj, 
dar nu este o condiţie obligatorie.
CV-urile se trimit prin e-mail, 
pe adresa office@monitorulcj.ro
Numai persoanele selectate vor fi contactate 
pentru interviu.

Monitorul de Cluj angajează

REPORTERI
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ANUNȚ PUBLIC

CREŢU ANA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare în vederea obţinerii 
avizului de mediu, conform H.G. 1076/2004, pentru 
ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, PISCINĂ ACOPERITĂ, situat în 
BELIȘ NR. 105, Jud. CLUJ.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, începând cu data 
de.28.08.2014, între orele 09-14. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 16.09.2014, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-
412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro în zilele de 
luni-vineri, între orele 9,00-14,00.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 În grădina Danei (2011, 
emis. culinară) (reluare)
13:00 Germana...la 1
(emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 39-40)
18:10 Vreau să fi u sănătos 
(2013, emis. mag.)
18:40 România în 5 minute 
(doc.) (reluare)
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reluare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. in-
fo.) (live)
22:10 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
22:15 Biziday (2013, talk show)
23:00 Starea naţiei (reluare)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Bean (engl.-sua, 1997, 
com.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4785)
15:00 Ingredientele dragostei 
(engl., 2006, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Solomon Kane 
(fra.-ceh.-engl., 2009, avent. f)
22:30 Știrile Pro TV

23:05 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, epi-
sodul 1)

KANAL D

13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Pastila de râs - Medica-
ment fără efecte secundare 
(2011, divertisment) (reluare)
17:15 Deschide Camera Comori-
lor (2014, quiz) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
1:45 Trădarea (tur., 2010, s. dr.) 

ACASĂ TV

13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 

TRANSILVANIA

13:30 Liga I: FC Ceahlăul Piatra 
Neamţ - CS Concordia Chiajna 
(emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
18:30 Liga I: FC Oţelul Galaţi - 
FC Rapid București (emis. sport) 
20:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
21:00 Cinema Live (2013, emis. 
mag.) (reluare)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Sinteza etapei (emis. 
sport) (reluare)
23:00 Enfusion

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără 
limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:

-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro
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Un proiect de salvare a 

păşunilor cu arbori se va 

derula, în premieră naţio-

nală, în 16 judeţe, printre 

care şi Cluj şi va fi  fi nan-

ţat de Comisia Europeană 

cu peste 300.000 de euro. 

Proiectul se va desfăşura 

pe o perioadă de un an şi cu-

prinde 16 agenţii de protecţia 

mediului care îşi desfăşoară 

activitatea în zona montană 

a României, vizate fi ind jude-

ţele Alba, Bacău, Bistriţa, Bra-

şov, Buzău, Caraş-Severin, 

Cluj, Covasna, Gorj, Harghi-

ta, Hunedoara, Mureş, Neamţ, 

Sibiu, Suceava şi Vrancea. Po-

trivit Mediafax, Tanczos Bar-

na, secretarul Comisiei pen-

tru Agricultură din Senat a de-

clarat că elementul de unici-

tate al proiectului constă în 

aducerea în dezbaterea publi-

că a noţiunii de pajişte cu ar-

bori, o formă de organizare şi 

administrare a păşunilor care 

datează în Transilvania de 

aproximativ 300 de ani, fi ind 

una dintre formele "cele mai 

raţionale" de organizare a te-

renului agricol.

Comisarul general adjunct 

al Gărzii Naţionale de Mediu, 

Szep Robert, a afi rmat că pro-

iectul, intitulat PACINFO, are 

un rol major în conştientiza-

rea populaţiei din zonele de 

păşuni cu arbori că acest tip 

de peisaj reprezintă "o valoa-

re naţională, chiar de patri-

moniu" şi că, acolo unde au 

dispărut, acestea trebuie refă-

cute. Proiectul a fost depus la 

Bruxelles şi este fi nanţat cu 

306.000 de euro de Comisia 

Europeană, din fondurile ca-

re sunt la dispoziţia DIGI AGRI.

Pășunile din Cluj, salvate 
printr-un proiect de 300.000 euro

Meteoritul de la Mociu, 

care este şi cel mai cunos-

cut din România, a căzut 

în urmă cu peste 130 de 

ani, pe 3 februarie 1882, 

iar bucăţile rezultate 

după intrarea sa în atmo-

sfera terestră s-au împrăş-

tiat pe o distanţă de 15 

kilometri. Cea mai mare 

bucată, care cântăreşte 

35,7 kilograme, este păs-

trată în prezent la Muzeul 

de Mineralogie din Cluj, 

în timp ce bucăţi mai mici 

au ajuns în peste 100 de 

muzee din întreaga lume.

Se estimează că resturile 

meteoritului căzute la Mociu 

ar fi  cântărit în total peste 300 

de kilograme, din care mai 

multe bucăţi, cu o greutate 

totală de circa 42 de kilogra-

me, sunt la muzeul clujean, 

scrie Agerpres.

Dar, potrivit specialiştilor, 

meteoritul de la Mociu ar fi  

avut cel puţin 30.000 de kilo-

grame înainte de intrarea sa în 

atmosferă, însă, aşa cum se 

întâmplă în aproape toate ca-

zurile, prin frecarea cu aerul, 

meteoriţii pierd cea mai mare 

parte a masei lor şi pe pământ 

ajung cu numai circa 8-10% 

din greutatea lor iniţială.

Cel mai mare meteorit din 
lume a căzut în Namibia

Răzvan Andrei, doctor în 

geologie şi specialist în mete-

oriţi, a declarat, pentru Age-

rpres, că meteoritul de la Mo-

ciu ar fi  explodat de două-trei 

ori după intrarea sa în atmo-

sferă şi că pe Pământ a ajuns 

numai o mică parte a acestu-

ia. „Când a intrat în atmosfe-

ră avea mult mai mult, pe pu-

ţin 30 de tone. El a pierdut 

90-92% din masă”, a precizat 

Răzvan Andrei.

El a adăugat că cel mai ma-

re meteorit cunoscut este cel 

căzut la Hoba, în Namibia, 

care are circa 60 de tone, es-

te metalic şi a făcut un crater 

cu un diametru de 50 de me-

tri şi o adâncime de 10 metri.

Se spune că meteoritul de 

la Mociu a produs panică în 

rândul populaţiei, dar că nu 

se ştie să fi  fost şi victime.

Zgomotul s-a auzit 
până la Budapesta

Muzeograful Luminiţa Za-

haria, de la Muzeul de Mine-

ralogie din Cluj-Napoca, a de-

clarat, pentru Agerpres, că exis-

tă mărturii potrivit cărora zgo-

motul produs de meteoritul de 

la Mociu s-ar fi  auzit chiar pâ-

nă la Budapesta. „A fost ceva 

fantastic, am înţeles, mai ales 

că era undeva spre seară şi lă-

sa dârele acelea cum ardea în 

atmosferă. Există mărturii, din 

câte am citit, că s-ar fi  auzit 

de la Budapesta sau chiar că 

s-ar fi  văzut de acolo. Bănu-

iesc că a fost ceva apocaliptic 

pentru persoanele respective”, 

crede Luminiţa Zaharia. De 

asemenea, se spune că mete-

oritul de la Mociu strălucea 

foarte tare pe cerul nopţii, că 

era ca un mare glob de foc, de 

culoare violetă, iar după căde-

re a lăsat în urmă o dâră alb-ce-

nuşie.

Se mai afi rmă că boierii 

din zonă i-ar fi  trimis pe ţă-

rani să caute bucăţi de mete-

orit pe câmp, contra cost, şi 

că cele mai mari dintre aces-

tea au fost găsite, mai ales că 

era iarnă, iar urmele lăsate 

erau evidente în zăpadă.

Un meteorit a căzut 
şi la Pleşcoi

În România sunt înregis-

traţi ofi cial până acum opt 

meteoriţi, ultimul dintre ei fi -

ind cel de la Pleşcoi, Buzău. 

Meteoritul are 6,9 kilograme 

şi a căzut în curtea unui lo-

calnic. Luminiţa Zaharia spu-

ne că şi în cazul acestui me-

teorit mic, afl at acum la Mu-

zeul de mineralogie din Cluj, 

zgomotul a fost foarte puter-

nic. „Meteoritul a căzut în cur-

tea unui domn, există şi mar-

tori. L-a găsit imediat. A au-

zit zgomotul, pentru că e foar-

te puternic. Avem poze cu cra-

terul pe care meteoritul l-a fă-

cut, cu meteoritul în craterul 

respectiv, că omul nu l-a miş-

cat”, menţionează Luminiţa 

Zaharia, citată de Agerpres.

Dar meteoritul de la Pleşcoi 

n-a făcut decât un crater de 

câţiva centimetri, pentru că 

viteza meteoriţilor scade foar-

te mult după ce intră în atmo-

sferă, împreună cu greutatea 

acestora.

Singura colecţie 
de meteoriţi din 
România se afl ă la Cluj

Alături de bucăţi de mete-

oriţi căzuţi la Mociu şi Pleşcoi, 

la Muzeul de Mineralogie al 

Universităţii Babeş-Bolyai exis-

tă alte peste 220 de eşantioa-

ne de meteoriţi căzuţi pe tot 

globul. De altfel, la muzeul 

clujean e singura colecţie de 

meteoriţi din România. Con-

form Agepres, pe lângă aceas-

tă colecţie de meteoriţi, mu-

zeul deţine şi una dintre cele 

mai bogate şi mai variate co-

lecţii de aur din România, la 

care se adaugă colecţia de pie-

tre preţioase şi cea mai boga-

tă colecţie de pietre de podoa-

bă fi ne româneşti. Printre al-

tele, muzeul clujean deţine şi 

cel mai mare număr de spe-

cii de minerale din ţară, in-

clusiv peste 200 de eşantioa-

ne de minerale radioactive.

Printre cele mai atractive 

colecţii de la Muzeul de Mine-

ralogie din Cluj-Napoca este 

cea de geme. Colecţia numă-

ră aproximativ 230 pietre pre-

ţioase şi fi ne. Se poate admi-

ra o mare varietate de mine-

rale naturale folosite la con-

fecţionarea podoabelor, alături 

de produse sintetice şi sub-

stanţe organice (coral, perle). 

Dintre pietrele preţioase sunt 

prezente diamante, safi re şi ru-

bine din India, Sri Lanka, SUA, 

smaralde din Brazilia. Pietre-

le fi ne sunt reprezentate în spe-

cial de granaţi, turmalina, va-

rietăţi de cuarţ (ametist, citrin, 

cristal de stâncă, agat etc), 

opal, turcoază etc. De aseme-

nea, colecţia de aur nativ cu-

prinde aproape 500 de eşanti-

oane, fi ind a doua ca mărime 

în ţară, după cea a Muzeului 

Aurului din Brad.

Povestea meteoritului de la Mociu, 
cel mai mare căzut în România

Cea mai mare bucată din meteoritul căzut în 1882 la Mociu cântăreşte 35,7 kilograme și este păstrată în prezent la Muzeul de Mineralogie din Cluj

Localitatea clujeană Mociu este locul în care a căzut cel mai mare meteorit descoperit în România, iar cea 
mai mare bucată rezultată după dezintegrarea sa este păstrată la Muzeul de Mineralogie din Cluj-Napoca, 
alături de fragmente de meteoriți din întreaga lume.
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Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

face cunoscut publicului cãlãtor faptul ca incepand cu data de 01.09.2014, urma-
toarele curse ale liniei 39 vor fi  prelungite pe Valea Chintaului, pana in statia Ca-
tun, dupa cum urmeaza:

Plecari din Cluj-Napoca – statia P-ta Mihai Viteazul:

Luni – Vineri / Orele : 05,00 – 06,15 – 09,15 – 11,40 – 14,35 – 15,55 – 18,25

Plecari din Vl. Chintaului – statia Catun :

Luni – Vineri / Orele : 05,40 – 06,55 – 09,50 – 12,15 – 15,15 – 16,35 – 19,05

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

anunţă pensionarii, cu domiciliul stabil în comuna Florești, că începând cu data de 
01.09.2014, se pot prezenta la sediul Primăriei comunei Florești, str. A. Iancu, nr. 
170, parter, pentru eliberarea abonamentelor gratuite, valabile pe toate liniile din 
municipiului Cluj-Napoca, comuna Florești și comuna Apahida.

Persoanele vor avea asupra lor, următoarele documente:

- Cartea de identitate;

- Adeverinţă eliberată de reprezentantul primăriei;

- Fotografi e recentă color.

Abonamentele gratuite eliberate vor avea valabilitate până la 31.12.2014.

Pensionarii din comuna Apahida posesori de abonamente gratuite vor putea circu-
la, începând cu data de 01.09.2014, pe toate liniile din municipiului Cluj-Napoca, 
comuna Apahida și comuna Florești. Abonamentele lunare, după expirarea terme-
nului de valabilitate, vor fi  înlocuite cu abonamente valabile până la data de 
31.12.2014. Acestea se vor elibera în Apahida la punctul de vânzare din staţia Blo-
curi iar în Cluj-Napoca în staţia Arte Plastice.

Persoanele vor avea asupra lor, următoarele documente:

- Cartea de identitate;

- Copia ultimului cupon de pensie;

- Fotografi e recentă color.

ÎN ATENŢIA  PUBLICULUI  CĂLĂTOR!

Din cauza lucrărilor de reabilitare executate pe Cl. Baciului, începând cu 
data de 30.08.2014, staşia T. Vladimirescu care deservelte liniile 31, 
M31, M32, M33 şi M34, sensul spre Baciu, se mută provizoriu până la 
terminarea lucrărilor în amonte cu aprox. 100m în dreptul imobilelor cu 
numerele 42 – 44.

Vă mulţumim

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

„Creşterea competitivităţii şi a productivităţii fi rmei S.C. Bonida Import Export 
S.R.L. prin investiţii în utilaje performante”

Locaţia: Gherla, judeţul Cluj-Napoca data: 01.09.2014
S.C. Bonida Import Export S.R.L., cu sediul în Municipiul Gherla, str. Clujului, Nr. 17, 
Jud. Cluj – a derulat, începând cu data de 27.11.2013, proiectul „Creşterea 
competitivităţii şi a productivităţii fi rmei S.C. Bonida Import Export S.R.L. prin investiţii 
în utilaje performante”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de 
Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 
prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice".

Valoarea totală a proiectului este de 1.749.200,91 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 974.467,13 lei.
Proiectul s-a implementat în Municipiul Gherla, str. Clujului, Nr. 17, Jud. Cluj, pe o 
durată de 10 luni.

Obiectivul proiectului constă în consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin 
investiţii tangibile pentru creşterea competitivităţii economice la SC BONIDA IMPORT 
EXPORT SRL în vederea promovării dezvoltării durabile, diminuării impactului negativ 
asupra mediului şi îmbunătăţirii competitivităţii economice prin achiziţionare Centru de 
prelucrare vertical cu comandă numerică, Maşină pentru aplicat canturi, Centru de 
prelucrare pentru fabricarea elementelor de mobilă, Circular de formatizat panouri.

Rezultatele proiectului:
-achiziţionarea a 4 active tangibile în cadrul proiectului

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Rus Cristian Simion
Funcţie: Administrator
Tel. 0728-800042, Fax: 0264-244021, e-mail: bonida_impexsrl@yahoo.com

Săteni din Vultureni, dar 

şi din alte comune au luat 

parte, ieri, la manifestări-

le organizate cu ocazia 

împlinirii a 700 de ani de 

atestare documentară a 

localităţii.

Invitaţi la simpozionul or-

ganizat de Primăria Comunei 

Vultureni au fost atât oameni 

de cultură cât şi oameni poli-

tici. Printre cei invitaţi de pri-

marul Eugen Mureşan se nu-

mără poetul Ioan Mureşan, de-

putatul PLR, Steluţa Cătăniciu, 

primarul comunei Sânpaul, 

Ovidiu Culceru, consilierul ju-

deţean Dănuţ Canta, preşedin-

tele PSD Cluj, Remus Lăpu-

şan, vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj, Ioan Oleleu, 

inspectorul general adjunct 

Alexandru Arion şi preşedin-

tele Curţii Constituţionale a 

României, Augustin Zegrean.

Programul manifestării or-

ganizate cu ocazia aniversării 

a 700 de ani de la prima ates-

tare documentară a satului Vul-

tureni a început cu un simpo-

zion despre istoria satului şi a 

comunei, urmat de un te de-

um şi depuneri de coroane de 

fl ori la Monumentul Eroilor. 

Începutul simpozionului a fost 

marcat prin intonarea imnului 

naţional şi intonarea imnul 

PSD, după care invitaţii au vor-

bit despre satul Vultureni, des-

pre istoria lui şi despre oame-

nii de frunte ai satului.

Primarul comunei, Eugen 

Mureşan, a declarat că la acest 

simpozion se bucură de pre-

zenţa locuitorilor din comu-

nă dar mai ales a celor care 

au plecat la oraş sau peste ho-

tare şi şi-au adus aminte de 

comună. Aniversarea satului 

s-a terminat cu un bal la Că-

minul Cultural din comună.

700 de ani de Vultureni. Joc și voie bună 
cu politicieni și oameni de cultură

Daciana DERDA
redactia@monitorulcj.ro

În acest weekend a avut 

loc cea de-a XIV-a ediţie 

a zilelor Turzii.

Primarul Tudor Ştefănie a 

vorbit cu această ocazie des-

pre realizările administraţiei 

locale şi planurile de viitor. 

„Aceste trei zile pline de eve-

nimente sunt momentul ide-

al de-a omagia şi aprecia tre-

cutul, istoria dar şi ocazia de 

a sărbători prezentul. Prin 

brandul ei de astăzi, Turda, 

oraşul Salinei, este desemnat 

ca fi ind port turistic al Tran-

silvaniei, un oraş deschis spre 

comunicare şi ospitalitate. Zi-

lele municipiului Turda sunt 

şi prilej de-a ne aduna în Pia-

ţa Mare a cetăţii, astăzi un 

modern centru pietonal, pen-

tru a ne sărbători şi a ne bu-

cura împreună. Este un eve-

niment destinat tuturor gene-

raţiilor, cu activităţi cultural-ar-

tistice, sportive, recreative. Ca 

administraţie, vom continua 

proiectele de dezvoltare a in-

frastructurii în toate domeni-

ile de activitate. Aici vreau să 

reamintesc câteva lucruri re-

alizate în ultimul an: fi naliza-

rea sistemului de iluminat pu-

blic, reabilităţi şi modernizări 

de străzi, reparaţii capitale şi 

reabilitări la reţele de apă, sis-

tem de monitorizare trafi c, re-

abilitare pod peste Arieş – un 

obiectiv în execuţie, reabilita-

re şi efi cientizare în cazul a 

12 unităţi de învăţământ, ace-

laşi lucru l-am făcut şi la spi-

talul municipal”, a declarat 

Tudor Ştefănie.

Parc turistic pe 10 hectare

În privinţa proiectelor de 

viitor, edilul a vorbit despre 

valorifi carea Văii Racilor ca 

zonă de agrement şi prome-

nadă, restaurarea/punerea 

în valoare şi introducerea în 

circuitul turistic al castrului 

roman, reabilitarea Casei de 

Cultură din vecinătatea pri-

măriei, introducerea interne-

tului în spaţiile publice, pre-

cum şi continuarea lucrări-

lor de asfaltare până la atin-

gerea pragului de 95%. Si-

tul poluat de la Poşta Rât nu 

este nici el omis din planu-

rile administraţiei locale, ca-

re are în vedere şi amenaja-

rea unui parc turistic şi de 

agrement pe 10 ha şi ame-

najarea infrastructurii de tu-

rism balnear.

Cu ocazia Zilelor Turzii, la 

Primărie a avut loc întrunirea 

delegaţiilor înfrăţite cu Turda, 

un moment deosebit fi ind mar-

carea celor 20 de ani de coo-

perare cu oraşul Angouleme 

(Franţa).

Ştefănie: Turda 
este un port turistic 
al Transilvaniei
După succesul înregistrat de Salina Turda, administraţia 
din Turda are planuri mari şi în ceea ce priveşte 
valorificarea Văii Racilor şi restaurarea castrului roman.
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Halep: „Am mare 
încredere în mine”
Simona Halep, numărul doi 
mondial, a declarat, vineri, du-
pă înfrângerea din turul trei de 
la US Open, că nu se va lăsa 
demoralizată și va continua să 
aibă încredere în ea, subliniind 
că are multe de învăţat din 
acest eșec.
Jucătoarea a declarat, în confe-
rinţa de presă de după meci, că 
deși este conștientă că este nu-
mărul doi mondial totuși nu 
poate să fi e robot, multe jucă-
toare putând să câștige în faţa 
ei. „Nu știu cine s-a așteptat și 
nu s-a așteptat, poate mulţi oa-
meni s-au așteptat să câștig 
acest turneu, dar nu sunt robot, 
sunt un om normal. Multe jucă-
toare pot să mă bată pentru că 
și ele muncesc zilnic, așa că nu 
mi-am pierdut îmcrederea în 
mine, am avut rezultate bune 
anul acesta, am încredere să 
merg mai departe și totuși să 
nu uit că sunt numărul doi mon-
dial și că am ajuns aici prin 
muncă. Am încredere în mine și 
acest meci nu mă va demorali-
za, dar o să învăţ din el mai 
multe lucruri”, a declarat Halep.
Jucătoarea de tenis Simona 
Halep, locul 2 WTA și cap de 
serie numărul 2, a fost elimina-
tă, vineri, în turul trei la US 
Open, fi ind învinsă, cu scorul 
de 7-6, 6-2, de croata Mirjana 
Lucici-Baroni, locul 121 WTA.

Baza Şahtior, 
bombardată
Clădirea principală de la baza 
de pregătire a echipei lui 
Mircea Lucescu, Șahtior 
Doneţk, a fost distrusă de două 
obuze de artilerie.
Potrivit agenţiei Itar-Tass, citat de 
Agerpres, directorul general al 
grupării din Doneţk declarat că 
deși baza de antrenament a fost 
distrusă nimeni nu a fost rănit.
„Din fericire nimeni nu a fost 
rănit. Însă baza este distrusă. 
Nu am idee ce va urma. În pri-
mul rând războiul trebuie să se 
termine”, a spus Palkin.
Obuzele de artilerie au lovit în 
noaptea de vineri spre sâmbă-
tă clădirea în care, înainte de 
începerea confl ictului din regiu-
ne, jucătorii lui Lucescu fi ind în 
cantonament.
În urmă cu o săptămână, și la 
stadionul Donbass al echipei 
Șahtior au avut loc două explo-
zii puternice, înregistrându-se 
pagube semnifi cative.
În prezent, echipa Șahtior este 
cazată și se antrenează la Kiev 
și joacă meciurile de pe teren 
propriu la Lvov.

Cu cine va juca 
Steaua şi Astra
Steaua și Astra, cele două echipe 
califi cate în faza grupelor, au afl at 
vineri care sunt adversarele cu ca-
re vor juca în Europa League.
Steaua București va întâlni în 
cadrul Grupei J a Ligii campio-
nilor pe Dinamo Kiev (Ucraina), 
Rio Ave (Portugalia) și Aalborg 
(Danemarca), conform tragerii 
la sorţi de vineri, de la 
Monaco, iar Astra Giurgiu va 
întâlni în cadrul Grupei D for-
maţiile FC Salzburg (Austria), 
Celtic Glasgow (Scoţia) și 
Dinamo Zagreb (Croaţia).
Faza grupelor se desfășoară în 
perioada 18 septembrie – 11 
decembrie.

Pe scurt

Primul meci al fetelor de 

la Universitatea 

Alexandrion Cluj a fost 

unul indicis, acestea fi ind 

egalate în ultimele secun-

de ale meciului după ce 

la fi nalul meciului au fost 

eliminate două jucătoare.

Chiar dacă lotul „U” Ale-

xandrion este unul cu jucă-

toare tinere cu puţină experi-

enţă, unitatea grupului a com-

pensat astfel reuşind să ţină 

frâu echipa moldovencelor.

Cu un început de meci bun 

în care au condus chiar şi cu 

cinci goluri, după o pauză la 

care antrenorul oaspetelor a 

tras de timp primind şi o eli-

minare de două minute, obo-

seala şi-a făcut simţită pre-

zenţă la clujence, în ultimele 

minute două dintre acestea fi -

ind eliminate. Astfel HCM Ro-

man a reuşit să egaleze pe fi -

nal de partidă, meciul înche-

indu-se cu scorul de 29-29.

În următoarea etapă echi-

pa clujeană, „U” Alexandrion 

va întâlni în deplasare echipa 

HCM Râmnicu Vâlcea.

Marcatoarele Universităţii 

sunt: Ani-Senocico 10 goluri, 

Popa 6, Ivan 3, Chintoan 3, 

Paraschiv 3, Laslo 2, Vălean 

1, Florea 1. De la HCM Ro-

man au marcat: Băbeanu 6 

goluri, Toskovic 4, Druţu 4, 

Stoleru 4, Iuganu 3, Agrigo-

roaie 3, Horobeţ 2, Crap 2 (1 

din 7m), Mihalschi 1.

Următoarea partidă pentru 

„U” Alexandrion este joi, în 

deplasare la Râmnicu Vâlcea, 

cu începere de la ora 18.00

Pe teren propriu clujence-

le vor juca împotriva celor de 

la CSM Bucureşti luni, 8 sep-

tembrie, cu începere de la ore-

le 18.30.

Egal de debut în Ligă 
pentru „U” Alexandrion

1. HC Dunarea Brăila 3p

2. HCM Baia Mare 3p

3. ASC Corona Brașov 3p

4. CSM București 3p

5. CSM Cetate Devatrans 3p

6. CSM Unirea Slobozia 3p

7. HCM Roman 1p

8. „U” Alexandrion Cluj 1p

9. HCM Râmnicu Vâlcea 0p

10.„U” Neptun Constanţa 0p

11.HC Zalău 0p

12.CSM Ploiești 0p

13.SCM Craiova 0p

14.SC Muresul Tg. Mureș 0p

Clasament Liga Națională

Tânărul jucător importat 

de la Nea Salamina, 

Croaţia, Dino Škvorc a 

declarat într-o conferinţă 

de presă că se simte foarte 

bine la Universitatea Cluj, 

dar că ar vrea să vadă mai 

mulţi suporteri în tribune.

Fundaşul „şepcilor roşii” 

spune că deşi a debutat ca ti-

tular în meciul cu FC Botoşani 

unde „U” Cluj a pierdut cu 

scorul de 1-0, se simte bine şi 

speră ca în meciul de luni echi-

pa să câştige cele trei puncte.

„Mă simt foarte bine aici 

pentru că oamenii sunt foarte 

drăguţi aici, jucătorii, staful, şi 

clubul. După primul meu meci 

la Universitatea sunt puţin su-

părat pentru că nu am câştigat, 

dar lăsând la o parte acest meci 

trebuie să trecem peste asta 

pentru că aşa este fotbalul, nu 

avem ce face. Ştiu că meciul 

de luni va fi  foarte greu şi pen-

tru asta ne concentram 100% 

pentru a lua cele trei puncte”, 

a declarat Dino Škvorc. Între-

bat dacă simte vreo presiune 

pentru faptul că până acum 

echipa a realizat doar cinci 

puncte şi o singură victorie, Di-

no a declarat că se contrează 

la maxim şi nu are timp să sim-

tă presiunea. „Nu simt presiu-

ne pentru că mă concentrez la 

maxim pentru meciuri şi nu 

simt această presiune.”

Dino spune că este încântat 

de suporterii Universităţii şi că 

a auzit foarte multe despre ei, 

dar că ar vrea la meciuri să fi e 

mai mulţi în tribune.

„Simt că suporterii sunt 

foarte drăguţi şi am auzit foar-

te multe poveşti despre su-

porterii „U” şi sper să vină 

mai mulţi suporteri la urmă-

toarele meciuri pentru a câş-

tiga şi mai multă energie.”

Universitatea Cluj va întâl-

ni astăzi, pe teren propriu, de 

la ora 21:00, vizita moldoveni-

lor de la CSMS Iaşi, clasată pe 

locul 15 în clasamentul Ligii 1.

Dino: „Mă simt 
bine aici”

Fosta campioană de atle-

tism și-a reafi rmat spriji-

nul, pe care îl poate acor-

da din calitatea sa de 

ministru, pentru acele 

sporturi care aduc meda-

lii României la marile 

competiții și în special la 

olimpiade.

„La anul viitor bugetul mi-

nisterului va fi  prioritizat pe 

federațiile care intră în califi -

cările pentru Jocurile Olimpi-

ce, pentru toți cei care tind să 

câștige medalii, dar nu pe hâr-

tie, ci la nivel fi zic. Așa cum 

am spus cu câteva luni în ur-

mă, când am fost numită mi-

nistru al Tineretului și Spor-

tului, că pentru toți care ajung 

la excelență și fac excelență 

în sport, voi fi  acolo lângă ei 

să îi susțin cu tot ceea ce pot 

să fac pentru ei. Eu personal 

și toți românii suntem mân-

dri de rezultatele sportivilor 

noștri, pentru că ce poate să 

fi e mai frumos decât un spor-

tive care excelează pe marile 

arene ale lumii”, a declarat 

Gabriela Szabo.

Ministrul a precizat și că 

în cursul zilei de joi a avut 

o întâlnire cu reprezentanții 

Comitetul Olimpic Sportiv 

și Român, cu sportivi și cu 

reprezentanți ai ministerul 

de Finanțe, în încercarea de 

a găsi cât mai multe rezol-

vări pentru sportul româ-

nesc.

„Încercăm să găsim soluții 

pentru ca sportivilor și antre-

norilor să nu le lipsească ni-

mic în drumul lor spre Jocu-

rile Olimpice, pentru că prio-

ritatea noastră numărul unu 

este ca la JO de la Rio să ne 

prezentăm onorabil”, a preci-

zat Szabo.

Fosta atletă a venit vineri 

la Cluj pentru a felicita per-

sonal echipa feminină de ju-

do pentru rezultatele pe care 

le-a obținut la campionatul 

mondial și a precizat că spor-

tivii vor fi  premiați, așa cum 

se obișnuiește, și de către Gu-

vernul României.

De asemenea, ministrul 

Gabriela Szabo a avut o 

discuție și cu antrenorul lo-

tului național feminin de ju-

do, Florin Bercean, privitor 

la suportul pe care MTS îl 

poate acorda pentru 

susținerea performanței.

„Știu că niciodată banii nu 

sunt sufi cienți și mai ales în 

sportul de mare performanță, 

când nevoile sunt altele decât 

la sportul de nivel național. 

Din această perspectivă sunt 

astăzi aici să vorbesc cu dl. 

Bercean, să îmi spună cu ce 

probleme se confruntă, să ve-

dem cât putem să le rezolvăm 

în timp foarte scurt. Așa că, 

deja, am luat cunoștință cu 

ceea ce au nevoie”, a mai spus 

Gabriela Szabo.

Szabo: „Încercăm să găsim 
soluții pentru antrenori”
Ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo, a declarat vineri la Cluj că bugetul 
instituției pe care o conduce va fi direcționat prioritar către federațiile care intră 
în competiție pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2016 de la Rio de Janeiro.

Gabriela Szabo, la o discuție cu antrenorul lotului feminin de judo, Florin Bercean


